ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

GENEREL INFORMATION

INDHOLDSFORTEGNELSE
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)

MiniMet

®

Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England

Ukrudtsmiddel

Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

MiniMet er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og
vintersæd uden udlæg om foråret.
®
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MiniMet® optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte
ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.
MiniMet optages hurtigt og transporteres til planternes vækstpunkter, hvor væksten standes i følsomt
ukrudt. Væksten er standset efter få timer og planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige
symptomer kommer først efter 1-3 uger, og ses som gulfarvning af vækstpunktet, derefter bliver
ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.
®

MiniMet® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter
med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, især hvor der skal dyrkes andet
end korn.

VAREMÆRKER
Varemærke

Tilhører:

ALL CLEARTM EXTRA
ALLY® ST
Boxer® EC
Express® ST
Foxtrot
Grasp 40 SC
Harmony®
Lodin
MiniMet®
Oxitril® CM
Primera Super
Safari®
Starane® 180S
Stomp®
SweDane Contact®
Titus®

Service Chemicals
BASF
Dupont
Dupont
Cheminova
Nufarm
Dupont
UPL
KLARSØ A/S
Bayer
Bayer
Dupont
Dow
BASF
UPL
Dupont

ANVENDELSESBEGRÆNSNING
MiniMet® må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde
Hvis der er anvendt ikke over 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinterog vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.
Hvis der er anvendt mere end 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der ikke dyrkes vinterraps inden for 6
måneder efter behandlingen.
Der kan ikke dyrkes roer, grøntsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år
MiniMet® er anvendt eller det følgende år.
Omsåning af et areal behandlet med MiniMet®
Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må
der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der
ikke anvendes MiniMet® eller andre sulfonylurea produkter.

Miljøfarlig
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SPRØJTETEKNIK

Dosering: 20-30 gr. MiniMet® + 0,5-0,6 l Fluoxypyr produkt pr. ha.

Sprøjteteknik og vandmængde
MiniMet® udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend
fladsprededyser, f.eks. en ISO 02-110 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse.
Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og
optimale sprøjteforhold. Der kan ikke forventes god bekæmpelse af hvidmelet gåsefod.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig
bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

SPREDE-/KLÆBEMIDDEL

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:
Korn (der anvendes 100-200 l. vand pr. ha.)
Dyse: ISO F-02-110 eller ISO LD-02-110
Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l. vand pr. ha.

Sprede-/klæbemiddel:
Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til MiniMet®, da det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist, at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan
supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af MiniMet®. Ved lave doser og tørt vejr, kan
tilsætningen af sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen, og således opnås en tilfredsstillende
ukrudtsbekæmpelse.

Dyse: ISO F-025-110 eller ISO LD-025-110
Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.

Anbefales: SweDane Contact®
Dosering: 0,05%, som svarer til 50 ml/100 l. vand

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde
rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

BLANDINGER MED ANDRE MIDLER

Straks efter endt udsprøjtning af MiniMet® skal sprøjtematerialet rengøres grundigt, også selv om
sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at ”fedthinder” og belægninger af
sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholderen, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er
det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring
undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.

Husk altid også at læse etiketten for de produkter, der blandes med, det gælder især for evt. tilsætning af
olie eller sprede/klæbemidler og mulige restriktioner i anvendelsen. MiniMet® kan generelt blandes med
relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Der bør kun blandes 2 produkter. MiniMet® kan endvidere
blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt
anvendes 2 kg/100 liter vand, og der anvendes ikke sprede-/klæbemiddel.
Bland ikke MiniMet® med Grasp 40 SC, Primera Super eller Foxtrot.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages så overlapninger undgås.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Rengøring af sprøjteudstyr efter MiniMet®

MiniMet® opløses normalt i løbet af få minutter.
Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes
dog straks.
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Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10-15% af tankens kapacitet, som
sikrer at tilstrækkelig rengøring indvending kan ske i den mark, der lige er behandlet.
Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er
mindre end 2% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene
vand til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.
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(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
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Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
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anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller
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Maximumdosering
For at sikre at mængden af MiniMet®, der rammer jorden, overholder kravene til godkendelsen, tilpasses
den maximalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadie

Når brugsanvisningen følges, har MiniMet meget god effekt (>85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i
korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have tilfredsstillende effekt, især på arter nævnt under
”Meget god effekt”.
Meget god effekt:
Agergåseurt
Hundepersille
Agersennep
Hyrdetaske
Agertidsel*
Kamille, lugtløs
Fuglegræs, alm.
Kamille, skive
Gulurt (Amsinckia)
Pengeurt, alm.
Hanekro
Pileurt, bleg
Haremad
Pileurt, fersken
God effekt (hvis bekæmpelse sker på kimbladsstadiet):
Forglemmigej, mark
Okseøje, gul
Hejrenæb
Pileurt, snerle
Svag effekt:
Burresnerre
Kornblomst
Galtetand, arter
Mælde, svineGåsefod, hvidmelet
Natskygge, sort
Jordrøg, læge
Nælde, liden

Raps, spild
Stedmoderblomst, ager
Svinemælk*
Tvetand, rød
Valmue, korn
Ærenpris, flerfarvet
Ærenpris, storkronet

Udviklingstrin
BBCH 12-19
BBCH 30
BBCH 31
>BBCH 32

Pileurt, vej

Anvendelse

Vindaks**
Ærenpris, mark
Ærenpris, vedben

* Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet. ** svingende virkning
RESISTENS
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en
udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. MiniMet®, ALLY® ST, EXPRESS®
ST, HARMONY® SAFARI® eller TITUS® så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere
tilfælde af resistens over for sulfynylureamidlerne hos alm. fuglegræs og kornvalmue, samt et enkelt tilfælde i
alm. hanekro. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men
med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.
Anbefalinger
1) Hvis der er konstateret resistens over for MiniMet®, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet,
effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.
2) For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudstarter, anvendes
MiniMet® i tankblanding efter følgende retningslinier: For nærværende anbefales det at udsprøjte
MiniMet® i tankblanding med anbefalet dosering af STARANE® 180 eller et ioxynilholdigt produkt.
Vælger man at udsprøjte MiniMet® alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme
i marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling af marken, hvor der kan anvendes Stomp®
eller Boxer® EC.
-2Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover
den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,2 liter ALL CLEARTM EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud
gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst
15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde, der lige er
behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på
afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads
med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal
opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 40 ml ALL CLEARTM EXTRA pr. 10 liter vand.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved
brand spaltes produktet og farlige luftarter så som nitrøse gasser og svovloxider kan dannes.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller
overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip
til kloak. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13
for bortskaffelse.
7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,
foderstoffer, lægemidler o.lign. Produktet skal opbevares i lukket originalemballage. Skal opbevares på et
tørt, køligt og ventileret sted.

Sikkerhedsdatablad
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: MST reg. nr.: 607-1
Udarbejdet den: 15-10-2009 / HSV

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug: Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Produktet bør anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs. Der bør være adgang til rindende
vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Ved spild på handsken skiftes
denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe. Opblanding: Brug støvler.
Udbringning: Brug overtræksbukser og støvler.
Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Anvendelse: Ukrudtsmiddel
Leverandør: Klarsø A/S, Søholm Park 1
2900 Hellerup
Tlf.: +45 35436611 Fax: +45 35437611
Nødtelefonnr.: +45 35 43 66 11
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8.30 og 16.30 på hverdage.
E-mail: peter.adser@rambo.dk

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer
Klassificering
w/w%
-Metsulfuron-methyl
N;R50/53
20
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: Gråt/beige granulat
Lugt: Ingen
pH (koncentrat): 5,65
Massefylde: 0,687 g/ml

Note
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DEKLARATION

MiniMet

®

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)
Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England
Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

Miljøfarlig

Main bottom label

Opløselighed i vand: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Produktet kan dog ved opvarmning
udvikle giftige dampe.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Max.dosering
10 g/ha
15 g/ha
28 g/ha
30 g/ha
Tidspunkt

Dosering

Vinterhvede, vinterrug,
vinterbyg og vintertriticale
Fuglegræs, hanekro, Iugtløs kamille,
raps, aIm. pengeurt, rød tvetand,
kornvalmue og hyrdetaske og andre
ukrudtsarter, som nævnt på etiketten
under "Meget god effekt"

Forår
Indtil BBCH 37
(i vinterbyg ikke
senere end
BBCH 30)

20 g/ha
MiniMet

Vinterhvede, vinterrug og vintertriticale
+ agerstedmoder, storkronet
ærenpris og flerfarvet ærenpris

Forår
Indtil BBCH 37

25-30 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet
+0,5 L/ha Oxitril

Vårsæd
Hanekro, lugtløs kamille, agerstedmoder
og andre ukrudtsarter nævnt på
etiketten under "Meget god effekt"
+ gul okseøje

Burresnerre: Blandingen MiniMet® + fluoxypyr produkt (f.eks. STARANE® 180S, eller Lodin) kan
udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans.
Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme eller temperaturen er < 10-12°C, opnås den bedste samlede
effekt ved at udsprøjte MiniMet® tidligt og fluoxypyr senere – evt. sammen med andre midler.
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Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.
Symptomer: Se punkt 11.

Indvendig rengøring af sprøjten
BEMÆRK! Husk: Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det
selvrensende filter udløses.

2. Fareidentifikation: N
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede dosis
MiniMet® direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand.
Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil
udsprøjtningen er afsluttet.

BRUGSANVISNING

Page 1

Frontpage

Dosering af MiniMet® udfra ukrudtsflora, laveste dosering på småt ukrudt. Doseringen af fluoxypyr kan
justeres efter anbefaling på produktets etikette.

VIRKNING
®
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15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Miljøfarlig
Faresymboler: N
Indeholder: Metsulfuron-methyl (200g/kg)
R-sætninger: Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Anden mærkning: ADVARSEL
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Miljøfarlig
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning: For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes om foråret.
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.
Brugsanvisningens dosseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der
lever i vand. Må kun anvendes til vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale
uden udlæg om foråret. Må i hvede, rug, byg havre og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst. Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandling.
Krav om uddannelse: Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. LD50 4T, rotte: >6,4 mg/l
(metsulfuron-methyl)
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. LD50, rotte: >5000mg/kg
Hudkontakt: Kan virke let irriterende. LD50, kanin: >5050 mg/kg
Øjenkontakt: Forbigående irritation.
Langtidsvirkninger: Ingen kendte.
12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Miljøoplysninger for indholdsstoffer: Fisk: LC50, 96T, regnbueørred: >25mg/l
Krebsdyr: EC50, 48T: >150 mg/l
13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden
bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende
farlige stoffer
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet
med farlige stoffer.
14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej
og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III ; E
IMDG: UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III
Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: °C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde
per transporterende enhed: 1000 l/kg. ADR: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i
emballager over 5 kg/l.
IMDG: Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.
Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 6 kg pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr.
kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved
anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være
af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

16. Andre oplysninger
Branche
Landbrug, Gartnerier.
Anvendte kilder: ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske
stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 44/2009.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. At-Vejledning C.0.1, 2007,
Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF. (REACH)
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen,
558/2003. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for
erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler, nr. 557/2009.
Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren
har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
-5-
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

GENEREL INFORMATION

INDHOLDSFORTEGNELSE
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)

MiniMet

®

Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England

Ukrudtsmiddel

Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

MiniMet er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og
vintersæd uden udlæg om foråret.
®

Advarsel, Deklaration og Opbevaring................................................................................. Forsiden
Varemærker nævnt i denne etiket ..................................................................................... Side 1
Generel information og Anvendelsesbegrænsning ............................................................. Side 1
Virkning ............................................................................................................................ Side 2
Resistens.......................................................................................................................... Side 2
Brugsanvisning................................................................................................................. Side 2-3
Sprede-/klæbemiddel – Blandinger – Fremstilling af sprøjtevæske ................................... Side 3
Sprøjteteknik .................................................................................................................... Side 3
Rengøring af sprøjteudstyr................................................................................................ Side 3-4
Sikkerhedsdatablad, herunder FØRSTEHJÆLP (pkt. 4 ) ..................................................... Side 4-5

MiniMet® optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte
ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.
MiniMet optages hurtigt og transporteres til planternes vækstpunkter, hvor væksten standes i følsomt
ukrudt. Væksten er standset efter få timer og planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige
symptomer kommer først efter 1-3 uger, og ses som gulfarvning af vækstpunktet, derefter bliver
ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.
®

MiniMet® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter
med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, især hvor der skal dyrkes andet
end korn.

