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ARTICLE 80182422
Rengøring af udstyr
Sprøjteudstyr og værktøj rengøres med vand. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af
sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Bortskaffelse af rester og tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med
dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.
Produktansvar
Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke
forskriftmæssig brug eller opbevaring af produktet.

INSEKTMIDDEL
Må kun anvendes til bekæmpelse af
kornsnudebiller i korn.
Gældende fra den 26. november 2015:
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun
købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig
nde kornbeskytte
autorisation.
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Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Farlig ved indånding (H332).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Undgå indånding af spray (P261).
Undgå udledning til miljøet (P273).
Udslip opsamles (P391).
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 kornsnudebiller i korn.
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/ Undgå
forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks læge. Fjern straks forurenet tøj og bortskaf det
forsvarligt.
Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen (P304 + P340).
Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks grundigt med rigeligt vand og sæbe. Hvis irritation opstår kontakt læge.
Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand (15 min.). Evt. kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation søg læge.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastninger. Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad.
Brugsanvisning
K-Obiol® ULV6 er et flydende klar-til-brug insektmiddel til beskyttelse af korn mod kornsnudebiller.
K-Obiol® ULV6 er kendetegnet ved en hurtig knockdown og kontrollerende effekt overfor kornsnudebiller i op til 8 uger. Der skal genbehandles efter 8 uger.
Virkningen indtræffer, når insektet kommer i kontakt med midlet eller spiser af det behandlede korn. Der anbefales én bekæmpelse per år. Virkningen og
holdbarheden på overflader af beton er ikke tilfredsstillende belyst.
K-Obiol® ULV6 udbringes med en lavtryksdyse, som er placeret over transportbåndet, eller i kornelevatoren - speciel udstyr kan fås til montering på korntransport
udstyret. Behandlingen af kornet bør foregå så tæt ved det endelige lager som mulig.
Dosering 4,2 liter til 100 tons korn (0,25 g deltamethrin per tons)
Antal behandlinger 1 gang pr. parti, idet der genbehandles efter 8 uger.
Værnemidler
Ved udsprøjtning anvendes beskyttelsesbriller, nitrilgummihandsker, overtræksdragt og støvler samt filtrerende åndedrætsværn.
Se nærmere i Sikkkerhedsdatabladet.

1000 L

Resistensdannelse
Deltamethrin tilhører pyrethroiderne (IRAC gruppe 3 'Sodium Channel Modulators’), som vurderes at have en risiko for
udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med pyrethroider med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af
resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre
virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

Deklaration
Insektmiddel, nr. 18-547
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Indeholder:
Deltamethrin………6 g/L (0,6% w/w)
Netto: 1000 Liter
Midlet er en ULV-opløsning
Produktionsdato er påtrykt emballagen: Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen.
Batch nr. påtrykt emballagen.
Opbevares tørt, køligt og frostfrit
Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.bayer-es.dk
Vejledning for mindre anvendelse af K-Obiol ULV6 (reg.nr. 18- 547) i lagre af
mark og havefrø
Insektmiddel:
- Må kun anvendes i lagre af mark og havefrø til behandling mod mellus, biller og mider
- Halmen og rester må ikke opfodres
- Max 1 behandling pr. sæson.
- Andre krav som angivet af Miljøstyrelsen ifm. godkendelsen.
Advarsel:
”Se K-obiol UVL 6 etiketten”.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.
Brugsanvisning for K-Obiol ULV 6 i lagre af mark og
havefrø
Skadegører: Mellus, biller og mider
Dosering:4,2 liter pr 100 tons frø
Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr: Lavtryksdyse monteret på transportbånd
Antal behandlinger: 1
Risiko for skade:Se K-Obiol ULV 6 etiketten
Ansvar
Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets
effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.
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