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Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, vinterraps,
rødsvingel og på arealer med ikke-spiselige afgrøder.

127mm

ADVARSEL
Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
Irriterer øjnene. Undgå kontakt med øjnene.
Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal
overholdes ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for
produktet samt informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om
bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt
fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, vinterraps,
rødsvingel og på arealer med ikke-spiselige afgrøder.
Raps må ikke behandles senere end 7 måneder før høst.
Bederoer må ikke behandles senere end 3 måneder før høst.
Rødsvingel må ikke behandles senere end 7 uger før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandløb og søer.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt
foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.

Analyse:
Indhold:

haloxyfop-ethoxyethyl .................................. 125 g/l (12.93%)
...................................................................................... 1.0 liter

Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15, 2800 Lyngby - Telefon. 45 28 08 00

MID CODE:
50592/07

DATE:
13-05-99

TRADE NAME:
GALLANT
COUNTRY:
DENMARK

REGION:
NORDIC

PLANNED PRODUCT CODE:

GALLANT

PRODUKTINFORMATION:

HERBICID

Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af
kvik i rødsvingel og bederoer med 1.5-2.0 l/ha når kvikken har
3-4 blade, til bekæmpelse af spildkorn af vinterbyg om efteråret
med 1.0 l/ha når spildkornet har 3-5 blade samt til bekæmpelse
af enårig rapgræs i rødsvingel med 2.0 l/ha om foråret.
Anerkendt til bekæmpelse af kvik i planteskolekulturer og
busketter af nordmannsgran, rødgran, røn og spirea med 2.0 l/ha
når kvikken har 3-4 blade.

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at
midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål.
Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader og utilsigtet eller manglende
virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og
anvendelse af produktet.

Indhold: 1 liter

TICKET No.:
R 41567

PRINTER:
PAGO

MATERIAL:
PET

TYPE:
1 LITRE LEAFLET LABEL

SIZE:
275x127mm

*

SPECIFICATION: CLASS:

STANDARDISATION CODE:
LEVEL 2

* Varemærke – Dow AgroSciences

No.
COLOURS:

BLACK

50592/07

PAN 151

50592/07

PAN 346

50592/07

Brandfare:
Produktet er klassificeret som brandfarligt og skal
opbevares i overensstemmelse med dette. Irriterende
og giftige dampe kan udvikles ved brand.
Personlig beskyttelse:
Undgå indånding af dampe samt kontakt med væsken.
Beskyttelsesmidler:
Ved opblanding: Anvend åndedrætsværn med
halvmaske og filtertype A2P2, overtræksbukser eller
forklæde, beskyttelsesbriller, handsker og støvler.
Ved udsprøjtning: Med spredebom under 1m over
jordoverfladen monteret på traktor eller lign. samt ved
arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser,
handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus
(ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke
anvendes særlige værnemidler. Ved andre
udbringningsmetoder henvises til vejledning om
personlige værnemidler fra Branchesikkerhedsrådet
for Jordbruget.
Førstehjælp:
Ved Indtagelse: Fremkald ikke opkastning, søg
lægehjælp.
Øjne: Skyl øjeblikkeligt og uafbrudt med
rindende vand i 15 minutter. Opsøg
lægehjælp.
Hud: I tilfælde af hudkontakt, afvask
omgående huden med sæbe og rigeligt
vand. Fjern til-smudset tøj.
Indånding: Hvis sygdomstegn opstår, flyt
skadeslidte ud i frisk luft. Opsøg læge.
Forhold ved splid: Absorber små udslip
med tørt materiale, som f.eks. sand og
opsaml i egnede beholdere til
destruering. Ved større udslip, inddæm
området og konsulter producenten.
Lagring: Hold emballagen tillukket og
opbevar over -5˚C.

P0005059207

Sundhedsskadelig
Ukrudtsmiddel, nr. 64-15
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
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Brugsanvisning
GALLANT* herbicid er et systemisk virkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsser. GALLANT virker primært
som bladmiddel. Aktivstoffet haloxyfop fordeler sig hurtigt i planten og resulterer i en hæmning af celledelingen, i
både rod og bladmasse.
Efter få dage stoppes plantens vækst, og efter 1 til 2 uger vil der ske en farveændring. Efter 3 til 5 uger vil man
normalt have den fulde virkning. Før man kan se en bladfarvning kan effekten af GALLANT konstateres ved, at de
sidst dannede grønne blade er lette at rive af.
Anvendelsesområde: GALLANT må anvendes til græsbekæmpelse i vinterraps, bederoer, rødsvingel og ikke
spiselige afgrøder som planteskolekulturer, prydplanter, læhegn, nåletræer m.fl.
Da selektiviteten af GALLANT ikke er testet i alle kulturer, bør man, hvis man er i tvivl, teste i et hjørne.
Bekæmper: GALLANT bekæmper et bredt spektrum af en- og flerårige græsser incl. kvik og spildkorn.
Følgende græsser bekæmpes:
Agerrævehale, alm. kvik, alm. rapgræs, draphavre, engrapgræs, enårig rapgræs, flyvehavre, gold hejre, hundegræs,
mosebunke, rajgræs, vindaks. Spildkorn (byg, hvede, havre og rug).
Arter
Spildkorn af vårbyg
vinterbyg
vinterhvede
vinterrug
Enårige græsser
Nyfremspiret enårig rapgræs
Etableret enårig rapgræs
Kvik, rajgræs og flerårige græsser