VAREMÆRKER
Varemærke

Tilhører:

ALL CLEARTM EXTRA
ALLY® ST
Boxer® EC
Express® ST
Foxtrot
Grasp 40 SC
Harmony®
Lodin
MiniMet®
Oxitril® CM
Primera Super
Safari®
Starane® 180S
Stomp®
SweDane Contact®
Titus®

Service Chemicals
Dupont
BASF
Dupont
Cheminova
Nufarm
Dupont
UPL
KLARSØ A/S
Bayer
Bayer
Dupont
Dow
BASF
UPL
Dupont

ANVENDELSESBEGRÆNSNING
MiniMet® må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde
Hvis der er anvendt ikke over 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinterog vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.
Hvis der er anvendt mere end 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der ikke dyrkes vinterraps inden for 6
måneder efter behandlingen.
Der kan ikke dyrkes roer, grøntsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år
MiniMet® er anvendt eller det følgende år.
Omsåning af et areal behandlet med MiniMet®
Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må
der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der
ikke anvendes MiniMet® eller andre sulfonylurea produkter.

Miljøfarlig
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SPRØJTETEKNIK

Dosering: 20-30 gr. MiniMet® + 0,5-0,6 l Fluoxypyr produkt pr. ha.

Sprøjteteknik og vandmængde
MiniMet® udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend
fladsprededyser, f.eks. en ISO 02-110 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse.
Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og
optimale sprøjteforhold. Der kan ikke forventes god bekæmpelse af hvidmelet gåsefod.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig
bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

SPREDE-/KLÆBEMIDDEL

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:
Korn (der anvendes 100-200 l. vand pr. ha.)
Dyse: ISO F-02-110 eller ISO LD-02-110
Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l. vand pr. ha.

Sprede-/klæbemiddel:
Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til MiniMet®, da det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist, at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan
supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af MiniMet®. Ved lave doser og tørt vejr, kan
tilsætningen af sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen, og således opnås en tilfredsstillende
ukrudtsbekæmpelse.

Dyse: ISO F-025-110 eller ISO LD-025-110
Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.

Anbefales: SweDane Contact®
Dosering: 0,05%, som svarer til 50 ml/100 l. vand

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde
rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

BLANDINGER MED ANDRE MIDLER

Straks efter endt udsprøjtning af MiniMet® skal sprøjtematerialet rengøres grundigt, også selv om
sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at ”fedthinder” og belægninger af
sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholderen, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er
det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring
undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.

Husk altid også at læse etiketten for de produkter, der blandes med, det gælder især for evt. tilsætning af
olie eller sprede/klæbemidler og mulige restriktioner i anvendelsen. MiniMet® kan generelt blandes med
relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Der bør kun blandes 2 produkter. MiniMet® kan endvidere
blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt
anvendes 2 kg/100 liter vand, og der anvendes ikke sprede-/klæbemiddel.
Bland ikke MiniMet® med Grasp 40 SC, Primera Super eller Foxtrot.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages så overlapninger undgås.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Rengøring af sprøjteudstyr efter MiniMet®

MiniMet® opløses normalt i løbet af få minutter.
Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes
dog straks.

-3-

Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10-15% af tankens kapacitet, som
sikrer at tilstrækkelig rengøring indvending kan ske i den mark, der lige er behandlet.
Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er
mindre end 2% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene
vand til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

Maximumdosering
For at sikre at mængden af MiniMet®, der rammer jorden overholder kravene til godkendelsen, tilpasses
den maximalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadie

Når brugsanvisningen følges, har MiniMet meget god effekt (>85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i
korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have tilfredsstillende effekt, især på arter nævnt under
”Meget god effekt”.
Meget god effekt:
Agergåseurt
Hundepersille
Agersennep
Hyrdetaske
Agertidsel*
Kamille, lugtløs
Fuglegræs, alm.
Kamille, skive
Gulurt (Amsinckia)
Pengeurt, alm.
Hanekro
Pileurt, bleg
Haremad
Pileurt, fersken
God effekt (hvis bekæmpelse sker på kimbladsstadiet):
Forglemmigej, mark
Okseøje, gul
Hejrenæb
Pileurt, snerle
Svag effekt:
Burresnerre
Kornblomst
Galtetand, arter
Mælde, svineGåsefod, hvidmelet
Natskygge, sort
Jordrøg, læge
Nælde, liden

Raps, spild
Stedmoderblomst, ager
Svinemælk*
Tvetand, rød
Valmue, korn
Ærenpris, flerfarvet
Ærenpris, storkronet

Udviklingstrin
BBCH 12-19
BBCH 30
BBCH 31
>BBCH 32

Pileurt, vej

Anvendelse

Vindaks**
Ærenpris, mark
Ærenpris, vedben

* Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet. ** svingende virkning
RESISTENS
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en
udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. MiniMet®, ALLY® ST, EXPRESS®
ST, HARMONY® SAFARI® eller TITUS® så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere
tilfælde af resistens over for sulfynylureamidlerne hos alm. fuglegræs og kornvalmue, samt et enkelt tilfælde i
alm. hanekro. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men
med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.
Anbefalinger
1) Hvis der er konstateret resistens over for MiniMet®, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet,
effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.
2) For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudstarter, anvendes
MiniMet® i tankblanding efter følgende retningslinier: For nærværende anbefales det at udsprøjte
MiniMet® i tankblanding med anbefalet dosering af STARANE® 180 eller et ioxynilholdigt produkt.
Vælger man at udsprøjte MiniMet® alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme
i marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling af marken, hvor der kan anvendes Stomp®
eller Boxer® EC.
-2Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover
den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,2 liter ALL CLEARTM EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud
gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst
15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde, der lige er
behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på
afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads
med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal
opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 40 ml ALL CLEARTM EXTRA pr. 10 liter vand.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved
brand spaltes produktet og farlige luftarter så som nitrøse gasser og svovloxider kan dannes.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller
overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip
til kloak. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13
for bortskaffelse.
7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,
foderstoffer, lægemidler o.lign. Produktet skal opbevares i lukket originalemballage. Skal opbevares på et
tørt, køligt og ventileret sted.

Sikkerhedsdatablad
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: MST reg. nr.: 607-1
Udarbejdet den: 15-10-2009 / HSV

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug: Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Produktet bør anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs. Der bør være adgang til rindende
vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Ved spild på handsken skiftes
denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe. Opblanding: Brug støvler.
Udbringning: Brug overtræksbukser og støvler.
Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Anvendelse: Ukrudtsmiddel
Leverandør: Klarsø A/S, Søholm Park 1
2900 Hellerup
Tlf.: +45 35436611 Fax: +45 35437611
Nødtelefonnr.: +45 35 43 66 11
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8.30 og 16.30 på hverdage.
E-mail: peter.adser@rambo.dk

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer
Klassificering
w/w%
-Metsulfuron-methyl
N;R50/53
20
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: Gråt/beige granulat
Lugt: Ingen
pH (koncentrat): 5,65
Massefylde: 0,687 g/ml

Note

-4-
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DEKLARATION

MiniMet

®

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)
Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England
Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

Miljøfarlig

Main bottom label

Opløselighed i vand: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Produktet kan dog ved opvarmning
udvikle giftige dampe.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Max.dosering
10 g/ha
15 g/ha
28 g/ha
30 g/ha
Tidspunkt

Dosering

Vinterhvede, vinterrug,
vinterbyg og vintertriticale
Fuglegræs, hanekro, Iugtløs kamille,
raps, aIm. pengeurt, rød tvetand,
kornvalmue og hyrdetaske og andre
ukrudtsarter, som nævnt på etiketten
under "Meget god effekt"

Forår
Indtil BBCH 37
(i vinterbyg ikke
senere end
BBCH 30)

20 g/ha
MiniMet

Vinterhvede, vinterrug og vintertriticale
+ agerstedmoder, storkronet
ærenpris og flerfarvet ærenpris

Forår
Indtil BBCH 37

25-30 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet
+0,5 L/ha Oxitril

Vårsæd
Hanekro, lugtløs kamille, agerstedmoder
og andre ukrudtsarter nævnt på
etiketten under "Meget god effekt"
+ gul okseøje

Burresnerre: Blandingen MiniMet® + fluoxypyr produkt (f.eks. STARANE® 180S, eller Lodin) kan
udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans.
Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme eller temperaturen er < 10-12°C, opnås den bedste samlede
effekt ved at udsprøjte MiniMet® tidligt og fluoxypyr senere – evt. sammen med andre midler.
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Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.
Symptomer: Se punkt 11.

Indvendig rengøring af sprøjten
BEMÆRK! Husk: Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det
selvrensende filter udløses.

2. Fareidentifikation: N
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede dosis
MiniMet® direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand.
Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil
udsprøjtningen er afsluttet.

BRUGSANVISNING
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Frontpage

Dosering af MiniMet® udfra ukrudtsflora, laveste dosering på småt ukrudt. Doseringen af fluoxypyr kan
justeres efter anbefaling på produktets etikette.

VIRKNING
®
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15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Miljøfarlig
Faresymboler: N
Indeholder: Metsulfuron-methyl (200g/kg)
R-sætninger: Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Anden mærkning: ADVARSEL
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Miljøfarlig
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning: For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes om foråret.
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.
Brugsanvisningens dosseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der
lever i vand. Må kun anvendes til vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale
uden udlæg om foråret. Må i hvede, rug, byg havre og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst. Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandling.
Krav om uddannelse: Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. LD50 4T, rotte: >6,4 mg/l
(metsulfuron-methyl)
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. LD50, rotte: >5000mg/kg
Hudkontakt: Kan virke let irriterende. LD50, kanin: >5050 mg/kg
Øjenkontakt: Forbigående irritation.
Langtidsvirkninger: Ingen kendte.
12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Miljøoplysninger for indholdsstoffer: Fisk: LC50, 96T, regnbueørred: >25mg/l
Krebsdyr: EC50, 48T: >150 mg/l
13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden
bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende
farlige stoffer
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet
med farlige stoffer.
14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej
og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III ; E
IMDG: UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III
Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: °C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde
per transporterende enhed: 1000 l/kg. ADR: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i
emballager over 5 kg/l.
IMDG: Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.
Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 6 kg pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr.
kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved
anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være
af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

16. Andre oplysninger
Branche
Landbrug, Gartnerier.
Anvendte kilder: ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske
stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 44/2009.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. At-Vejledning C.0.1, 2007,
Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF. (REACH)
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen,
558/2003. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for
erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler, nr. 557/2009.
Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren
har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
-5-
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

GENEREL INFORMATION

INDHOLDSFORTEGNELSE
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)

MiniMet

®

Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England

Ukrudtsmiddel

Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

MiniMet er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og
vintersæd uden udlæg om foråret.
®

Advarsel, Deklaration og Opbevaring................................................................................. Forsiden
Varemærker nævnt i denne etiket ..................................................................................... Side 1
Generel information og Anvendelsesbegrænsning ............................................................. Side 1
Virkning ............................................................................................................................ Side 2
Resistens.......................................................................................................................... Side 2
Brugsanvisning................................................................................................................. Side 2-3
Sprede-/klæbemiddel – Blandinger – Fremstilling af sprøjtevæske ................................... Side 3
Sprøjteteknik .................................................................................................................... Side 3
Rengøring af sprøjteudstyr................................................................................................ Side 3-4
Sikkerhedsdatablad, herunder FØRSTEHJÆLP (pkt. 4 ) ..................................................... Side 4-5

MiniMet® optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte
ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.
MiniMet optages hurtigt og transporteres til planternes vækstpunkter, hvor væksten standes i følsomt
ukrudt. Væksten er standset efter få timer og planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige
symptomer kommer først efter 1-3 uger, og ses som gulfarvning af vækstpunktet, derefter bliver
ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.
®

MiniMet® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter
med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, især hvor der skal dyrkes andet
end korn.

