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UKRUDTSMIDDEL
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.
Ukrudtsmiddel nr. 713-3
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
AKTIVSTOF: METAMITRON (TRIAZINONGRUPPE) 700 G/L (58,82% W/W).
Indeholder benzisothiazolinon (BIT). Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).
Nettoindhold: 5 L
Midlet er et suspensionskoncentrat.
Udløber efter - 2 år efter fremstilling / Fremstillingsdato - se emballage / Batchnummer - se emballage
Godkendelsesindehaver: Certiplant BV, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgien, tlf .: +32 (0) 11 88 03 92, fax: +32 (0) 11 70 74 84
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MITRON 700 SC
ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet
i fare (EUH401).
Farlig ved indtagelse (H302).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264)
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270)
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag
(P301+P312)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige
sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner
og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 %
afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der
har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter,
der indeholder metamitron kun anvendes hvert 3. år (SPe1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
FØRSTEHJÆLP:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Modgift: ingen, symptomatisk behandling.
Søg om nødvendigt lægehjælp og vis emballage eller etiket.
Distributør:

Belcrop BV
Tiensestraat 300
3400 Landen
Belgien
Tel: +32 11 59 83 60
Fax.: +32 11 59 83 61

Reg. nr:

713-3

Læs først vedlagte brugsanvisning.
Nettoindhold

5L

BRUGSANVISNING
Mitron 700 SC er et flydende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af primært to-kimbladet en-årigt ukrudt i sukker-og foderroer. Der er
desuden effekt overfor en-årigt rapgræs.
VIRKNING
Mitron 700 SC absorberes af blade og rødder på ukrudtsplanter. Det er mest effektivt på ukrudtsplanter i kimbladsstadiet. Følsomme
arter er: hyrdetaske, hanekro, fuglegræs, alm. pengeurt og agersennep.
Effekten overfor disse arter er >85%.
Moderat følsomme arter (71-85% effekt) er hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, enårig rapgræs, ferskenpileurt, markforglemmigej, lugtløs
kamille, liden nælde, tvetand, vejpileurt, natskygge og ærenpris. Mitron 700 SC anvendes på fremspiret ukrudt og virker da som både jordog bladmiddel. Ikke rettidig udført sprøjtning fører til for store ukrudtsplanter og dermed en usikker virkning.
ANVENDELSE
Mitron 700 SC bør anvendes i et sprøjteprogram med andre roeherbicider.
Der maksimalt må udføres 3 sprøjtninger (3 x 1,0 l/ha Mitron 700 SC pr. år), og den maksimale dosering i vækstsæsonen må ikke
overstige 3,0 l/ha.
Behandlingstidspunkt:
Sprøjtning udføres efter roerne er fremspiret, når ukrudtet har maksimalt 8 blade (BBCH 10-18).
For en mere økonomisk og effektiv ukrudtsbekæmpelse skal du anvende produktet i split doser i henhold til følgende regime:
Interval mellem sprøjtninger: 7-10 dage
Anbefalet vandmængde: 100-300 l / ha.
Anbefalet sprøjteteknik: medium dråbestørrelse.
EFTERFØLGENDE AFGRØDER
Produktet nedbrydes i jorden inden for vækstsæsonen og har ingen negativ indvirkning på efterfølgende afgrøder. Ved omsåning kan
man kun dyrke sukkerroer, foderroer, rødbeder og plante jordbær tidligere end 4 måneder fra den sidste behandling. Der bør desuden
pløjes i en dybde på 15 cm forud for etablering. 4 måneder efter den sidste behandling kan vinter kornafgrøder dyrkes. I foråret det
følgende år kan alle afgrøder dyrkes. Vær opmærksom på at ved gen-såning må den maksimale mængde Mitron 700 SC ikke overskrides.
Foråret efter anvendelse af Mitron 700 SC er der ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ANBEFALINGER VEDRØRENDE GOD LANDBRUGSPRAKSIS
1. Produktet kan forårsage mindre, midlertidig fytotoksicitet uden nogen effekt på udbyttet.
2. Behandling med produktet til beskyttelse af Charly og Lupus sukkerroesorter kan medføre en lille reduktion af sukkerkoncentrationen