Dosering
0.3-0.5 l/ha
0.7-1.0 l/ha
0.7-1.0 l/ha
0.8-1.0 l/ha
0.7-1.0 l/ha
1.0-1.5 l/ha
1.5-2.0 l/ha
1.5-2.0 l/ha

Bemærkninger
Laveste dosering på 2-5 bladstadiet
og gode vækstforhold.

Laveste dosering ved lille bestand og gode vækstvilkår.
Typisk i rødsvingel (se specifikt afsnit).
Udsprøjtning på 3-6 bladstadiet

OBS: Det anbefales at tilsætte Lissapol Bio (0.1% af vandmængden) til doseringer af GALLANT på 0.8 l/ha og derunder. Da GALLANT indeholder additiv, er der ikke behov for yderligere tilsætning ved doseringer på over
0.8 l/ha.
Rødsvingel:
Enårig rapgræs: Den bedste effekt på enårig rapgræs fås ved behandling i dennes vegetative stadie. Når den sætter
sine småaks, bliver den vanskeligere at bekæmpe. Derfor skal en bekæmpelse af enårig rapgræs foretages i efteråret
med en dosering på 1.5-2.0 l/ha.
Kvik: Hvis der kun er behov for behandling af kvik, skal denne foretages med 1 l/ha om foråret. Normalt vil denne
behandling ligge ca. 1. maj, og den vil forhindre aksbærende frøstængler af kvik.
Dosering l roer:

Langtidseffekt
2.0 l/ha
2.0 l/ha

Udbyttesikring
1.0 l/ha
1.5 l/ha
2.0 l/ha

Antal kvikskud
lidt kvik < 1 skud/m2
medio kvik 1-8 skud/m2
meget kvik > 8 skud/m2

Definition af kvikskud: Eventuelle hoved- og sideskud bør tælles som et skud hver for sig.
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Roer: I roer fåes den bedste effekt, hvis en behandling med GALLANT lægges efter endt bekæmpelse af tokimbladet
ukrudt. Der behandles ad en gang, når græsukrudtet er i god vækst, og typisk har 3-6 blade. Doseringen ses i
skemaet »Dosering i roer«. Hvis der er meget højt ukrudtstryk, kan behandlingen splittes, og der behandles med 1
l/ha, når kvikken har 3 blade, og der følges op med 1 l/ha 3-4 uger efter.
Klimaforhold: Den bedste effekt opnås under gode fugtige vækstforhold og med temperaturer over 10˚C. Vejrliget
efter behandlingen, såsom frost, tørke eller en længere kold periode kan påvirke effekthastigheden, men har ikke
indflydelse på hverken sluteffekten eller afgrødetolerancen. Undgå at sprøjte på meget våde planter. GALLANT
optages hurtigt af bladene og er regnfast efter 1 time.
Jordtyper: GALLANT kan anvendes på alle jordtyper.
Sprøjteteknik: Det er vigtigt at anvende en sprøjteteknik, der giver god dækning, og som er tilpasset størrelsen og
dækningen af de græsser man sprøjter på. GALLANT udsprøjtes typisk i 150-200 liter vand pr. ha. med en
fladsprededyse f.eks. type Hardi 4110-14 eller 4110-16 med 3 atm tryk. Jo større græsmasse man sprøjter på jo
større vandmængde.
Blanding: GALLANT kan blandes med MATRIGON*, Goltix 1), Betanal 2) OF, Betaron 2) og Betanal Progress, dog
kan der ved roeblandinger komme en nedsat effekt af GALLANT. Ved blandinger i roer tilsættes ikke olie, når der
tilsættes GALLANT.
Afstand til andre sprøjtninger: Da andre behandlinger kan skade eller påvirke væksten af græsserne, bør man vente
til disse er kommet i god vækst igen efter den forrige behandling. Dette vil typisk tage en uge. Hvis GALLANT
behandlingen efterfølges af en anden sprøjtning, bør man være opmærksom på, at der kan være afstandskrav, da
den anden sprøjtning kan give skader.
Opblanding og rengøring: Ved opblanding fyldes sprøjten halvt med vand, omrøringen startes og den beregnede
mængde GALLANT tilsættes.
Før anvendelse af sprøjten til udsprøjtning af GALLANT er det vigtigt, at den nøje er renset i overensstemmelse med
anbefalinger for tidligere anvendte produkter. Efter endt sprøjtning renses tank, pumpe og slanger med en
sodaopløsning bestående af 0.25 kg soda (Na2CO3) pr. 100 liter vand. Dyse og filter renses separat. Undgå at
spildevandet forurener brønde og vandløb.
Efterfølgende afgrøde og omsåning: I normalt sædskifte kan alle afgrøder efterfølge en GALLANT behandlet
afgrøde. Ved omsåning efter en GALLANT behandlet afgrøde kan sås alle tokimbladede afgrøder. For de
enkimbladede afgrøder skal der for korn gå 8 uger og for majs 12 uger fra behandlingstidspunktet til såning.
Lagring: Beholderen skal opbevares tillukket og ved en temperatur på over -5˚C.
Bortskaffelse af tømt emballage: 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.
*) Varemærke – Dow AgroSciences
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Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, vinterraps,
rødsvingel og på arealer med ikke-spiselige afgrøder.

