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beplantning
af vedagtige kulturer samt under og rundt om prydbuske og -træer.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt, men kræver ingen gyldig autorisation.

• Bredtvirkende - aktivt mod de ﬂeste planter
• Hurtigtvirkende mod ukrudt og mos
• Genplantning kan foretages så snart ukrudtet er visnet

Nettoindhold: 3 liter, 5 liter, 10 liter eller 1000 liter

FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare
(EUH401).
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 ukrudt og mos på parkeringsarealer, veje, indkørsler,
fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer, arealer med beplantning af vedagtige
kulturer samt under og rundt om prydbuske og -træer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Der skal anvendes afskærmet sprøjtning.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand (SPe3).
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Skal opbevares frostfrit.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
FØRSTEHJÆLP
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og fjern tilsmudset tøj.
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i ﬂere minutter, fjern eventuelle
kontaktlinser. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 18-632
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Indeholder: Pelargonsyre: 250 g/l (25,0 % w/w) ved 20°C
Midlet er et emulgerbart koncentrat.
Nettoindhold: 3 liter, 5 liter, 10 liter eller 1000 liter
Produktionsdato er påtrykt emballagen.
Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i
mindst 2 år efter produktionsdato.
Batchnummer er påtrykt emballagen.

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Danmark
Tlf. +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.dk

Anvendelsesområde:
Harmonix FOLIAPLUS er et kontaktvirkende, ikke-selektivt ukrudtsmiddel som er aktivt mod
enårige og flerårige ukrudtarter. Ukrudtet nedvisner efter 3-7 dage. Der opnås ikke
langtidseffekt på rodukrudt.
Harmonix FOLIAPLUS kan anvendes under og omkring træer og buske i parker og planteskoler
samt på befæstede arealer, herunder parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange,
terrasser, gårdspladser og udyrkede arealer, herunder jernbaner og industrielle områder.
Harmonix FOLIAPLUS anvendes på nyfremspiret ukrudt fra februar til september. Bedst effekt
opnås når ukrudtet er 5 - 10 cm højt/bredt (BBCH 20).
Ukrudtsarter:
hvidmelet
gåsefod

fuglegræs

hyrdetaske

mosser

smalbladet
brandbæger

alm. røllike

glat vejbred

lancet-vejbred

mælkebøtte

vandkarse

blød
storkenæb

hundegræs

lugtløs kamille

plænekransemos

vellugtende kamille

alm. kvik

ager-svinemælk

alm. rajgræs

agertidsel

alm. rapgræs

alm.
brandbæger
alm. jomfruhår

canadisk
bakkestjerne
enårig
rapgræs

markærenpris
moselungeurt

ager-padderok

hvidkløver

ru svinemælk
rød tvetand

Dosering og sprøjteteknik:
Marksprøjte: 120 liter produkt i 500-1000 liter sprøjtevæske pr. ha, anvend low-drift dyser.
Rygsprøjte: 1200 ml produkt i 5 – 10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2.
Alt ukrudt dækkes jævnt med sprøjteblandingen. Undgå at ramme planter og buske der skal
bevares, da det kan føre til varige skader.
Undgå vinddrift.
Det skal være tørvejr i mindst en time før behandlingen udføres for at opnå god effekt.

Område

Metode

Behandlingstidspunkt

Antal
behandlinger
pr år

Behandlingsinterval

Dosering
ved 1
behandling
L/ha

Befæstede og
udyrkede arealer:
- Parkeringsarealer
- Veje
- Indkørsler
- Fortove
- Havegange
- Terasser
- Gårdspladser
- Industrielle
områder
- Jernbaner

Omkring og under
træer og buske

Anvend
skærm/driftreducerende dyser for at
undgå at ramme
planter der ikke
ønskes bekæmpet.

Anvend afskærmet
sprøjtning for at
undgå at ramme
planter der ikke
ønskes bekæmpet.

Nyfremspiret
ukrudt fra februar september

1–8

3 - 4 uger

120

Nyfremspiret
ukrudt fra februar september

1–8

3 - 4 uger

120

Selektivitet
Harmonix FOLIAPLUS er testet i følgende havebrugskulturer (antal forsøg):
Løvtræer: navr(1), papirbarkløn(1), avnbøg(1), manna ask(1), tempeltræ(1), alm. tretorn(1),
æble(1), skov-æble(1), elm(1)
Løvfældende buske: hvid kornel(3), koreakornel(3), benved(1), havtorn(1), kristtorn(1),
blomme(1), liguster(4), have-ribs(1), stikkelsbær(1), rosenbuske(7), Japansk spiræa(1)
Nåletræer: Leyland-cypres(2), taks(1)
Behandling nær planter som ikke er opført her er under brugerens ansvar.
Resistens.
Pelargonsyre tilhører resistensklasse Z. Risikoen for udvikling af resistens over for dette middel
anses for at være lav. Risikoen for resistens mindskes ved at anvende produktet i kombination
med ukrudtsmidler med andre virkemåder.
Tilberedning af sprøjtevæske.
Harmonix FOLIAPLUS skal omrystes før brug.
Sprøjten fyldes med 2/3 af den vandmængde, der skal anvendes. Den afmålte mængde
Harmonix FOLIAPLUS tilsættes under omrøring. Fyld op med den resterende vandmængde.
Sørg for god omrøring.

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. Miljøministeriets bekendtgørelse.
Rester og tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
Opbevaring
Opbevares køligt men frostfrit og utilgængeligt for børn og husdyr.
Midlet må kun opbevares i originalemballagen

