rødderne hvilket skulle beskytte specielt rodspidserne mod nematode angreb. Nematocider er ikke inkluderet i IRAC skemaet over virkemekanismer derfor er der ikke
nogen IRAC-klassificering.

FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Indeholder Bacillus firmus I-1582; kan udløse en allergisk
reaktion.
Undgå indånding af pulver (P261).
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for
arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af nematoder i
gulerødder på friland.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i
højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller
med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Rester og tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Ansvar
Bayer fralægger sig ethvert ansvar for produktets skade og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.
2.2017
Nematicid nr. 18-606
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmider og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse
50 g/kg, 3.5 x 1012 CFU/kg af bakterien Bacillus firmus I-1582.

Første hjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft.
Hud:
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).
Øjne:
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter 305+P351+P338).
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gøres let. Fortsæt skylning.
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Netto 10 kg
Pulver
Midlet er et vanddispergerbart pulver
Fabr.nr.: påtrykt emballagen
Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i 2 år efter produktionsdatoen. Produktionsdato påtrykt emballage.

10 kg
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Brugsanvisning
Afgrøder
Flocter kan anvendes i gulerødder som angribes af fritlevende nematoder.
Virkningsspektrum
Flocter indeholder nyttebakterien Bacillus firmus. Bacillus firmus reducerer skader på
gulerødder forvoldet af gulerodscystenematoden (Heterodera carotae), fritlevende nematoder (Trichodorus spp og Pratylenchus spp.) og rodgallenematoden (Meloidogyne
spp.).
Flocter virker både direkte på nematoderne og indirekte på planterne. Flocter hæfter
sig på nematode æggene og gennembryder æggeskallen og konsumerer indholdet.
Virkningen er størst på udifferentierende æg eller tidlige udviklingsstadier.
Flocter koloniserer rødderne og nedbryder røddernes rodexudater. Rodexudaterne
tiltrækker nematoderne. Manglen på rodexudater disorienterer nematoderne og nedsætter rodangrebene. Flocter producerer også væksthormonet IAA auxin som forbedrer afgrødernes rodvækst og plantevigør.
Sprøjteteknik
ADVARSEL: Vær opmærksom på at når vandet blandes med Flocter sker der en endotermisk reaktion som sænker vandtemperaturen med ca. 7-8° C. Temperaturen på
vandingsvandet bør ikke være under 13°C når det blandes med produktet.
Produktet udbringes med minimum 400 l/ha vand (5 liter vand pr kg produkt for at
få en homogen blanding). Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Flocter tilsættes under omrøring. Fyld derefter tanken op med vand. Hold konstant omrøring under hele
sprøjtearbejdet og hvileperioder indtil sprøjtetanken er helt tømt for væske. Anvend en
grov dyse (ikke finere end 50 mesh). Tjek filtre og sprøjtetank efter hvert sprøjtearbejde
specielt ved gentagne tankblandinger.
Sprøjtetidspunkt
Nematoderne invaderer planternes rødder ligeså snart de er klækket. Derfor skal Flocter helst være etableret i rodzonen før frøene spirer. Jordfugt og høj jordtemperatur
fremmer etableringen af nyttebakterien.
Dosering

Nematicid

Gulerødder

Dosering og anbefaling

Enkelt behandling 80 kg/ha udbringes 10-0 dage før såning.
Indarbejdes i jorden enten mekanisk (15-20 cm) eller med
kunstvanding/regnvejr (15 mm senest 12 timer efter udbringnin
gen).
-

Må kun anvendes til bekæmpelse af nematoder i gulerødder på friland.

Split-behandling

1. behandling
40 kg/ha udbringes 10-0 dage før såning.
Indarbejdes i jorden enten mekanisk (15-20 cm) eller med
kunstvanding/regnvejr (15 mm senest 12 timer efter udbringningen).
2. behandling
40 kg/ha udbringes 2-5 dage efter såning.
NB! Ingen mekanisk indarbejdning i jorden.
Udbringes gerne i forbindelse med regnvejr /kunstvanding.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver
gyldig autorisation.

NB! Seneste tidspunkt for udbringning: Efter såning men før fremspiring.
Jordtype og jordfugt
Jordfugt og høj jordtemperatur fremmer etableringen af nyttebakterien.

DK84950432A

Fremstilling af sprøjtevæsken
Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret, inden
næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport
og udsprøjtning.
Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr,
såsom egnede handsker og briller.
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Rengøring af sprøjteudstyr
Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte
eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres
på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder,
eller under tag.
Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst
50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte
dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides
på markniveau.
Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af
sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljø- og Fødevareministeriets
bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Resistens
Flocter er et biologisk nematocid som indeholder bakterien Bacillus firmus I-1582.
Bacillus firmus virkemekanisme på jordboende nematoder er kompleks og endnu ikke
fuldt ud forstået. En af virkemekanismerne er at Bacillus firmus gennemborer nematode æggenes æggeskaller så æggene dør. Bacillus firmus koloniserer også plante-

