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Virkemåde: Kemifam Pro SC virker primært gennem bladene, dels svidende på en række ukrudtsplanter og dels efter optagelsen vækststandsende.
Jordvirkningen er begrænset.
Kemifam Pro SC har god effekt på en række ukrudtsarter, som f.eks.:
agersennep, agerstedmoder, burresnerre, fuglegræs, hanekro, hvidmelet
gåsefod, hyrdetaske, kamille, pileurter, tvetand, ærenpris m.fl.
Et væsentligt bredere virkningsspekter opnås ved tankblanding med
Metamitron 700.
Sprøjtetidspunkt og dosering: Ukrudtsbekæmpelsen i bederoer udføres
bedst med et sprøjteprogram, hvori indgår 3 behandlinger.
1. sprøjtning Først fremspiret ukrudt på kimbladstadiet.
2. sprøjtning 6-8 dage efter 1. sprøjtning.
3. sprøjtning 10-14 dage efter 2. sprøjtning, eller ved genfremspiring.
Kemifam Pro SC anvendes i flg. sprøjteprogram:
1. sprøjtning a
2. sprøjtning
3. sprøjtning

1,0 ltr. Kemifam Pro SC +1,5 ltr. Metamitron 700 +
0,3-0,5 ltr. Rapsodi pr. ha
1,0 ltr. Kemifam Pro SC +1,5 ltr. Metamitron 700 +
0,3-0,5 ltr. Rapsodi pr. ha
1,0 ltr. Kemifam Pro SC +1,5 ltr. Metamitron 700 +
0,3-0,5 ltr. Rapsodi pr. ha

Bliver de tidligere nævnte sprøjtetidspunkter forpasset, så ukrudtet kommer ud over kimbladstadiet, må mængden af Kemifam Pro SC øges til
1,5 ltr. pr. ha.
Lavbundsjorder: På jorder med højt humusindhold, hvor jordmidlerne
kun har svag effekt, kan det anbefales at behandle alene med Kemifam
Pro SC.
Doseringen skal da være 2,0-2,5 ltr. Kemifam Pro SC pr. ha. Der udføres
3 sprøjtninger med samme tidsfølge som tidligere omtalt. Effekten mod
kamille, sort natskygge og liden nælde vil normalt være svag med denne
ensidige behandling.
Olie: Tilsætning af olie øger optagelsen af ukrudtsmidlerne og forbedrer
dermed effekten.
Oliemængden skal være afstemt efter temperaturen og andre klimaforhold.

0,5-0,7 ltr. Rapsodi

15-20°C

0,2-0,5 ltr. Rapsodi

Over 20°C

Undlad normalt olietilsætning.
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Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag f.eks. efter flere dage med
høje temperaturer og blæst uden nedbør, anbefales, uafhængig af temperaturen, tilsætning af 0,5-0,7 ltr. Rapsodi pr. ha.
Vejrforhold: Det optimale resultat opnås, når sprøjtningen udføres på
saftspændte, men tørre planter under gode vækstforhold. I køligt og
overskyet vejr bør der sprøjtes først på dagen. Under varme og solrige
vejrforhold bør der sprøjtes sidst på dagen.

Kemifam

Hvis der er udsigt til lave nattemperaturer - eventuelt nattefrost, bør
sprøjtning undlades, idet der er stor risiko for stor udtynding af roerne.
Sprøjteteknik: Sprøjteteknikken er af væsentlig betydning for resultatet.
Der bør sprøjtes med små dråber, der dækker bladene godt og tilbageholder sprøjtevæsken på bladfladerne. En god sprøjtning kan udføres
med Hardi-dyse 4110-12 - 3. atm., 6 km pr. time. Vandmængde 145
ltr. pr. ha.

5 liter
Ukrudtsmiddel

Blandinger: Kemifam Pro SC kan blandes med Metamitron 700, Goltix
FL, Safari, penetreringsolier, pyretroider og Pirimor G (Pirimicarb).

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse
i bederoer.

Afstand til andre sprøjtninger: Normalt bør der være en uges afstand
til andre behandlinger. Kvikbekæmpelse med Fusilade Xtra eller Gallant
bør først udføres når kvikken har overvundet svidningen efter bladsprøjtningerne. Oftest bør det foretrækkes at bekæmpe kvikken efter at
sprøjtning mod tokimbladet ukrudt er færdig.
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ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
(R51/53)
Undgå kontakt med huden. (S24)
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den
eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale
Lokalirriterende
om bekæmpelsesmidler
.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Bederoer må ikke behandles senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel, nr. 18-420
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse:
Phenmedipham...................................... 75g/ltr.
Desmedipham........................................ 15g/ltr.
Ethofumesat......................................... 115g/ltr.

Bortskaffelse af tom 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.
Opbevaring: Kemifam Pro SC tåler ned til -5°C, og op til 40°C.

Kemifam Pro SC
®

Pro SC

Fremstilling af sprøjtevæsken: Omryst dunken omhyggeligt før brug.
Fyld tanken halvt med vand. Hvis Metamitron 700 indgår i blandingen,
tilsættes det først under omrøring til fuldstændig opløsning. Derefter tilsættes Kemifam Pro SC. Olie tilsættes til sidst.
Undgå anvendelse af jernholdigt eller snavset vand. Den færdige sprøjtevæske (tankblanding) bør ikke stå mere end nogle få timer.

Følgende mængder kan være retningsgivende:
Under 15°C
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DK05609924C

Brugsanvisning: Kemifam Pro SC anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer efter fremspiring.

Page 4

Bayer A/S
Bayer CropScience
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 23 50 00
www.bayercropscience.dk

Netto 5 liter
Flydende
Fabr.nr og dato: se pakningen
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