VAREMÆRKER
Varemærke

Tilhører:

ALL CLEARTM EXTRA
ALLY® ST
Boxer® EC
Express® ST
Foxtrot
Grasp 40 SC
Harmony®
Lodin
MiniMet®
Oxitril® CM
Primera Super
Safari®
Starane® 180S
Stomp®
SweDane Contact®
Titus®

Service Chemicals
Dupont
BASF
Dupont
Cheminova
Nufarm
Dupont
UPL
KLARSØ A/S
Bayer
Bayer
Dupont
Dow
BASF
UPL
Dupont

ANVENDELSESBEGRÆNSNING
MiniMet® må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde
Hvis der er anvendt ikke over 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinterog vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.
Hvis der er anvendt mere end 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der ikke dyrkes vinterraps inden for 6
måneder efter behandlingen.
Der kan ikke dyrkes roer, grøntsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år
MiniMet® er anvendt eller det følgende år.
Omsåning af et areal behandlet med MiniMet®
Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må
der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der
ikke anvendes MiniMet® eller andre sulfonylurea produkter.

Miljøfarlig
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SPRØJTETEKNIK

Dosering: 20-30 gr. MiniMet® + 0,5-0,6 l Fluoxypyr produkt pr. ha.

Sprøjteteknik og vandmængde
MiniMet® udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend
fladsprededyser, f.eks. en ISO 02-110 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse.
Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og
optimale sprøjteforhold. Der kan ikke forventes god bekæmpelse af hvidmelet gåsefod.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig
bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

SPREDE-/KLÆBEMIDDEL

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:
Korn (der anvendes 100-200 l. vand pr. ha.)
Dyse: ISO F-02-110 eller ISO LD-02-110
Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l. vand pr. ha.

Sprede-/klæbemiddel:
Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til MiniMet®, da det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist, at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan
supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af MiniMet®. Ved lave doser og tørt vejr, kan
tilsætningen af sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen, og således opnås en tilfredsstillende
ukrudtsbekæmpelse.

Dyse: ISO F-025-110 eller ISO LD-025-110
Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.

Anbefales: SweDane Contact®
Dosering: 0,05%, som svarer til 50 ml/100 l. vand

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde
rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

BLANDINGER MED ANDRE MIDLER

Straks efter endt udsprøjtning af MiniMet® skal sprøjtematerialet rengøres grundigt, også selv om
sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at ”fedthinder” og belægninger af
sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholderen, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er
det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring
undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.

Husk altid også at læse etiketten for de produkter, der blandes med, det gælder især for evt. tilsætning af
olie eller sprede/klæbemidler og mulige restriktioner i anvendelsen. MiniMet® kan generelt blandes med
relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Der bør kun blandes 2 produkter. MiniMet® kan endvidere
blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt
anvendes 2 kg/100 liter vand, og der anvendes ikke sprede-/klæbemiddel.
Bland ikke MiniMet® med Grasp 40 SC, Primera Super eller Foxtrot.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages så overlapninger undgås.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Rengøring af sprøjteudstyr efter MiniMet®

MiniMet® opløses normalt i løbet af få minutter.
Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes
dog straks.
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Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10-15% af tankens kapacitet, som
sikrer at tilstrækkelig rengøring indvending kan ske i den mark, der lige er behandlet.
Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er
mindre end 2% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene
vand til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

Maximumdosering
For at sikre at mængden af MiniMet®, der rammer jorden overholder kravene til godkendelsen, tilpasses
den maximalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadie

Når brugsanvisningen følges, har MiniMet meget god effekt (>85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i
korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have tilfredsstillende effekt, især på arter nævnt under
”Meget god effekt”.
Meget god effekt:
Agergåseurt
Hundepersille
Agersennep
Hyrdetaske
Agertidsel*
Kamille, lugtløs
Fuglegræs, alm.
Kamille, skive
Gulurt (Amsinckia)
Pengeurt, alm.
Hanekro
Pileurt, bleg
Haremad
Pileurt, fersken
God effekt (hvis bekæmpelse sker på kimbladsstadiet):
Forglemmigej, mark
Okseøje, gul
Hejrenæb
Pileurt, snerle
Svag effekt:
Burresnerre
Kornblomst
Galtetand, arter
Mælde, svineGåsefod, hvidmelet
Natskygge, sort
Jordrøg, læge
Nælde, liden

Raps, spild
Stedmoderblomst, ager
Svinemælk*
Tvetand, rød
Valmue, korn
Ærenpris, flerfarvet
Ærenpris, storkronet

Udviklingstrin
BBCH 12-19
BBCH 30
BBCH 31
>BBCH 32

Pileurt, vej

Anvendelse

Vindaks**
Ærenpris, mark
Ærenpris, vedben

* Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet. ** svingende virkning
RESISTENS
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en
udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. MiniMet®, ALLY® ST, EXPRESS®
ST, HARMONY® SAFARI® eller TITUS® så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere
tilfælde af resistens over for sulfynylureamidlerne hos alm. fuglegræs og kornvalmue, samt et enkelt tilfælde i
alm. hanekro. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men
med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.
Anbefalinger
1) Hvis der er konstateret resistens over for MiniMet®, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet,
effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.
2) For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudstarter, anvendes
MiniMet® i tankblanding efter følgende retningslinier: For nærværende anbefales det at udsprøjte
MiniMet® i tankblanding med anbefalet dosering af STARANE® 180 eller et ioxynilholdigt produkt.
Vælger man at udsprøjte MiniMet® alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme
i marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling af marken, hvor der kan anvendes Stomp®
eller Boxer® EC.
-2Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover
den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,2 liter ALL CLEARTM EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud
gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst
15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde, der lige er
behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på
afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads
med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal
opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 40 ml ALL CLEARTM EXTRA pr. 10 liter vand.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved
brand spaltes produktet og farlige luftarter så som nitrøse gasser og svovloxider kan dannes.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller
overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip
til kloak. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13
for bortskaffelse.
7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,
foderstoffer, lægemidler o.lign. Produktet skal opbevares i lukket originalemballage. Skal opbevares på et
tørt, køligt og ventileret sted.

Sikkerhedsdatablad
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: MST reg. nr.: 607-1
Udarbejdet den: 15-10-2009 / HSV

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug: Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Produktet bør anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs. Der bør være adgang til rindende
vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Ved spild på handsken skiftes
denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe. Opblanding: Brug støvler.
Udbringning: Brug overtræksbukser og støvler.
Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Anvendelse: Ukrudtsmiddel
Leverandør: Klarsø A/S, Søholm Park 1
2900 Hellerup
Tlf.: +45 35436611 Fax: +45 35437611
Nødtelefonnr.: +45 35 43 66 11
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8.30 og 16.30 på hverdage.
E-mail: peter.adser@rambo.dk

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer
Klassificering
w/w%
-Metsulfuron-methyl
N;R50/53
20
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: Gråt/beige granulat
Lugt: Ingen
pH (koncentrat): 5,65
Massefylde: 0,687 g/ml

Note

-4-

Page 4

DEKLARATION

MiniMet

®

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)
Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England
Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

Miljøfarlig

Main bottom label

Opløselighed i vand: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Produktet kan dog ved opvarmning
udvikle giftige dampe.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Max.dosering
10 g/ha
15 g/ha
28 g/ha
30 g/ha
Tidspunkt

Dosering

Vinterhvede, vinterrug,
vinterbyg og vintertriticale
Fuglegræs, hanekro, Iugtløs kamille,
raps, aIm. pengeurt, rød tvetand,
kornvalmue og hyrdetaske og andre
ukrudtsarter, som nævnt på etiketten
under "Meget god effekt"

Forår
Indtil BBCH 37
(i vinterbyg ikke
senere end
BBCH 30)

20 g/ha
MiniMet

Vinterhvede, vinterrug og vintertriticale
+ agerstedmoder, storkronet
ærenpris og flerfarvet ærenpris

Forår
Indtil BBCH 37

25-30 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet
+0,5 L/ha Oxitril

Vårsæd
Hanekro, lugtløs kamille, agerstedmoder
og andre ukrudtsarter nævnt på
etiketten under "Meget god effekt"
+ gul okseøje

Burresnerre: Blandingen MiniMet® + fluoxypyr produkt (f.eks. STARANE® 180S, eller Lodin) kan
udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans.
Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme eller temperaturen er < 10-12°C, opnås den bedste samlede
effekt ved at udsprøjte MiniMet® tidligt og fluoxypyr senere – evt. sammen med andre midler.
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Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.
Symptomer: Se punkt 11.

Indvendig rengøring af sprøjten
BEMÆRK! Husk: Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det
selvrensende filter udløses.

2. Fareidentifikation: N
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede dosis
MiniMet® direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand.
Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil
udsprøjtningen er afsluttet.

BRUGSANVISNING
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Dosering af MiniMet® udfra ukrudtsflora, laveste dosering på småt ukrudt. Doseringen af fluoxypyr kan
justeres efter anbefaling på produktets etikette.

VIRKNING
®
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15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Miljøfarlig
Faresymboler: N
Indeholder: Metsulfuron-methyl (200g/kg)
R-sætninger: Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Anden mærkning: ADVARSEL
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Miljøfarlig
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning: For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes om foråret.
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.
Brugsanvisningens dosseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der
lever i vand. Må kun anvendes til vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale
uden udlæg om foråret. Må i hvede, rug, byg havre og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst. Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandling.
Krav om uddannelse: Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. LD50 4T, rotte: >6,4 mg/l
(metsulfuron-methyl)
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. LD50, rotte: >5000mg/kg
Hudkontakt: Kan virke let irriterende. LD50, kanin: >5050 mg/kg
Øjenkontakt: Forbigående irritation.
Langtidsvirkninger: Ingen kendte.
12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Miljøoplysninger for indholdsstoffer: Fisk: LC50, 96T, regnbueørred: >25mg/l
Krebsdyr: EC50, 48T: >150 mg/l
13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden
bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende
farlige stoffer
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet
med farlige stoffer.
14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej
og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III ; E
IMDG: UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III
Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: °C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde
per transporterende enhed: 1000 l/kg. ADR: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i
emballager over 5 kg/l.
IMDG: Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.
Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 6 kg pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr.
kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved
anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være
af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

16. Andre oplysninger
Branche
Landbrug, Gartnerier.
Anvendte kilder: ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske
stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 44/2009.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. At-Vejledning C.0.1, 2007,
Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF. (REACH)
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen,
558/2003. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for
erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler, nr. 557/2009.
Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren
har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
-5-
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

GENEREL INFORMATION

INDHOLDSFORTEGNELSE
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)

MiniMet

®

Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England

Ukrudtsmiddel

Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

MiniMet er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og
vintersæd uden udlæg om foråret.
®

Advarsel, Deklaration og Opbevaring................................................................................. Forsiden
Varemærker nævnt i denne etiket ..................................................................................... Side 1
Generel information og Anvendelsesbegrænsning ............................................................. Side 1
Virkning ............................................................................................................................ Side 2
Resistens.......................................................................................................................... Side 2
Brugsanvisning................................................................................................................. Side 2-3
Sprede-/klæbemiddel – Blandinger – Fremstilling af sprøjtevæske ................................... Side 3
Sprøjteteknik .................................................................................................................... Side 3
Rengøring af sprøjteudstyr................................................................................................ Side 3-4
Sikkerhedsdatablad, herunder FØRSTEHJÆLP (pkt. 4 ) ..................................................... Side 4-5

MiniMet® optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte
ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.
MiniMet optages hurtigt og transporteres til planternes vækstpunkter, hvor væksten standes i følsomt
ukrudt. Væksten er standset efter få timer og planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige
symptomer kommer først efter 1-3 uger, og ses som gulfarvning af vækstpunktet, derefter bliver
ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.
®

MiniMet® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter
med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, især hvor der skal dyrkes andet
end korn.