i roerne.
3. Sprøjt ikke:
- områder med afgrøder, der er syge eller svækkede af sygdomme og skadedyr,
- våde planter
- i perioder, hvor frost forventes.
4. Under sprøjtning undgå:
- afdrift til tilstødende afgrøder
- overlap af sprøjtede arealer, hvor behandlingsbælter og forpløjning mødes.
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Forhold, der har indflydelse på Mitron 700 SC’s virkning:
Som bladmiddel: Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed, f.eks. morgensprøjtning, temperaturer over 15° C og på småt ukrudt. Ved
kraftig sol og dagtemperatur over 25° C - specielt efter en fugtig evt. kølig periode – bør sprøjtningen foretages sidst på dagen. Evt.
reduceres doseringen af phenmedipham, hvis det bruges i tankblanding. Roerne skal være sunde. Er planterne skadede af sandflugt eller
lign. udskydes sprøjtning 8 dage. I perioder med kraftige temperatursvingninger mellem dag og nat kan der på unge kulturplanter opstå
svidninger. Sprøjtning i perioder med frost frarådes. Efter frost må der først sprøjtes efter 2-3 dage.
Som jordmiddel: Den del af midlet, der rammer på jorden, virker som jordmiddel.
Det er med til at dæmpe nyfremspiring og svække senere fremspirende ukrudtsplanter. Fugtigheden i jordoverfladen fremmer denne
virkning. Nedbør efter sprøjtningen øger virkningen. Anden sprøjtning: Efter anvendelse af kvik- og græsmidler, bør der ventes 5 dage,
før der anvendes Mitron 700 SC. Før sprøjtning med kvik- og græsmidler bør græsukrudtets blade have overvundet en eventuel svidning
fra Mitron 700 SC behandlingen.
RESISTENSRISIKO
Aktivstoffet i MITRON SC 700, metamitron, tilhører gruppe C1 i henhold til HRAC og påvirker fotosyntesen i PS2. Med den anbefalede
anvendelse anses risikoen for udvikling af resistens for at være lille.
TILBEREDELSE AF SPRØJTEVÆSKEN
Før tilberedelsen af sprøjtevæsken beregnes den nøjagtige mængde af opløsningen, der er nødvendig. Ryst beholderen før brug. Hæld
den afmålte mængde af produktet i sprøjtetanken, som er delvist fyldt med vand, med aktiveret omrører og fyld tanken med vand til
det ønskede niveau. Hvis produktet hældes i en sprøjtetank, der ikke er udstyret med en hydraulisk mixer, omrør opløsningen i tanken
mekanisk. Skyl den tomme beholder 3 gange med vand og tøm skyllevandet i sprøjtetanken. Anbefalet sprøjtetype: fladsprededyser;
arbejdstryk: 1,5-3 atm, afstand på dyser fra jordoverfladen: 50-60 cm. Afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion
skal anvendes ved udbringning. Påføres ved temperaturer over 25˚C anbefales ikke.
I tilfælde af uregelmæssig sprøjtning, omrør sprøjtevæsken grundigt i sprøjtetanken før behandlingen genoptages. Behandling efter
fremspiring er mest effektiv i fugtige, varme vejrforhold på tørre planter (mindst 6 timer før forventet regn).
HÅNDTERING AF RESTERENDE SPRØJTEVÆSKE OG RENGØRING AF UDSTYR
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til
den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør
skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges. Vask udstyret grundigt efter
brug. Håndter det vand, der bruges til at vaske udstyret på samme måde som skyllevandet og med samme beskyttelsesudstyr. Når du
vasker udstyret ved hjælp af dertil indrettet vaskemidler, skal du håndtere skyllevandet i overensstemmelse med instruktionerne på
vaske- og rengøringsmidlet. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af
bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Før du påfører produktet, skal alle interesserede parter, der måtte blive påvirket af sprøjtestyring eller som måtte anmode om sådanne
oplysninger, blive underrettet om den påtænkte påføring.
opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevar plantebeskyttelsesmidlet:
- på steder eller faciliteter, der er udstyret med særlig beskyttelse mod miljøforurening og adgang fra tredjeparter
- i originale beholdere væk fra mad, drikke og foderstoffer
- ved en temperatur mellem 0 ° C og 30 ° C.
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BRUGSANVISNING
Mitron 700 SC er et flydende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af primært to-kimbladet en-årigt ukrudt i sukker-og foderroer. Der er
