ALLIE
Ukrudtsmiddel
Må kun bruges til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret

Deklaration
Ukrudtsmiddel nr 570-26
Indhold : 100 gram
Analyse: 200 g/kg Methsulfuron-methyl (20wv/v)

BRUGSANVISNING
Anvendelse
Allie er et minigranulat til ukrudtsbekæmpelse i korn
om foråret. Midlet optages især gennem bladene,
men der er også nogen rodoptagelse. Allie har god
virkning på mange ukrudtsarter. Der opnås bedst
effekt når ukrudtet er i vækst og jordtemperaturen
o
er over 5 C.

Efterfølgende afgrøde
Efter anvendelsen af Allie, kan der ikke dyrkes
roer, grøntsager eller vinterraps.
Tilberedning af sprøjtevæske
Under fyldningen af sprøjten tilsættes den
beregnede mængde Allie, som skal være helt
opløst inden blandingspartnere tilsættes.

Virkningsspektrum
Effektiv virkning: Agergåseurt, Agersennep,
Agerstedmoder, Agertidsel, Bleg pileurt, Fersken
FORSIGTIG
pileurt, Fuglegræs, Gulurt, Hanekro, Haremad,
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen
Hundepersille, Hyrdetaske, Kamille, Pengeurt,
følges nøje.
Spildraps, Svinemælk, Rød tvetand, Valmue,
Meget giftig for organismer, der lever i vand.
Ærenpris.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere
i

Bortskaffelse af tom emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes med
dagrenovationen. Den tomme beholder bør
skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet
hældes op i sprøjtevæsken. Sprøjten rengøres
med et egnet rensemiddel.

den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets
God virkning: Forglemmigej, Hejrenæb, Snerle
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler
Vask huden efter arbejdet.
pileurt, Gul okseøje, Mælde, Vindaks.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf
Må kun anvendes til ukudtsbekæmpelse i korn om foråret og ikke senereUtilstrækkelig
end
virkning: Burresnerre, Galtetand,
2 måneder før høst.
Liden
nælde,
Læge
jordrøg, Sort natskygge,
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Ærenpris, Vej pileurt.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb
mm)
Dosering og anvendelsestidspunkt
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Vintersæd
Forår 20 g/ha.

Lagring
Lagres frostfrit i uåbnet emballage

Vårsæd (uden udlæg)
Forår 10 – 20 g/ha.
Hvis agerstedmoder og ærenpris dominerer i hvede
og rug bruges 25 – 30 g/ha.
Sprøjteteknik
Anvend dyser som ikke er slidte og sprøjt kun i stille
vejr
Miljøfarlig

Resistens
For at undgå resistens skal brugen af Allie varieres
med brugen af andre ukrudtsmidler

Førstehjælp
Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge
ved ubehag.
Indtagelse: Ved indtagelse undgå at
fremprovokere opkastning; kontakt omgående
læge og vis denne beholder eller etiket.
Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes
straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser,
spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst
15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