VAREMÆRKER
Varemærke

Tilhører:

ALL CLEARTM EXTRA
ALLY® ST
Boxer® EC
Express® ST
Foxtrot
Grasp 40 SC
Harmony®
Lodin
MiniMet®
Oxitril® CM
Primera Super
Safari®
Starane® 180S
Stomp®
SweDane Contact®
Titus®

Service Chemicals
BASF
Dupont
Dupont
Cheminova
Nufarm
Dupont
UPL
KLARSØ A/S
Bayer
Bayer
Dupont
Dow
BASF
UPL
Dupont

ANVENDELSESBEGRÆNSNING
MiniMet® må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde
Hvis der er anvendt ikke over 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinterog vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.
Hvis der er anvendt mere end 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der ikke dyrkes vinterraps inden for 6
måneder efter behandlingen.
Der kan ikke dyrkes roer, grøntsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år
MiniMet® er anvendt eller det følgende år.
Omsåning af et areal behandlet med MiniMet®
Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må
der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der
ikke anvendes MiniMet® eller andre sulfonylurea produkter.

Miljøfarlig
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SPRØJTETEKNIK

Dosering: 20-30 gr. MiniMet® + 0,5-0,6 l Fluoxypyr produkt pr. ha.

Sprøjteteknik og vandmængde
MiniMet® udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend
fladsprededyser, f.eks. en ISO 02-110 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse.
Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og
optimale sprøjteforhold. Der kan ikke forventes god bekæmpelse af hvidmelet gåsefod.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig
bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

SPREDE-/KLÆBEMIDDEL

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:
Korn (der anvendes 100-200 l. vand pr. ha.)
Dyse: ISO F-02-110 eller ISO LD-02-110
Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l. vand pr. ha.

Sprede-/klæbemiddel:
Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til MiniMet®, da det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist, at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan
supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af MiniMet®. Ved lave doser og tørt vejr, kan
tilsætningen af sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen, og således opnås en tilfredsstillende
ukrudtsbekæmpelse.

Dyse: ISO F-025-110 eller ISO LD-025-110
Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.

Anbefales: SweDane Contact®
Dosering: 0,05%, som svarer til 50 ml/100 l. vand

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde
rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

BLANDINGER MED ANDRE MIDLER

Straks efter endt udsprøjtning af MiniMet® skal sprøjtematerialet rengøres grundigt, også selv om
sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at ”fedthinder” og belægninger af
sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholderen, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er
det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring
undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.

Husk altid også at læse etiketten for de produkter, der blandes med, det gælder især for evt. tilsætning af
olie eller sprede/klæbemidler og mulige restriktioner i anvendelsen. MiniMet® kan generelt blandes med
relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Der bør kun blandes 2 produkter. MiniMet® kan endvidere
blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt
anvendes 2 kg/100 liter vand, og der anvendes ikke sprede-/klæbemiddel.
Bland ikke MiniMet® med Grasp 40 SC, Primera Super eller Foxtrot.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages så overlapninger undgås.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Rengøring af sprøjteudstyr efter MiniMet®

MiniMet® opløses normalt i løbet af få minutter.
Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes
dog straks.
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Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10-15% af tankens kapacitet, som
sikrer at tilstrækkelig rengøring indvending kan ske i den mark, der lige er behandlet.
Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er
mindre end 2% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene
vand til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

Maximumdosering
For at sikre at mængden af MiniMet®, der rammer jorden, overholder kravene til godkendelsen, tilpasses
den maximalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadie

Når brugsanvisningen følges, har MiniMet meget god effekt (>85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i
korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have tilfredsstillende effekt, især på arter nævnt under
”Meget god effekt”.
Meget god effekt:
Agergåseurt
Hundepersille
Agersennep
Hyrdetaske
Agertidsel*
Kamille, lugtløs
Fuglegræs, alm.
Kamille, skive
Gulurt (Amsinckia)
Pengeurt, alm.
Hanekro
Pileurt, bleg
Haremad
Pileurt, fersken
God effekt (hvis bekæmpelse sker på kimbladsstadiet):
Forglemmigej, mark
Okseøje, gul
Hejrenæb
Pileurt, snerle
Svag effekt:
Burresnerre
Kornblomst
Galtetand, arter
Mælde, svineGåsefod, hvidmelet
Natskygge, sort
Jordrøg, læge
Nælde, liden

Raps, spild
Stedmoderblomst, ager
Svinemælk*
Tvetand, rød
Valmue, korn
Ærenpris, flerfarvet
Ærenpris, storkronet

Udviklingstrin
BBCH 12-19
BBCH 30
BBCH 31
>BBCH 32

Pileurt, vej

Anvendelse

Vindaks**
Ærenpris, mark
Ærenpris, vedben

* Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet. ** svingende virkning
RESISTENS
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en
udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. MiniMet®, ALLY® ST, EXPRESS®
ST, HARMONY® SAFARI® eller TITUS® så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere
tilfælde af resistens over for sulfynylureamidlerne hos alm. fuglegræs og kornvalmue, samt et enkelt tilfælde i
alm. hanekro. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men
med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.
Anbefalinger
1) Hvis der er konstateret resistens over for MiniMet®, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet,
effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.
2) For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudstarter, anvendes
MiniMet® i tankblanding efter følgende retningslinier: For nærværende anbefales det at udsprøjte
MiniMet® i tankblanding med anbefalet dosering af STARANE® 180 eller et ioxynilholdigt produkt.
Vælger man at udsprøjte MiniMet® alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme
i marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling af marken, hvor der kan anvendes Stomp®
eller Boxer® EC.
-2Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover
den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,2 liter ALL CLEARTM EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud
gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst
15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde, der lige er
behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på
afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads
med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal
opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 40 ml ALL CLEARTM EXTRA pr. 10 liter vand.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved
brand spaltes produktet og farlige luftarter så som nitrøse gasser og svovloxider kan dannes.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller
overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip
til kloak. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13
for bortskaffelse.
7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,
foderstoffer, lægemidler o.lign. Produktet skal opbevares i lukket originalemballage. Skal opbevares på et
tørt, køligt og ventileret sted.

Sikkerhedsdatablad
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: MST reg. nr.: 607-1
Udarbejdet den: 15-10-2009 / HSV

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug: Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Produktet bør anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs. Der bør være adgang til rindende
vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Ved spild på handsken skiftes
denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe. Opblanding: Brug støvler.
Udbringning: Brug overtræksbukser og støvler.
Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Anvendelse: Ukrudtsmiddel
Leverandør: Klarsø A/S, Søholm Park 1
2900 Hellerup
Tlf.: +45 35436611 Fax: +45 35437611
Nødtelefonnr.: +45 35 43 66 11
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8.30 og 16.30 på hverdage.
E-mail: peter.adser@rambo.dk

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer
Klassificering
w/w%
-Metsulfuron-methyl
N;R50/53
20
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: Gråt/beige granulat
Lugt: Ingen
pH (koncentrat): 5,65
Massefylde: 0,687 g/ml

Note
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DEKLARATION

MiniMet

®

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)
Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England
Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

Miljøfarlig

Main bottom label

Opløselighed i vand: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Produktet kan dog ved opvarmning
udvikle giftige dampe.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Max.dosering
10 g/ha
15 g/ha
28 g/ha
30 g/ha
Tidspunkt

Dosering

Vinterhvede, vinterrug,
vinterbyg og vintertriticale
Fuglegræs, hanekro, Iugtløs kamille,
raps, aIm. pengeurt, rød tvetand,
kornvalmue og hyrdetaske og andre
ukrudtsarter, som nævnt på etiketten
under "Meget god effekt"

Forår
Indtil BBCH 37
(i vinterbyg ikke
senere end
BBCH 30)

20 g/ha
MiniMet

Vinterhvede, vinterrug og vintertriticale
+ agerstedmoder, storkronet
ærenpris og flerfarvet ærenpris

Forår
Indtil BBCH 37

25-30 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet
+0,5 L/ha Oxitril

Vårsæd
Hanekro, lugtløs kamille, agerstedmoder
og andre ukrudtsarter nævnt på
etiketten under "Meget god effekt"
+ gul okseøje

Burresnerre: Blandingen MiniMet® + fluoxypyr produkt (f.eks. STARANE® 180S, eller Lodin) kan
udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans.
Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme eller temperaturen er < 10-12°C, opnås den bedste samlede
effekt ved at udsprøjte MiniMet® tidligt og fluoxypyr senere – evt. sammen med andre midler.
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Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.
Symptomer: Se punkt 11.

Indvendig rengøring af sprøjten
BEMÆRK! Husk: Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det
selvrensende filter udløses.

2. Fareidentifikation: N
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede dosis
MiniMet® direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand.
Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil
udsprøjtningen er afsluttet.

BRUGSANVISNING
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Dosering af MiniMet® udfra ukrudtsflora, laveste dosering på småt ukrudt. Doseringen af fluoxypyr kan
justeres efter anbefaling på produktets etikette.

VIRKNING
®
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15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Miljøfarlig
Faresymboler: N
Indeholder: Metsulfuron-methyl (200g/kg)
R-sætninger: Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Anden mærkning: ADVARSEL
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Miljøfarlig
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning: For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes om foråret.
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.
Brugsanvisningens dosseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der
lever i vand. Må kun anvendes til vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale
uden udlæg om foråret. Må i hvede, rug, byg havre og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst. Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandling.
Krav om uddannelse: Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. LD50 4T, rotte: >6,4 mg/l
(metsulfuron-methyl)
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. LD50, rotte: >5000mg/kg
Hudkontakt: Kan virke let irriterende. LD50, kanin: >5050 mg/kg
Øjenkontakt: Forbigående irritation.
Langtidsvirkninger: Ingen kendte.
12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Miljøoplysninger for indholdsstoffer: Fisk: LC50, 96T, regnbueørred: >25mg/l
Krebsdyr: EC50, 48T: >150 mg/l
13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden
bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende
farlige stoffer
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet
med farlige stoffer.
14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej
og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III ; E
IMDG: UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III
Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: °C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde
per transporterende enhed: 1000 l/kg. ADR: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i
emballager over 5 kg/l.
IMDG: Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.
Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 6 kg pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr.
kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved
anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være
af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

16. Andre oplysninger
Branche
Landbrug, Gartnerier.
Anvendte kilder: ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske
stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 44/2009.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. At-Vejledning C.0.1, 2007,
Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF. (REACH)
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen,
558/2003. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for
erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler, nr. 557/2009.
Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren
har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
-5-
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

GENEREL INFORMATION

INDHOLDSFORTEGNELSE
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)

MiniMet

®

Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England

Ukrudtsmiddel

Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

MiniMet er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og
vintersæd uden udlæg om foråret.
®

Advarsel, Deklaration og Opbevaring................................................................................. Forsiden
Varemærker nævnt i denne etiket ..................................................................................... Side 1
Generel information og Anvendelsesbegrænsning ............................................................. Side 1
Virkning ............................................................................................................................ Side 2
Resistens.......................................................................................................................... Side 2
Brugsanvisning................................................................................................................. Side 2-3
Sprede-/klæbemiddel – Blandinger – Fremstilling af sprøjtevæske ................................... Side 3
Sprøjteteknik .................................................................................................................... Side 3
Rengøring af sprøjteudstyr................................................................................................ Side 3-4
Sikkerhedsdatablad, herunder FØRSTEHJÆLP (pkt. 4 ) ..................................................... Side 4-5

MiniMet® optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte
ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.
MiniMet optages hurtigt og transporteres til planternes vækstpunkter, hvor væksten standes i følsomt
ukrudt. Væksten er standset efter få timer og planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige
symptomer kommer først efter 1-3 uger, og ses som gulfarvning af vækstpunktet, derefter bliver
ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.
®

MiniMet® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter
med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, især hvor der skal dyrkes andet
end korn.

