LFS CLOPYRALID
Ukrudtsmiddel.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og
rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved
pletsprøjtning.
Deklaration:
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Ukrudtsmiddel nr.:

318-22

Analyse:

Clopyralid 100 g/l (9,56%)

Indhold:

1 liter

Godkendelsesindehaver:

Sundhedsskadelig

LFS Kemi
Tarp Byvej 81
6715 Esbjerg N

Miljøfarlig

FORSIGTIG
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for
anvendelsen:
Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
forskrifter kan medføre straf:

BRUGSANVISNING
Anvendelse
LFS Clopyralid er velegnet til bekæmpelse af bredbladede
ukrudtsarter i roer og vinterraps samt til pletsprøjtning i
skovkulturer. LFS Clopyralid optages primært gennem
bladene.
Virkningsforhold
Bedste effekt af LFS Clopyralid opnås når ukrudtet er i god
o
vækst, og temperatur over 12 C. Det frarådes at sprøjte,
under ekstremt høje temperaturer, samt ved tørke eller
nattefrost.
Dosering

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål
hvert 4, år og i skovkulturer ved plet-sprøjtning.
I bederoer, rødbeder og rosenkål må maksimalt
anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller
pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes
senere end 2½ måned før høst, i raps ikke senere end
3 måneder før høst.
Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Afgrøder

Dosering

Tidspunkt

Bederoer, rødbeder
Rosenkål (*) (**)
Vinterraps (*)

Max 0,25 l/ha
0,80 l/ha

Skovkulturer (***)

1,5 l/ha

Forår sammen med andre
produkter
Forår planter i god vækst temp.
o
10-12 C.
Om foråret

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Bederoer
Anvend 0,251/ha i kombination med andre bred sprektrede
ukrudtsmidler. Midlet må kun bruges til plet- eller
båndsprøjtning og kun hvert 4. år.

Førstehjælp
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald
lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af
opkastning tages af lægen.
Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg
lægehjælp.
Hudkontakt: Vask grundigt med sæbe og vand.
Øjenkontakt: Skyl øjnene grundigt med vand i flere
minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og
forsæt skylningen i flere minutter.
Oplysninger til læge:
Ingen speciel modgift. Behandling baseres på lægens
skøn i tilslutning med den enkelte patiens symptomer.
Medbring evt. denne etiket ved evt. læge /
hospitalsbesøg.

Sprøjteteknik
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af
sprøjtningen.
Der anvendes vandmængder fra 100 til 300 liter pr. ha.
Dyseforslag:
Dysestørrelse ISO
02
0,25
03

Ydelse liter min. ved 3 bar
0,8
1,0
1,2

Liter ha ved 6 km/t
160
200
240

Uønskede effekter
Uomsatte planterester fra en behandlet afgrøde kan give
lokale skader på næste afgrøde. Afdrift kan skade kartoffel,
ært, hestebønne, lupin, gulerod og andre skærmplanter
voldsomt. Plantemateriale fra en behandlet afgrøde bør ikke
bruges i drivhuse eller til kompost.

(*) Der kun må behandles hvert 4. år
(**) Må kun bånd- eller pletsprøjtes
(***) Må kun pletsprøjtes.

Bortskaffelse af tom emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

I en mark, hvor der er anvendt LFS Clopyralid, kan der i
efteråret kun sås vintersæd eller vinterraps. Næste forår kan
der sås korn, græs, majs, bederoer og vårraps. Er der
foretaget en findeling af behandlede planterester og
efterårspløjning, kan der sås følsomme afgrøder i foråret.

Rengøring
Umiddelbart efter sprøjtningen rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten grundigt både ud- og indvendigt med
rent vand. Udsprøjt skyllevandet på allerede behandlede
arealer. Husk at gennemskylle alle slanger og dyser.

Vinterraps
Der sprøjtes med 0,8 l/ha LFS Clopyralid når væksten
begynder om foråret. LFS Clopyralid må kun anvendes hvert
4. år.
Blandinger
LFS Clopyralid kan normalt blandes med de mest anvendte
midler. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren.
Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger.
LFS Clopyralid bør ikke blandes med Safari.
Tilberedning af sprøjtevæske
Fyld tanken halvt op med rent vand. tilsæt LFS Clopyralid
og fyld resten af vandet i. Tilsæt eventuel tankblandingspartner. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

