LFS Må
ETHOFUMESAT
kun anvendes til

ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en
maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat.
Deklaration:
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler.
Ukrudtsmiddel
nr.: 318-39
Analyse:
Ethofumesat 500 g/l

Indhold:

5 liter

Produktansvar
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.

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).
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:
Må kun anvendes til ukrudsbekæmpelse i bederoer
hvert 3. år med en maksimal dosering på 71g/ha
ethofumesat.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Må ikke tømmes i kloakløb.
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).
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.

Fareklasse
N

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi

Tarp-Byvej 81-83
Postbox 4061
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 16 81 88

Batch nr.: Se emballagen
Miljøfarlig

BRUGSANVISNING
Generelt
LFS Ethofumesat er et ukrudtsmiddel virkende
på en række ukrudtsarter, det bruges i roer.
LFS Ethofumesat optages både gennem de
grønne blade og gennem rødderne.
Udsprøjtningen foretages fortrinsvis efter
ukrudtets frem-spiring.
LFS Ethofumesat i de anvendte doseringer har
ikke i sig selv tilstrækkelig effekt på ukrudtet,
men tilsætning forstærker effekten af ukrudtssprøjtningerne overfor vanskelig bekæmpelige
ukrudtsarter som f.eks. pileurter.
Dosering og sprøjtetidspunkt
Sprøjtningen i bederoer kan gennemføres som et
sprøjteprogram bestående af 3 sprøjtninger. Det er
en forudsætning at det anbefalede system
anvendes efter forskrifterne, da det ellers ikke vil
give tilfredsstillende effekt.
Den 1. sprøjtning udføres, når det først
fremspirede ukrudt er på kimbladstadiet. Der
tages ikke hensyn til roernes størrelse. Intervallet
mellem 1. og 2. sprøjtning bør ikke overstige 6-8
dage. 3. sprøjtning udføres ved evt. nyfremspiring.
Brugsanvisning
Afgrøde

Skadegører

Bederoer
Tokimbladet ukrudt
LFS Ethofumesat i
blanding med Herbasan
Dosis l/ha

Tidspunkt

0,14

Når ukrudtet er på
kimbladsstadiet.
Ibland f.eks. 0,07 l/ha
ved 2. og 3. sprøjtning.

Olietilsætning
Tilsætning af olie kan øge/sikre virkningen af
ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under
normale forhold af temperaturen.
o
Under 15 C - 0,5 l Superolie pr. ha.
o
15-20 C - 0,25 l Superolie pr. ha.
o
Over 20 C - undlader olietilsætning.
Før og efter sprøjtningen med LFS Ethofumesat bør der være ca.én uges afstand
til andre sprøjtninger.
Vandmængde
Dyse
Tryk
Temperatur
Luftfugtighed
Jordfugtighed

:
:
:
:
:
:

150-250 l/ha
ISO 025
2-3 BAR
o
Under 22 C
Høj
Høj

Omsåning
Har klimatiske forhold gjort det nødvendigt at
foretage omsåning - henvises til Goltix
brugsanvisningen.
Blanding af sprøjtevæsken
Efter halvt fyldning af sprøjten med den nødvendige væskemængde startes returløbet og
LFS Ethofumesat tilsættes. Indgår Goltix i
sprøjtningen tilsættes den først, derefter tilsættes resten af vandet. Indgår olie i sprøjtningen tilsættes den til sidst.
Normalt bør der være en uges afstand til andre
behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når
denne igen har overvundet en eventuel svidning fra
bladsprøjtningerne.
Rengøring
Umiddelbart efter sprøjtning rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten grundigt både ud- og indvendigt med rent vand. Udsprøjt skyllevandet på et allerede behandlet
areal. Husk at gennemskylle alle slanger og
dyser.
Tankblanding
LFS Ethofumesat kan blandes med øvrige
produkter, som anvendes i et sprøjteprogram i bederoer med tokimbladet ukrudt.
Bortskaffelse af tom emballage
Tom emballage og rester skal afleveres til den
kommunale modtageordning. Dog kan den tomme
emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet
grundigt med vand.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