VAREMÆRKER
Varemærke

Tilhører:

ALL CLEARTM EXTRA
ALLY® ST
Boxer® EC
Express® ST
Foxtrot
Grasp 40 SC
Harmony®
Lodin
MiniMet®
Oxitril® CM
Primera Super
Safari®
Starane® 180S
Stomp®
SweDane Contact®
Titus®

Service Chemicals
BASF
Dupont
Dupont
Cheminova
Nufarm
Dupont
UPL
KLARSØ A/S
Bayer
Bayer
Dupont
Dow
BASF
UPL
Dupont

ANVENDELSESBEGRÆNSNING
MiniMet® må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde
Hvis der er anvendt ikke over 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinterog vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.
Hvis der er anvendt mere end 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der ikke dyrkes vinterraps inden for 6
måneder efter behandlingen.
Der kan ikke dyrkes roer, grøntsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år
MiniMet® er anvendt eller det følgende år.
Omsåning af et areal behandlet med MiniMet®
Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må
der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der
ikke anvendes MiniMet® eller andre sulfonylurea produkter.

Miljøfarlig
-1-

SPRØJTETEKNIK

Dosering: 20-30 gr. MiniMet® + 0,5-0,6 l Fluoxypyr produkt pr. ha.

Sprøjteteknik og vandmængde
MiniMet® udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend
fladsprededyser, f.eks. en ISO 02-110 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse.
Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og
optimale sprøjteforhold. Der kan ikke forventes god bekæmpelse af hvidmelet gåsefod.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig
bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

SPREDE-/KLÆBEMIDDEL

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:
Korn (der anvendes 100-200 l. vand pr. ha.)
Dyse: ISO F-02-110 eller ISO LD-02-110
Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l. vand pr. ha.

Sprede-/klæbemiddel:
Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til MiniMet®, da det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist, at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan
supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af MiniMet®. Ved lave doser og tørt vejr, kan
tilsætningen af sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen, og således opnås en tilfredsstillende
ukrudtsbekæmpelse.

Dyse: ISO F-025-110 eller ISO LD-025-110
Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.

Anbefales: SweDane Contact®
Dosering: 0,05%, som svarer til 50 ml/100 l. vand

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde
rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

BLANDINGER MED ANDRE MIDLER

Straks efter endt udsprøjtning af MiniMet® skal sprøjtematerialet rengøres grundigt, også selv om
sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at ”fedthinder” og belægninger af
sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholderen, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er
det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring
undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.

Husk altid også at læse etiketten for de produkter, der blandes med, det gælder især for evt. tilsætning af
olie eller sprede/klæbemidler og mulige restriktioner i anvendelsen. MiniMet® kan generelt blandes med
relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Der bør kun blandes 2 produkter. MiniMet® kan endvidere
blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt
anvendes 2 kg/100 liter vand, og der anvendes ikke sprede-/klæbemiddel.
Bland ikke MiniMet® med Grasp 40 SC, Primera Super eller Foxtrot.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages så overlapninger undgås.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Rengøring af sprøjteudstyr efter MiniMet®

MiniMet® opløses normalt i løbet af få minutter.
Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes
dog straks.

-3-

Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10-15% af tankens kapacitet, som
sikrer at tilstrækkelig rengøring indvending kan ske i den mark, der lige er behandlet.
Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er
mindre end 2% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene
vand til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.

Page 3

ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

Maximumdosering
For at sikre at mængden af MiniMet®, der rammer jorden, overholder kravene til godkendelsen, tilpasses
den maximalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadie

Når brugsanvisningen følges, har MiniMet meget god effekt (>85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i
korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have tilfredsstillende effekt, især på arter nævnt under
”Meget god effekt”.
Meget god effekt:
Agergåseurt
Hundepersille
Agersennep
Hyrdetaske
Agertidsel*
Kamille, lugtløs
Fuglegræs, alm.
Kamille, skive
Gulurt (Amsinckia)
Pengeurt, alm.
Hanekro
Pileurt, bleg
Haremad
Pileurt, fersken
God effekt (hvis bekæmpelse sker på kimbladsstadiet):
Forglemmigej, mark
Okseøje, gul
Hejrenæb
Pileurt, snerle
Svag effekt:
Burresnerre
Kornblomst
Galtetand, arter
Mælde, svineGåsefod, hvidmelet
Natskygge, sort
Jordrøg, læge
Nælde, liden

Raps, spild
Stedmoderblomst, ager
Svinemælk*
Tvetand, rød
Valmue, korn
Ærenpris, flerfarvet
Ærenpris, storkronet

Udviklingstrin
BBCH 12-19
BBCH 30
BBCH 31
>BBCH 32

Pileurt, vej

Anvendelse

Vindaks**
Ærenpris, mark
Ærenpris, vedben

* Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet. ** svingende virkning
RESISTENS
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en
udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. MiniMet®, ALLY® ST, EXPRESS®
ST, HARMONY® SAFARI® eller TITUS® så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere
tilfælde af resistens over for sulfynylureamidlerne hos alm. fuglegræs og kornvalmue, samt et enkelt tilfælde i
alm. hanekro. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men
med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.
Anbefalinger
1) Hvis der er konstateret resistens over for MiniMet®, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet,
effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.
2) For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudstarter, anvendes
MiniMet® i tankblanding efter følgende retningslinier: For nærværende anbefales det at udsprøjte
MiniMet® i tankblanding med anbefalet dosering af STARANE® 180 eller et ioxynilholdigt produkt.
Vælger man at udsprøjte MiniMet® alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme
i marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling af marken, hvor der kan anvendes Stomp®
eller Boxer® EC.
-2Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover
den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,2 liter ALL CLEARTM EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud
gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst
15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde, der lige er
behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på
afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads
med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal
opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 40 ml ALL CLEARTM EXTRA pr. 10 liter vand.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved
brand spaltes produktet og farlige luftarter så som nitrøse gasser og svovloxider kan dannes.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller
overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip
til kloak. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13
for bortskaffelse.
7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,
foderstoffer, lægemidler o.lign. Produktet skal opbevares i lukket originalemballage. Skal opbevares på et
tørt, køligt og ventileret sted.

Sikkerhedsdatablad
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: MST reg. nr.: 607-1
Udarbejdet den: 15-10-2009 / HSV

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug: Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Produktet bør anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs. Der bør være adgang til rindende
vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Ved spild på handsken skiftes
denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe. Opblanding: Brug støvler.
Udbringning: Brug overtræksbukser og støvler.
Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Anvendelse: Ukrudtsmiddel
Leverandør: Klarsø A/S, Søholm Park 1
2900 Hellerup
Tlf.: +45 35436611 Fax: +45 35437611
Nødtelefonnr.: +45 35 43 66 11
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8.30 og 16.30 på hverdage.
E-mail: peter.adser@rambo.dk

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer
Klassificering
w/w%
-Metsulfuron-methyl
N;R50/53
20
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: Gråt/beige granulat
Lugt: Ingen
pH (koncentrat): 5,65
Massefylde: 0,687 g/ml

Note

-4-

Page 4

DEKLARATION

MiniMet

®

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)
Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England
Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

Miljøfarlig

Main bottom label

Opløselighed i vand: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Produktet kan dog ved opvarmning
udvikle giftige dampe.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Max.dosering
10 g/ha
15 g/ha
28 g/ha
30 g/ha
Tidspunkt

Dosering

Vinterhvede, vinterrug,
vinterbyg og vintertriticale
Fuglegræs, hanekro, Iugtløs kamille,
raps, aIm. pengeurt, rød tvetand,
kornvalmue og hyrdetaske og andre
ukrudtsarter, som nævnt på etiketten
under "Meget god effekt"

Forår
Indtil BBCH 37
(i vinterbyg ikke
senere end
BBCH 30)

20 g/ha
MiniMet

Vinterhvede, vinterrug og vintertriticale
+ agerstedmoder, storkronet
ærenpris og flerfarvet ærenpris

Forår
Indtil BBCH 37

25-30 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet
+0,5 L/ha Oxitril

Vårsæd
Hanekro, lugtløs kamille, agerstedmoder
og andre ukrudtsarter nævnt på
etiketten under "Meget god effekt"
+ gul okseøje

Burresnerre: Blandingen MiniMet® + fluoxypyr produkt (f.eks. STARANE® 180S, eller Lodin) kan
udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans.
Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme eller temperaturen er < 10-12°C, opnås den bedste samlede
effekt ved at udsprøjte MiniMet® tidligt og fluoxypyr senere – evt. sammen med andre midler.
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Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.
Symptomer: Se punkt 11.

Indvendig rengøring af sprøjten
BEMÆRK! Husk: Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det
selvrensende filter udløses.

2. Fareidentifikation: N
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede dosis
MiniMet® direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand.
Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil
udsprøjtningen er afsluttet.

BRUGSANVISNING

Page 1

Frontpage

Dosering af MiniMet® udfra ukrudtsflora, laveste dosering på småt ukrudt. Doseringen af fluoxypyr kan
justeres efter anbefaling på produktets etikette.

VIRKNING
®
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15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Miljøfarlig
Faresymboler: N
Indeholder: Metsulfuron-methyl (200g/kg)
R-sætninger: Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Anden mærkning: ADVARSEL
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Miljøfarlig
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning: For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes om foråret.
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.
Brugsanvisningens dosseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der
lever i vand. Må kun anvendes til vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale
uden udlæg om foråret. Må i hvede, rug, byg havre og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst. Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandling.
Krav om uddannelse: Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. LD50 4T, rotte: >6,4 mg/l
(metsulfuron-methyl)
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. LD50, rotte: >5000mg/kg
Hudkontakt: Kan virke let irriterende. LD50, kanin: >5050 mg/kg
Øjenkontakt: Forbigående irritation.
Langtidsvirkninger: Ingen kendte.
12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Miljøoplysninger for indholdsstoffer: Fisk: LC50, 96T, regnbueørred: >25mg/l
Krebsdyr: EC50, 48T: >150 mg/l
13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden
bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende
farlige stoffer
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet
med farlige stoffer.
14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej
og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III ; E
IMDG: UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III
Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: °C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde
per transporterende enhed: 1000 l/kg. ADR: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i
emballager over 5 kg/l.
IMDG: Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.
Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 6 kg pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr.
kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved
anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være
af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

16. Andre oplysninger
Branche
Landbrug, Gartnerier.
Anvendte kilder: ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske
stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 44/2009.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. At-Vejledning C.0.1, 2007,
Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF. (REACH)
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen,
558/2003. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for
erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler, nr. 557/2009.
Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren
har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
-5-
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

GENEREL INFORMATION

INDHOLDSFORTEGNELSE
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)

MiniMet

®

Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England

Ukrudtsmiddel

Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

MiniMet er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og
vintersæd uden udlæg om foråret.
®

Advarsel, Deklaration og Opbevaring................................................................................. Forsiden
Varemærker nævnt i denne etiket ..................................................................................... Side 1
Generel information og Anvendelsesbegrænsning ............................................................. Side 1
Virkning ............................................................................................................................ Side 2
Resistens.......................................................................................................................... Side 2
Brugsanvisning................................................................................................................. Side 2-3
Sprede-/klæbemiddel – Blandinger – Fremstilling af sprøjtevæske ................................... Side 3
Sprøjteteknik .................................................................................................................... Side 3
Rengøring af sprøjteudstyr................................................................................................ Side 3-4
Sikkerhedsdatablad, herunder FØRSTEHJÆLP (pkt. 4 ) ..................................................... Side 4-5

MiniMet® optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte
ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.
MiniMet optages hurtigt og transporteres til planternes vækstpunkter, hvor væksten standes i følsomt
ukrudt. Væksten er standset efter få timer og planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige
symptomer kommer først efter 1-3 uger, og ses som gulfarvning af vækstpunktet, derefter bliver
ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.
®

MiniMet® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter
med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, især hvor der skal dyrkes andet
end korn.