127mm

ADVARSEL
Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
Irriterer øjnene. Undgå kontakt med øjnene.
Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal
overholdes ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for
produktet samt informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om
bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt
fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, vinterraps,
rødsvingel og på arealer med ikke-spiselige afgrøder.
Raps må ikke behandles senere end 7 måneder før høst.
Bederoer må ikke behandles senere end 3 måneder før høst.
Rødsvingel må ikke behandles senere end 7 uger før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandløb og søer.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt
foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.

Sundhedsskadelig
Ukrudtsmiddel, nr. 64-15
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse:
Indhold:

haloxyfop-ethoxyethyl .................................. 125 g/l (12.93%)
...................................................................................... 1.0 liter
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PRODUKTINFORMATION:

HERBICID

Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af
kvik i rødsvingel og bederoer med 1.5-2.0 l/ha når kvikken har
3-4 blade, til bekæmpelse af spildkorn af vinterbyg om efteråret
med 1.0 l/ha når spildkornet har 3-5 blade samt til bekæmpelse
af enårig rapgræs i rødsvingel med 2.0 l/ha om foråret.
Anerkendt til bekæmpelse af kvik i planteskolekulturer og
busketter af nordmannsgran, rødgran, røn og spirea med 2.0 l/ha
når kvikken har 3-4 blade.

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at
midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål.
Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader og utilsigtet eller manglende
virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og
anvendelse af produktet.
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TICKET No.:
R 41567

PRINTER:
PAGO

MATERIAL:
PET

TYPE:
1 LITRE LEAFLET LABEL

SIZE:
275x127mm

*

SPECIFICATION: CLASS:

STANDARDISATION CODE:
LEVEL 2

* Varemærke – Dow AgroSciences

No.
COLOURS:

BLACK

50592/07

PAN 151

50592/07

PAN 346

50592/07

Brandfare:
Produktet er klassificeret som brandfarligt og skal
opbevares i overensstemmelse med dette. Irriterende
og giftige dampe kan udvikles ved brand.
Personlig beskyttelse:
Undgå indånding af dampe samt kontakt med væsken.
Beskyttelsesmidler:
Ved opblanding: Anvend åndedrætsværn med
halvmaske og filtertype A2P2, overtræksbukser eller
forklæde, beskyttelsesbriller, handsker og støvler.
Ved udsprøjtning: Med spredebom under 1m over
jordoverfladen monteret på traktor eller lign. samt ved
arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser,
handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus
(ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke
anvendes særlige værnemidler. Ved andre
udbringningsmetoder henvises til vejledning om
personlige værnemidler fra Branchesikkerhedsrådet
for Jordbruget.
Førstehjælp:
Ved Indtagelse: Fremkald ikke opkastning, søg
lægehjælp.
Øjne: Skyl øjeblikkeligt og uafbrudt med
rindende vand i 15 minutter. Opsøg
lægehjælp.
Hud: I tilfælde af hudkontakt, afvask
omgående huden med sæbe og rigeligt
vand. Fjern til-smudset tøj.
Indånding: Hvis sygdomstegn opstår, flyt
skadeslidte ud i frisk luft. Opsøg læge.
Forhold ved splid: Absorber små udslip
med tørt materiale, som f.eks. sand og
opsaml i egnede beholdere til
destruering. Ved større udslip, inddæm
området og konsulter producenten.
Lagring: Hold emballagen tillukket og
opbevar over -5˚C.
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