desuden effekt overfor en-årigt rapgræs.
VIRKNING
Mitron 700 SC absorberes af blade og rødder på ukrudtsplanter. Det er mest effektivt på ukrudtsplanter i kimbladsstadiet. Følsomme
arter er: hyrdetaske, hanekro, fuglegræs, alm. pengeurt og agersennep.
Effekten overfor disse arter er >85%.
Moderat følsomme arter (71-85% effekt) er hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, enårig rapgræs, ferskenpileurt, markforglemmigej, lugtløs
kamille, liden nælde, tvetand, vejpileurt, natskygge og ærenpris. Mitron 700 SC anvendes på fremspiret ukrudt og virker da som både jordog bladmiddel. Ikke rettidig udført sprøjtning fører til for store ukrudtsplanter og dermed en usikker virkning.
ANVENDELSE
Mitron 700 SC bør anvendes i et sprøjteprogram med andre roeherbicider.
Der maksimalt må udføres 3 sprøjtninger (3 x 1,0 l/ha Mitron 700 SC pr. år), og den maksimale dosering i vækstsæsonen må ikke
overstige 3,0 l/ha.
Behandlingstidspunkt:
Sprøjtning udføres efter roerne er fremspiret, når ukrudtet har maksimalt 8 blade (BBCH 10-18).
For en mere økonomisk og effektiv ukrudtsbekæmpelse skal du anvende produktet i split doser i henhold til følgende regime:
Interval mellem sprøjtninger: 7-10 dage
Anbefalet vandmængde: 100-300 l / ha.
Anbefalet sprøjteteknik: medium dråbestørrelse.
EFTERFØLGENDE AFGRØDER
Produktet nedbrydes i jorden inden for vækstsæsonen og har ingen negativ indvirkning på efterfølgende afgrøder. Ved omsåning kan
man kun dyrke sukkerroer, foderroer, rødbeder og plante jordbær tidligere end 4 måneder fra den sidste behandling. Der bør desuden
pløjes i en dybde på 15 cm forud for etablering. 4 måneder efter den sidste behandling kan vinter kornafgrøder dyrkes. I foråret det
følgende år kan alle afgrøder dyrkes. Vær opmærksom på at ved gen-såning må den maksimale mængde Mitron 700 SC ikke overskrides.
Foråret efter anvendelse af Mitron 700 SC er der ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ANBEFALINGER VEDRØRENDE GOD LANDBRUGSPRAKSIS
1. Produktet kan forårsage mindre, midlertidig fytotoksicitet uden nogen effekt på udbyttet.
2. Behandling med produktet til beskyttelse af Charly og Lupus sukkerroesorter kan medføre en lille reduktion af sukkerkoncentrationen
i roerne.
3. Sprøjt ikke:
- områder med afgrøder, der er syge eller svækkede af sygdomme og skadedyr,
- våde planter
- i perioder, hvor frost forventes.
4. Under sprøjtning undgå:
- afdrift til tilstødende afgrøder
- overlap af sprøjtede arealer, hvor behandlingsbælter og forpløjning mødes.
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MITRON 700 SC

UKRUDTSMIDDEL
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 713-3
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
AKTIVSTOF: METAMITRON (TRIAZINONGRUPPE) 700 G/L (58,82% W/W).
Indeholder benzisothiazolinon (BIT). Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).
Nettoindhold: 4 x 5 L
Midlet er et suspensionskoncentrat.
Udløber efter - 2 år efter fremstilling / Fremstillingsdato - se emballage / Batchnummer - se emballage
Godkendelsesindehaver: Certiplant BV, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgien, tlf .: +32 (0) 11 88 03 92, fax: +32 (0) 11 70 74 84
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ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare
(EUH401).
Farlig ved indtagelse (H302).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264)
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270)
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P301+P312)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige
arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende
udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder
metamitron kun anvendes hvert 3. år (SPe1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
FØRSTEHJÆLP:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Modgift: ingen, symptomatisk behandling.
Søg om nødvendigt lægehjælp og vis emballage eller etiket.
Distributør:

Belcrop BV
Tiensestraat 300
3400 Landen
Belgien
Tel: +32 11 59 83 60
Fax.: +32 11 59 83 61

Reg. nr:

713-3

Læs først vedlagte brugsanvisning.

Nettoindhold

4x5 L