VAREMÆRKER
Varemærke

Tilhører:

ALL CLEARTM EXTRA
ALLY® ST
Boxer® EC
Express® ST
Foxtrot
Grasp 40 SC
Harmony®
Lodin
MiniMet®
Oxitril® CM
Primera Super
Safari®
Starane® 180S
Stomp®
SweDane Contact®
Titus®

Service Chemicals
BASF
Dupont
Dupont
Cheminova
Nufarm
Dupont
UPL
KLARSØ A/S
Bayer
Bayer
Dupont
Dow
BASF
UPL
Dupont

ANVENDELSESBEGRÆNSNING
MiniMet® må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde
Hvis der er anvendt ikke over 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinterog vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.
Hvis der er anvendt mere end 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der ikke dyrkes vinterraps inden for 6
måneder efter behandlingen.
Der kan ikke dyrkes roer, grøntsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år
MiniMet® er anvendt eller det følgende år.
Omsåning af et areal behandlet med MiniMet®
Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må
der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der
ikke anvendes MiniMet® eller andre sulfonylurea produkter.

Miljøfarlig
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SPRØJTETEKNIK

Dosering: 20-30 gr. MiniMet® + 0,5-0,6 l Fluoxypyr produkt pr. ha.

Sprøjteteknik og vandmængde
MiniMet® udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend
fladsprededyser, f.eks. en ISO 02-110 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse.
Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og
optimale sprøjteforhold. Der kan ikke forventes god bekæmpelse af hvidmelet gåsefod.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig
bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

SPREDE-/KLÆBEMIDDEL

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:
Korn (der anvendes 100-200 l. vand pr. ha.)
Dyse: ISO F-02-110 eller ISO LD-02-110
Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l. vand pr. ha.

Sprede-/klæbemiddel:
Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til MiniMet®, da det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist, at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan
supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af MiniMet®. Ved lave doser og tørt vejr, kan
tilsætningen af sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen, og således opnås en tilfredsstillende
ukrudtsbekæmpelse.

Dyse: ISO F-025-110 eller ISO LD-025-110
Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.

Anbefales: SweDane Contact®
Dosering: 0,05%, som svarer til 50 ml/100 l. vand

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde
rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

BLANDINGER MED ANDRE MIDLER

Straks efter endt udsprøjtning af MiniMet® skal sprøjtematerialet rengøres grundigt, også selv om
sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at ”fedthinder” og belægninger af
sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholderen, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er
det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring
undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.

Husk altid også at læse etiketten for de produkter, der blandes med, det gælder især for evt. tilsætning af
olie eller sprede/klæbemidler og mulige restriktioner i anvendelsen. MiniMet® kan generelt blandes med
relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Der bør kun blandes 2 produkter. MiniMet® kan endvidere
blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt
anvendes 2 kg/100 liter vand, og der anvendes ikke sprede-/klæbemiddel.
Bland ikke MiniMet® med Grasp 40 SC, Primera Super eller Foxtrot.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages så overlapninger undgås.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Rengøring af sprøjteudstyr efter MiniMet®

MiniMet® opløses normalt i løbet af få minutter.
Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes
dog straks.
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Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10-15% af tankens kapacitet, som
sikrer at tilstrækkelig rengøring indvending kan ske i den mark, der lige er behandlet.
Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er
mindre end 2% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene
vand til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

Maximumdosering
For at sikre at mængden af MiniMet®, der rammer jorden, overholder kravene til godkendelsen, tilpasses
den maximalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadie

Når brugsanvisningen følges, har MiniMet meget god effekt (>85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i
korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have tilfredsstillende effekt, især på arter nævnt under
”Meget god effekt”.
Meget god effekt:
Agergåseurt
Hundepersille
Agersennep
Hyrdetaske
Agertidsel*
Kamille, lugtløs
Fuglegræs, alm.
Kamille, skive
Gulurt (Amsinckia)
Pengeurt, alm.
Hanekro
Pileurt, bleg
Haremad
Pileurt, fersken
God effekt (hvis bekæmpelse sker på kimbladsstadiet):
Forglemmigej, mark
Okseøje, gul
Hejrenæb
Pileurt, snerle
Svag effekt:
Burresnerre
Kornblomst
Galtetand, arter
Mælde, svineGåsefod, hvidmelet
Natskygge, sort
Jordrøg, læge
Nælde, liden

Raps, spild
Stedmoderblomst, ager
Svinemælk*
Tvetand, rød
Valmue, korn
Ærenpris, flerfarvet
Ærenpris, storkronet

Udviklingstrin
BBCH 12-19
BBCH 30
BBCH 31
>BBCH 32

Pileurt, vej

Anvendelse

Vindaks**
Ærenpris, mark
Ærenpris, vedben

* Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet. ** svingende virkning
RESISTENS
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en
udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. MiniMet®, ALLY® ST, EXPRESS®
ST, HARMONY® SAFARI® eller TITUS® så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere
tilfælde af resistens over for sulfynylureamidlerne hos alm. fuglegræs og kornvalmue, samt et enkelt tilfælde i
alm. hanekro. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men
med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.
Anbefalinger
1) Hvis der er konstateret resistens over for MiniMet®, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet,
effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.
2) For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudstarter, anvendes
MiniMet® i tankblanding efter følgende retningslinier: For nærværende anbefales det at udsprøjte
MiniMet® i tankblanding med anbefalet dosering af STARANE® 180 eller et ioxynilholdigt produkt.
Vælger man at udsprøjte MiniMet® alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme
i marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling af marken, hvor der kan anvendes Stomp®
eller Boxer® EC.
-2Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover
den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,2 liter ALL CLEARTM EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud
gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst
15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde, der lige er
behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på
afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads
med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal
opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 40 ml ALL CLEARTM EXTRA pr. 10 liter vand.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved
brand spaltes produktet og farlige luftarter så som nitrøse gasser og svovloxider kan dannes.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller
overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip
til kloak. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13
for bortskaffelse.
7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,
foderstoffer, lægemidler o.lign. Produktet skal opbevares i lukket originalemballage. Skal opbevares på et
tørt, køligt og ventileret sted.

Sikkerhedsdatablad
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: MST reg. nr.: 607-1
Udarbejdet den: 15-10-2009 / HSV

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug: Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Produktet bør anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs. Der bør være adgang til rindende
vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Ved spild på handsken skiftes
denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe. Opblanding: Brug støvler.
Udbringning: Brug overtræksbukser og støvler.
Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Anvendelse: Ukrudtsmiddel
Leverandør: Klarsø A/S, Søholm Park 1
2900 Hellerup
Tlf.: +45 35436611 Fax: +45 35437611
Nødtelefonnr.: +45 35 43 66 11
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8.30 og 16.30 på hverdage.
E-mail: peter.adser@rambo.dk

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer
Klassificering
w/w%
-Metsulfuron-methyl
N;R50/53
20
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: Gråt/beige granulat
Lugt: Ingen
pH (koncentrat): 5,65
Massefylde: 0,687 g/ml

Note

-4-
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DEKLARATION

MiniMet

®

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)
Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England
Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

Miljøfarlig

Main bottom label

Opløselighed i vand: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Produktet kan dog ved opvarmning
udvikle giftige dampe.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Max.dosering
10 g/ha
15 g/ha
28 g/ha
30 g/ha
Tidspunkt

Dosering

Vinterhvede, vinterrug,
vinterbyg og vintertriticale
Fuglegræs, hanekro, Iugtløs kamille,
raps, aIm. pengeurt, rød tvetand,
kornvalmue og hyrdetaske og andre
ukrudtsarter, som nævnt på etiketten
under "Meget god effekt"

Forår
Indtil BBCH 37
(i vinterbyg ikke
senere end
BBCH 30)

20 g/ha
MiniMet

Vinterhvede, vinterrug og vintertriticale
+ agerstedmoder, storkronet
ærenpris og flerfarvet ærenpris

Forår
Indtil BBCH 37

25-30 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet
+0,5 L/ha Oxitril

Vårsæd
Hanekro, lugtløs kamille, agerstedmoder
og andre ukrudtsarter nævnt på
etiketten under "Meget god effekt"
+ gul okseøje

Burresnerre: Blandingen MiniMet® + fluoxypyr produkt (f.eks. STARANE® 180S, eller Lodin) kan
udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans.
Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme eller temperaturen er < 10-12°C, opnås den bedste samlede
effekt ved at udsprøjte MiniMet® tidligt og fluoxypyr senere – evt. sammen med andre midler.
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Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.
Symptomer: Se punkt 11.

Indvendig rengøring af sprøjten
BEMÆRK! Husk: Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det
selvrensende filter udløses.

2. Fareidentifikation: N
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede dosis
MiniMet® direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand.
Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil
udsprøjtningen er afsluttet.

BRUGSANVISNING
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Dosering af MiniMet® udfra ukrudtsflora, laveste dosering på småt ukrudt. Doseringen af fluoxypyr kan
justeres efter anbefaling på produktets etikette.

VIRKNING
®
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15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Miljøfarlig
Faresymboler: N
Indeholder: Metsulfuron-methyl (200g/kg)
R-sætninger: Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Anden mærkning: ADVARSEL
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Miljøfarlig
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning: For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes om foråret.
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.
Brugsanvisningens dosseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der
lever i vand. Må kun anvendes til vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale
uden udlæg om foråret. Må i hvede, rug, byg havre og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst. Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandling.
Krav om uddannelse: Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. LD50 4T, rotte: >6,4 mg/l
(metsulfuron-methyl)
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. LD50, rotte: >5000mg/kg
Hudkontakt: Kan virke let irriterende. LD50, kanin: >5050 mg/kg
Øjenkontakt: Forbigående irritation.
Langtidsvirkninger: Ingen kendte.
12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Miljøoplysninger for indholdsstoffer: Fisk: LC50, 96T, regnbueørred: >25mg/l
Krebsdyr: EC50, 48T: >150 mg/l
13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden
bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende
farlige stoffer
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet
med farlige stoffer.
14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej
og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III ; E
IMDG: UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III
Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: °C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde
per transporterende enhed: 1000 l/kg. ADR: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i
emballager over 5 kg/l.
IMDG: Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.
Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 6 kg pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr.
kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved
anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være
af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

16. Andre oplysninger
Branche
Landbrug, Gartnerier.
Anvendte kilder: ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske
stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 44/2009.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. At-Vejledning C.0.1, 2007,
Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF. (REACH)
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen,
558/2003. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for
erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler, nr. 557/2009.
Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren
har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
-5-
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

GENEREL INFORMATION

INDHOLDSFORTEGNELSE
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)

MiniMet

®

Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England

Ukrudtsmiddel

Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

MiniMet er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og
vintersæd uden udlæg om foråret.
®

Advarsel, Deklaration og Opbevaring................................................................................. Forsiden
Varemærker nævnt i denne etiket ..................................................................................... Side 1
Generel information og Anvendelsesbegrænsning ............................................................. Side 1
Virkning ............................................................................................................................ Side 2
Resistens.......................................................................................................................... Side 2
Brugsanvisning................................................................................................................. Side 2-3
Sprede-/klæbemiddel – Blandinger – Fremstilling af sprøjtevæske ................................... Side 3
Sprøjteteknik .................................................................................................................... Side 3
Rengøring af sprøjteudstyr................................................................................................ Side 3-4
Sikkerhedsdatablad, herunder FØRSTEHJÆLP (pkt. 4 ) ..................................................... Side 4-5

MiniMet® optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte
ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.
MiniMet optages hurtigt og transporteres til planternes vækstpunkter, hvor væksten standes i følsomt
ukrudt. Væksten er standset efter få timer og planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige
symptomer kommer først efter 1-3 uger, og ses som gulfarvning af vækstpunktet, derefter bliver
ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.
®

MiniMet® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter
med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, især hvor der skal dyrkes andet
end korn.

