Devrinol FL
®

Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes i kålroer, kål, raps, sennep, ærter og tulipanløg
Deklaration:
Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Ukrudtsmiddel: 501-1.
Aktivstof:
Napropamid 41,2% w/w (450 g/l)
Indeholder:
Ethylenglycol
Type:
Flydende

Anerkendt
af Danmarks JordbrugsForskning
til bekæmpelse af fuglegræs, kamille og tvetand med 1,5 l/ha i vinterraps, nedharvet før såning med en
såbedsharve.
- til bekæmpelse af fuglegræs,
kamille og tvetand med 1,0 l/ha i
vårraps, nedharvet før såning med
en såbedsharve.

Forsigtig
Vask huden efter arbejdet.
Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler
skal overholdes ved udbringningen, jf. sikkerhedsdatabladet for produktet samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om
bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kålroer, kål, raps, sennep,
ærter og tulipanløg og ikke senere end disse afgrøders såning eller
udplantning.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt
foderstoffer.
Læs først brugsanvisning og sikkerhedsdatabladet.

Fabrikationsnr.:
Produceret af: United Phosphorus Ltd.
Distribueres af: AgroDan · Gl. Postvej 11 · DK-6720 Fanø · Tlf. 76 66 03 00

Indhold: 5 liter

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

EEC 99/45 Classification Xi, R36
N, R51/53

AgroDan
01-04 DK

Devrinol® FL
Brugsanvisning

Optimale virkningsforhold

Devrinol® FL er et jordmiddel, som bekæmper spirende ukrudt i bl.a. vinter- og
vårraps samt ærter.
Aktivstoffet i Devrinol® FL bliver optaget af den spirende ukrudtsplante, der
således bliver bekæmpet.
Undertiden kan enkelte følsomme ukrudtsplanter spire frem, men de vil normalt
være reduceret i vækst og vitaltet.

Bekvem og knoldfri, let fugtig jord.
Jorder med over 8% humus bør ikke behandles.
Regn i forbindelse med udsprøjtning er uden
betydning for virkningen.
Meget tørre forhold reducerer virkningen af
Devrinol® FL.

Virkemåde

Efterfølgende afgrøder

Devrinol® FL har god virkning mod enårigt græsukrudt og en række tokimbladede ukrudtsarter:
God virkning: Enårig rapgræs, alm. rapgræs, vindaks, agerrævehale, fuglegræs, kamille, ”melde”, hanekro.
Moderat virkning: Rajgræs, flyvehavre, spildkorn, ærenpris, storkenæb,
pileurt.
Nogen virkning: Agersennep, agerstedmoder, forglemmigej, rød tvetand, valmue.

Dosering
Vinterraps:
Devrinol® FL 1,5 l/ha
Vårraps og ærter:
Devrinol® FL 1,0 l/ha
Kål, sennep,
kålroer, tulipanløg:
Devrinol® FL 1,0 l/ha
I ærter kan der være behov for opfølgning mod korsblomstret ukrudt med egnet
middel.

Sprøjteteknik
Udsprøjtes i 150-300 liter vand pr. ha. Undgå overlapning.

Nedharvning
Efter sprøjtning nedharves Devrinol® FL grundigt i de øverste 4-6 cm jord senest
24 timer efter udsprøjtning.
I bekvem jord er ét træk med en moderne såbedsharve tilstrækkeligt.
Indarbejdningen kan også ske i forbindelse med såningen med rotorharve,
harvesåmaskine eller kombisæt.
Ærter skal sås under det Devrinol® FL-behandlede jordlag.
Devrinol® FL kan udsprøjtes indtil 3 uger før såning.

Omsåning
Efterårsanvendelse: Der kan ikke sås kornafgrøder samme efterår.
Om foråret kan der efter en opharvning sås ærter,
vårraps, sennep, kålroer eller andre korsblomstrede afgrøder eller lægges kartofler.
Efter en pløjning på mindst 20 cm med forplov
kan der sås vårhvede om foråret.
Der kan ikke sås vårbyg, havre, bederoer eller
græsudlæg.
Forårsanvendelse: Der kan sås korsblomstrede
afgrøder eller ærter efter en harvning.
Efterfølgende afgrøder
Efterårsanvendelse: Frit afgrødevalg såfremt
der foretages en pløjning på min. 20 cm.
Forårsanvendelse: Der kan sås vintersæd, forudsat at der er foretaget en pløjning (min. 20 cm)
med forplov. 12 måneder efter udsprøjtning kan
alle afgrøder udsås efter en forudgående
pløjning.

Bortskaffelse af tom emballage

Rengør sprøjten grundigt ud- og indvendigt efter brug.

Tom emballage og rester skal afleveres til den
kommunale modtageordning for farligt affald.
Dog kan den tomme emballage bortskaffes til
anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Tankblanding

Opbevaring:

Rengøring af sprøjteudstyr
Devrinol® FL kan blandes med glyphosat-midler og flydende gødning.
Distribueres af: AgroDan · Gl. Postvej 11 · DK-6720 Fanø · Tlf. 76 66 03 00

Frostfrit.
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