VAREMÆRKER
Varemærke

Tilhører:

ALL CLEARTM EXTRA
ALLY® ST
Boxer® EC
Express® ST
Foxtrot
Grasp 40 SC
Harmony®
Lodin
MiniMet®
Oxitril® CM
Primera Super
Safari®
Starane® 180S
Stomp®
SweDane Contact®
Titus®

Service Chemicals
BASF
Dupont
Dupont
Cheminova
Nufarm
Dupont
UPL
KLARSØ A/S
Bayer
Bayer
Dupont
Dow
BASF
UPL
Dupont

ANVENDELSESBEGRÆNSNING
MiniMet® må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde
Hvis der er anvendt ikke over 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinterog vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.
Hvis der er anvendt mere end 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der ikke dyrkes vinterraps inden for 6
måneder efter behandlingen.
Der kan ikke dyrkes roer, grøntsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år
MiniMet® er anvendt eller det følgende år.
Omsåning af et areal behandlet med MiniMet®
Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må
der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der
ikke anvendes MiniMet® eller andre sulfonylurea produkter.

Miljøfarlig
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SPRØJTETEKNIK

Dosering: 20-30 gr. MiniMet® + 0,5-0,6 l Fluoxypyr produkt pr. ha.

Sprøjteteknik og vandmængde
MiniMet® udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend
fladsprededyser, f.eks. en ISO 02-110 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse.
Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og
optimale sprøjteforhold. Der kan ikke forventes god bekæmpelse af hvidmelet gåsefod.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig
bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

SPREDE-/KLÆBEMIDDEL

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:
Korn (der anvendes 100-200 l. vand pr. ha.)
Dyse: ISO F-02-110 eller ISO LD-02-110
Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l. vand pr. ha.

Sprede-/klæbemiddel:
Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til MiniMet®, da det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist, at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan
supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af MiniMet®. Ved lave doser og tørt vejr, kan
tilsætningen af sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen, og således opnås en tilfredsstillende
ukrudtsbekæmpelse.

Dyse: ISO F-025-110 eller ISO LD-025-110
Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.

Anbefales: SweDane Contact®
Dosering: 0,05%, som svarer til 50 ml/100 l. vand

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde
rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

BLANDINGER MED ANDRE MIDLER

Straks efter endt udsprøjtning af MiniMet® skal sprøjtematerialet rengøres grundigt, også selv om
sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at ”fedthinder” og belægninger af
sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholderen, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er
det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring
undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.

Husk altid også at læse etiketten for de produkter, der blandes med, det gælder især for evt. tilsætning af
olie eller sprede/klæbemidler og mulige restriktioner i anvendelsen. MiniMet® kan generelt blandes med
relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Der bør kun blandes 2 produkter. MiniMet® kan endvidere
blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt
anvendes 2 kg/100 liter vand, og der anvendes ikke sprede-/klæbemiddel.
Bland ikke MiniMet® med Grasp 40 SC, Primera Super eller Foxtrot.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages så overlapninger undgås.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Rengøring af sprøjteudstyr efter MiniMet®

MiniMet® opløses normalt i løbet af få minutter.
Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes
dog straks.
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Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10-15% af tankens kapacitet, som
sikrer at tilstrækkelig rengøring indvending kan ske i den mark, der lige er behandlet.
Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er
mindre end 2% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene
vand til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.
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ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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 vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
(vandIøb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun
anvendes om foråret.
Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder
før 4 måneder efter behandlingen.
Undgå at forurene 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.

Maximumdosering
For at sikre at mængden af MiniMet®, der rammer jorden, overholder kravene til godkendelsen, tilpasses
den maximalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadie

Når brugsanvisningen følges, har MiniMet meget god effekt (>85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i
korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have tilfredsstillende effekt, især på arter nævnt under
”Meget god effekt”.
Meget god effekt:
Agergåseurt
Hundepersille
Agersennep
Hyrdetaske
Agertidsel*
Kamille, lugtløs
Fuglegræs, alm.
Kamille, skive
Gulurt (Amsinckia)
Pengeurt, alm.
Hanekro
Pileurt, bleg
Haremad
Pileurt, fersken
God effekt (hvis bekæmpelse sker på kimbladsstadiet):
Forglemmigej, mark
Okseøje, gul
Hejrenæb
Pileurt, snerle
Svag effekt:
Burresnerre
Kornblomst
Galtetand, arter
Mælde, svineGåsefod, hvidmelet
Natskygge, sort
Jordrøg, læge
Nælde, liden

Raps, spild
Stedmoderblomst, ager
Svinemælk*
Tvetand, rød
Valmue, korn
Ærenpris, flerfarvet
Ærenpris, storkronet

Udviklingstrin
BBCH 12-19
BBCH 30
BBCH 31
>BBCH 32

Pileurt, vej

Anvendelse

Vindaks**
Ærenpris, mark
Ærenpris, vedben

* Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet. ** svingende virkning
RESISTENS
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en
udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. MiniMet®, ALLY® ST, EXPRESS®
ST, HARMONY® SAFARI® eller TITUS® så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere
tilfælde af resistens over for sulfynylureamidlerne hos alm. fuglegræs og kornvalmue, samt et enkelt tilfælde i
alm. hanekro. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men
med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.
Anbefalinger
1) Hvis der er konstateret resistens over for MiniMet®, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet,
effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.
2) For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudstarter, anvendes
MiniMet® i tankblanding efter følgende retningslinier: For nærværende anbefales det at udsprøjte
MiniMet® i tankblanding med anbefalet dosering af STARANE® 180 eller et ioxynilholdigt produkt.
Vælger man at udsprøjte MiniMet® alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme
i marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling af marken, hvor der kan anvendes Stomp®
eller Boxer® EC.
-2Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover
den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,2 liter ALL CLEARTM EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud
gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst
15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde, der lige er
behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på
afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads
med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal
opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 40 ml ALL CLEARTM EXTRA pr. 10 liter vand.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved
brand spaltes produktet og farlige luftarter så som nitrøse gasser og svovloxider kan dannes.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller
overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip
til kloak. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13
for bortskaffelse.
7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,
foderstoffer, lægemidler o.lign. Produktet skal opbevares i lukket originalemballage. Skal opbevares på et
tørt, køligt og ventileret sted.

Sikkerhedsdatablad
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: MST reg. nr.: 607-1
Udarbejdet den: 15-10-2009 / HSV

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug: Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Produktet bør anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs. Der bør være adgang til rindende
vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Ved spild på handsken skiftes
denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe. Opblanding: Brug støvler.
Udbringning: Brug overtræksbukser og støvler.
Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Anvendelse: Ukrudtsmiddel
Leverandør: Klarsø A/S, Søholm Park 1
2900 Hellerup
Tlf.: +45 35436611 Fax: +45 35437611
Nødtelefonnr.: +45 35 43 66 11
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8.30 og 16.30 på hverdage.
E-mail: peter.adser@rambo.dk

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer
Klassificering
w/w%
-Metsulfuron-methyl
N;R50/53
20
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: Gråt/beige granulat
Lugt: Ingen
pH (koncentrat): 5,65
Massefylde: 0,687 g/ml

Note

-4-
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DEKLARATION

MiniMet

®

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)
Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England
Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

Miljøfarlig

Main bottom label

Opløselighed i vand: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Produktet kan dog ved opvarmning
udvikle giftige dampe.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Max.dosering
10 g/ha
15 g/ha
28 g/ha
30 g/ha
Tidspunkt

Dosering

Vinterhvede, vinterrug,
vinterbyg og vintertriticale
Fuglegræs, hanekro, Iugtløs kamille,
raps, aIm. pengeurt, rød tvetand,
kornvalmue og hyrdetaske og andre
ukrudtsarter, som nævnt på etiketten
under "Meget god effekt"

Forår
Indtil BBCH 37
(i vinterbyg ikke
senere end
BBCH 30)

20 g/ha
MiniMet

Vinterhvede, vinterrug og vintertriticale
+ agerstedmoder, storkronet
ærenpris og flerfarvet ærenpris

Forår
Indtil BBCH 37

25-30 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet
+0,5 L/ha Oxitril

Vårsæd
Hanekro, lugtløs kamille, agerstedmoder
og andre ukrudtsarter nævnt på
etiketten under "Meget god effekt"
+ gul okseøje

Burresnerre: Blandingen MiniMet® + fluoxypyr produkt (f.eks. STARANE® 180S, eller Lodin) kan
udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans.
Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme eller temperaturen er < 10-12°C, opnås den bedste samlede
effekt ved at udsprøjte MiniMet® tidligt og fluoxypyr senere – evt. sammen med andre midler.
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Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.
Symptomer: Se punkt 11.

Indvendig rengøring af sprøjten
BEMÆRK! Husk: Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det
selvrensende filter udløses.

2. Fareidentifikation: N
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede dosis
MiniMet® direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand.
Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil
udsprøjtningen er afsluttet.

BRUGSANVISNING
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Dosering af MiniMet® udfra ukrudtsflora, laveste dosering på småt ukrudt. Doseringen af fluoxypyr kan
justeres efter anbefaling på produktets etikette.

VIRKNING
®
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15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Miljøfarlig
Faresymboler: N
Indeholder: Metsulfuron-methyl (200g/kg)
R-sætninger: Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Anden mærkning: ADVARSEL
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Miljøfarlig
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning: For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes om foråret.
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.
Brugsanvisningens dosseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der
lever i vand. Må kun anvendes til vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale
uden udlæg om foråret. Må i hvede, rug, byg havre og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst. Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandling.
Krav om uddannelse: Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. LD50 4T, rotte: >6,4 mg/l
(metsulfuron-methyl)
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. LD50, rotte: >5000mg/kg
Hudkontakt: Kan virke let irriterende. LD50, kanin: >5050 mg/kg
Øjenkontakt: Forbigående irritation.
Langtidsvirkninger: Ingen kendte.
12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Miljøoplysninger for indholdsstoffer: Fisk: LC50, 96T, regnbueørred: >25mg/l
Krebsdyr: EC50, 48T: >150 mg/l
13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden
bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende
farlige stoffer
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet
med farlige stoffer.
14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej
og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III ; E
IMDG: UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III
Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: °C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde
per transporterende enhed: 1000 l/kg. ADR: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i
emballager over 5 kg/l.
IMDG: Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.
Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 6 kg pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr.
kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved
anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være
af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

16. Andre oplysninger
Branche
Landbrug, Gartnerier.
Anvendte kilder: ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske
stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 44/2009.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. At-Vejledning C.0.1, 2007,
Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF. (REACH)
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen,
558/2003. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for
erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler, nr. 557/2009.
Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren
har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
-5-
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Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
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Må kun anvendes til vinterhvede, vinterrug, vinterbyg,
vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om
foråret.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må i hvede, rug, byg, havre og triticale ikke anvendes
senere end 2 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
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GENEREL INFORMATION

INDHOLDSFORTEGNELSE
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)

MiniMet

®

Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England

Ukrudtsmiddel

Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

MiniMet er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og
vintersæd uden udlæg om foråret.
®

Advarsel, Deklaration og Opbevaring................................................................................. Forsiden
Varemærker nævnt i denne etiket ..................................................................................... Side 1
Generel information og Anvendelsesbegrænsning ............................................................. Side 1
Virkning ............................................................................................................................ Side 2
Resistens.......................................................................................................................... Side 2
Brugsanvisning................................................................................................................. Side 2-3
Sprede-/klæbemiddel – Blandinger – Fremstilling af sprøjtevæske ................................... Side 3
Sprøjteteknik .................................................................................................................... Side 3
Rengøring af sprøjteudstyr................................................................................................ Side 3-4
Sikkerhedsdatablad, herunder FØRSTEHJÆLP (pkt. 4 ) ..................................................... Side 4-5

MiniMet® optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte
ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.
MiniMet optages hurtigt og transporteres til planternes vækstpunkter, hvor væksten standes i følsomt
ukrudt. Væksten er standset efter få timer og planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige
symptomer kommer først efter 1-3 uger, og ses som gulfarvning af vækstpunktet, derefter bliver
ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.
®

MiniMet® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter
med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, især hvor der skal dyrkes andet
end korn.

VAREMÆRKER
Varemærke

Tilhører:

ALL CLEARTM EXTRA
ALLY® ST
Boxer® EC
Express® ST
Foxtrot
Grasp 40 SC
Harmony®
Lodin
MiniMet®
Oxitril® CM
Primera Super
Safari®
Starane® 180S
Stomp®
SweDane Contact®
Titus®

Service Chemicals
BASF
Dupont
Dupont
Cheminova
Nufarm
Dupont
UPL
KLARSØ A/S
Bayer
Bayer
Dupont
Dow
BASF
UPL
Dupont

ANVENDELSESBEGRÆNSNING
MiniMet® må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde
Hvis der er anvendt ikke over 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinterog vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.
Hvis der er anvendt mere end 20 gr. MiniMet® pr. ha., kan der ikke dyrkes vinterraps inden for 6
måneder efter behandlingen.
Der kan ikke dyrkes roer, grøntsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år
MiniMet® er anvendt eller det følgende år.
Omsåning af et areal behandlet med MiniMet®
Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må
der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der
ikke anvendes MiniMet® eller andre sulfonylurea produkter.

Miljøfarlig
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SPRØJTETEKNIK

Dosering: 20-30 gr. MiniMet® + 0,5-0,6 l Fluoxypyr produkt pr. ha.

Sprøjteteknik og vandmængde
MiniMet® udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend
fladsprededyser, f.eks. en ISO 02-110 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse.
Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og
optimale sprøjteforhold. Der kan ikke forventes god bekæmpelse af hvidmelet gåsefod.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig
bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

SPREDE-/KLÆBEMIDDEL

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:
Korn (der anvendes 100-200 l. vand pr. ha.)
Dyse: ISO F-02-110 eller ISO LD-02-110
Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l. vand pr. ha.

Sprede-/klæbemiddel:
Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til MiniMet®, da det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist, at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan
supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af MiniMet®. Ved lave doser og tørt vejr, kan
tilsætningen af sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen, og således opnås en tilfredsstillende
ukrudtsbekæmpelse.

Dyse: ISO F-025-110 eller ISO LD-025-110
Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.
Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l. vand pr. ha.

Anbefales: SweDane Contact®
Dosering: 0,05%, som svarer til 50 ml/100 l. vand

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde
rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

BLANDINGER MED ANDRE MIDLER

Straks efter endt udsprøjtning af MiniMet® skal sprøjtematerialet rengøres grundigt, også selv om
sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at ”fedthinder” og belægninger af
sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholderen, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er
det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring
undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.

Husk altid også at læse etiketten for de produkter, der blandes med, det gælder især for evt. tilsætning af
olie eller sprede/klæbemidler og mulige restriktioner i anvendelsen. MiniMet® kan generelt blandes med
relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Der bør kun blandes 2 produkter. MiniMet® kan endvidere
blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt
anvendes 2 kg/100 liter vand, og der anvendes ikke sprede-/klæbemiddel.
Bland ikke MiniMet® med Grasp 40 SC, Primera Super eller Foxtrot.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages så overlapninger undgås.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Rengøring af sprøjteudstyr efter MiniMet®

MiniMet® opløses normalt i løbet af få minutter.
Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes
dog straks.

-3-

Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10-15% af tankens kapacitet, som
sikrer at tilstrækkelig rengøring indvending kan ske i den mark, der lige er behandlet.
Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er
mindre end 2% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene
vand til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.

Page 3

ADVARSEL
For at nedsæette risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand: kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
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:
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Maximumdosering
For at sikre at mængden af MiniMet®, der rammer jorden, overholder kravene til godkendelsen, tilpasses
den maximalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadie

Når brugsanvisningen følges, har MiniMet meget god effekt (>85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i
korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have tilfredsstillende effekt, især på arter nævnt under
”Meget god effekt”.
Meget god effekt:
Agergåseurt
Hundepersille
Agersennep
Hyrdetaske
Agertidsel*
Kamille, lugtløs
Fuglegræs, alm.
Kamille, skive
Gulurt (Amsinckia)
Pengeurt, alm.
Hanekro
Pileurt, bleg
Haremad
Pileurt, fersken
God effekt (hvis bekæmpelse sker på kimbladsstadiet):
Forglemmigej, mark
Okseøje, gul
Hejrenæb
Pileurt, snerle
Svag effekt:
Burresnerre
Kornblomst
Galtetand, arter
Mælde, svineGåsefod, hvidmelet
Natskygge, sort
Jordrøg, læge
Nælde, liden

Raps, spild
Stedmoderblomst, ager
Svinemælk*
Tvetand, rød
Valmue, korn
Ærenpris, flerfarvet
Ærenpris, storkronet

Udviklingstrin
BBCH 12-19
BBCH 30
BBCH 31
>BBCH 32

Pileurt, vej

Anvendelse

Vindaks**
Ærenpris, mark
Ærenpris, vedben

* Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet. ** svingende virkning
RESISTENS
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en
udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. MiniMet®, ALLY® ST, EXPRESS®
ST, HARMONY® SAFARI® eller TITUS® så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere
tilfælde af resistens over for sulfynylureamidlerne hos alm. fuglegræs og kornvalmue, samt et enkelt tilfælde i
alm. hanekro. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men
med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.
Anbefalinger
1) Hvis der er konstateret resistens over for MiniMet®, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet,
effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.
2) For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudstarter, anvendes
MiniMet® i tankblanding efter følgende retningslinier: For nærværende anbefales det at udsprøjte
MiniMet® i tankblanding med anbefalet dosering af STARANE® 180 eller et ioxynilholdigt produkt.
Vælger man at udsprøjte MiniMet® alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme
i marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling af marken, hvor der kan anvendes Stomp®
eller Boxer® EC.
-2Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover
den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,2 liter ALL CLEARTM EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud
gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst
15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde, der lige er
behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på
afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads
med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal
opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 40 ml ALL CLEARTM EXTRA pr. 10 liter vand.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved
brand spaltes produktet og farlige luftarter så som nitrøse gasser og svovloxider kan dannes.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller
overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip
til kloak. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13
for bortskaffelse.
7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,
foderstoffer, lægemidler o.lign. Produktet skal opbevares i lukket originalemballage. Skal opbevares på et
tørt, køligt og ventileret sted.

Sikkerhedsdatablad
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: MST reg. nr.: 607-1
Udarbejdet den: 15-10-2009 / HSV

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug: Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Produktet bør anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs. Der bør være adgang til rindende
vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Ved spild på handsken skiftes
denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe. Opblanding: Brug støvler.
Udbringning: Brug overtræksbukser og støvler.
Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Anvendelse: Ukrudtsmiddel
Leverandør: Klarsø A/S, Søholm Park 1
2900 Hellerup
Tlf.: +45 35436611 Fax: +45 35437611
Nødtelefonnr.: +45 35 43 66 11
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8.30 og 16.30 på hverdage.
E-mail: peter.adser@rambo.dk

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer
Klassificering
w/w%
-Metsulfuron-methyl
N;R50/53
20
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: Gråt/beige granulat
Lugt: Ingen
pH (koncentrat): 5,65
Massefylde: 0,687 g/ml

Note

-4-
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DEKLARATION

MiniMet

®

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel nr. 607-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metsulfuron-methyl
Indhold: 800 gr. granulat
Vægtprocent: 200 g/kg (20%)
Registreringsindehaver: Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Ashdown House, 2 Eversfield Road
Eastbourne
Sussex BN21 2AS
England
Importør:

Må kun anvendes til vinterhvede,
vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre
og triticale uden udlæg om foråret.

KLARSØ A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
Denmark
OPBEVARING

Produktet bør opbevares i den originale beholder,
forsvarligt lukket og et tørt sted.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

800 g

Miljøfarlig

Main bottom label

Opløselighed i vand: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Produktet kan dog ved opvarmning
udvikle giftige dampe.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Max.dosering
10 g/ha
15 g/ha
28 g/ha
30 g/ha
Tidspunkt

Dosering

Vinterhvede, vinterrug,
vinterbyg og vintertriticale
Fuglegræs, hanekro, Iugtløs kamille,
raps, aIm. pengeurt, rød tvetand,
kornvalmue og hyrdetaske og andre
ukrudtsarter, som nævnt på etiketten
under "Meget god effekt"

Forår
Indtil BBCH 37
(i vinterbyg ikke
senere end
BBCH 30)

20 g/ha
MiniMet

Vinterhvede, vinterrug og vintertriticale
+ agerstedmoder, storkronet
ærenpris og flerfarvet ærenpris

Forår
Indtil BBCH 37

25-30 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet

Kimbl.- 4 løvblade

20 g/ha
MiniMet
+0,5 L/ha Oxitril

Vårsæd
Hanekro, lugtløs kamille, agerstedmoder
og andre ukrudtsarter nævnt på
etiketten under "Meget god effekt"
+ gul okseøje

Burresnerre: Blandingen MiniMet® + fluoxypyr produkt (f.eks. STARANE® 180S, eller Lodin) kan
udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans.
Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme eller temperaturen er < 10-12°C, opnås den bedste samlede
effekt ved at udsprøjte MiniMet® tidligt og fluoxypyr senere – evt. sammen med andre midler.
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Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.
Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.
Symptomer: Se punkt 11.

Indvendig rengøring af sprøjten
BEMÆRK! Husk: Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det
selvrensende filter udløses.

2. Fareidentifikation: N
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede dosis
MiniMet® direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand.
Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil
udsprøjtningen er afsluttet.

BRUGSANVISNING
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Dosering af MiniMet® udfra ukrudtsflora, laveste dosering på småt ukrudt. Doseringen af fluoxypyr kan
justeres efter anbefaling på produktets etikette.

VIRKNING
®
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15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Miljøfarlig
Faresymboler: N
Indeholder: Metsulfuron-methyl (200g/kg)
R-sætninger: Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Anden mærkning: ADVARSEL
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Miljøfarlig
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning: For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes om foråret.
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.
Brugsanvisningens dosseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der
lever i vand. Må kun anvendes til vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale
uden udlæg om foråret. Må i hvede, rug, byg havre og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst. Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandling.
Krav om uddannelse: Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. LD50 4T, rotte: >6,4 mg/l
(metsulfuron-methyl)
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. LD50, rotte: >5000mg/kg
Hudkontakt: Kan virke let irriterende. LD50, kanin: >5050 mg/kg
Øjenkontakt: Forbigående irritation.
Langtidsvirkninger: Ingen kendte.
12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Miljøoplysninger for indholdsstoffer: Fisk: LC50, 96T, regnbueørred: >25mg/l
Krebsdyr: EC50, 48T: >150 mg/l
13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden
bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende
farlige stoffer
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet
med farlige stoffer.
14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej
og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III ; E
IMDG: UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Metsulfuron-methyl) ; 9 ; III
Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: °C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde
per transporterende enhed: 1000 l/kg. ADR: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i
emballager over 5 kg/l.
IMDG: Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.
Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 6 kg pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr.
kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved
anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være
af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

16. Andre oplysninger
Branche
Landbrug, Gartnerier.
Anvendte kilder: ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske
stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 44/2009.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. At-Vejledning C.0.1, 2007,
Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF. (REACH)
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen,
558/2003. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for
erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler, nr. 557/2009.
Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren
har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
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