gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.
Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig
vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den
maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau.
Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringJordtype - jordfugt
Jordtypen har ingen betydning for Oxitril CM’s virk- ning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets
ning, men ved efterårsanvendelse kan jordtype og bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.
især jordfugt være vigtig ved blanding med jordmidler Rester og tom emballage
Frøgræs udlagt i renbestand: Der sprøjtes tidligt, som DFF, Stomp og Boxer.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordnår græsset har 1-2 blade (stadium 11-12) med 0,2 Fremstilling af sprøjtevæsken
ning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskafltr Oxitril CM pr. ha. i tankblanding med et egnet pro- Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr sam- fes med dagrenovationen.
dukt. Frøgræshalm fra behandlede arealer kan an- tidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tank- Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
vendes til opfodring. Vedrørende ukrudtsarter, som blanding bør det først tilsatte middel være væk fra Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
bekæmpes i frøgræs, henvises til skemaet “Dose- fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag Emballagen må ikke genbruges.
rings- og anvendelsesskema”.
konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport
Doserings og anvendelsesskema – Vårsæd
Dosering
og udsprøjtning.
Oxitril CM udsprøjtes med 0,15 - 0,2 ltr/ha, afhængig Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvenaf ukrudtets udviklingstadie, ukrudtssammensætning des personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede
Ukrudtsproblem
samt blandingspartner. Under optimale sprøjteforhold handsker og briller.
Forglemmigej
og -teknik kan doseringen og tankblandingspartneren
Produktmæssige begrænsninger
Hyrdetaske
tilpasses behovet efter følgende vejledende oversigt.
Oxitril CM må ikke anvendes nærmere end 20 m fra
Hvidmelet gåsefod
For tankblandingen af DFF og Oxitril henvises til DFF
vandmiljøer (søer, vandløb mv.). Oxitril CM + Express
etiketten for nærmere vejledning.
kan i havre give en forbigående gulfarvning, især ved Kamille
Blandinger
Oxitril CM® kan blandes med Atlantis OD, Gratil/
Eagle, Hussar OD, Ally, Boxer, DFF, Express, Harmony Plus, Primera Super, Starane 180S, Stomp SC,
Primus, Starane XL, svampemidler, insektmidler og
CCC. Desuden med chelaterede mikronæringsstoffer
eller max. 2,0 kg mangansulfat pr. 100 liter vand.

ned til 2°C, blot der er udsigt til stigende temperatur.
Ved udsigt til frost bør sprøjtning undlades. Efter frost
er planterne generelt svækkede, og sprøjtning bør
først udføres, når planterne igen er saftspændte. Har
en eventuel blandingspartner større krav til klimaet,
følges disse. Oxitril CM formuleringen er kun lidt afhængig af luftfugtigheden. Høj luftfugtighed vil dog
gavne plantevæksten og dermed også virkningshastigheden. Oxitril CM kræver kun 1 times tørvejr efter
udsprøjtning.

anvendelse i en kølig periode eller i en periode med
store temperatursvingninger. Gulfarvningen er forbigående og normalt uden udbyttemæssige konsekvenser.

Rengøring af sprøjteudstyr
Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige
vask af sprøjten.
Klimaets betydning
Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udOxitril CM udsprøjtes på ukrudt, der er i vækst. Ester- bringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres
formuleringen betyder, at produktet kan bruges helt på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til
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Fuglegræs
Stedmoder
Tvetand
Ærenpris
Ovennævnte spektrum udvides og
forstærkes ved at tankblande
Oxitril eller DFF-Oxitril med f.eks.

Resistensdannelse
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler
med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse
af resistens. For at undgå dette, anbefales det med
jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller
ved at skifte middel med jævne mellemrum. Bayer
CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er
opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring
og/eller anvendelse af produktet.
Efterfølgende afgrøde
I tilfælde af omsåning – f.eks i forbindelse med udvintring af en efterårsbehandlet afgrøde kan alle almindelige landbrugsafgrøder dyrkes. Ligeledes giver
Oxitril CM ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde året efter anvendelse.
7.2012

Vårsæd med og uden græsudlæg til foder *)

		
Vintersæd
Efterår*		Forår*
Ukrudtsproblem		
Forglemmigej
Hyrdetaske
Hvidmelet gåsefod
Kamille
Fuglegræs (efterår)
Stedmoder
Tvetand
Ærenpris

Ukrudt op til 2 løvblade

0,2 ltr. Oxitril CM

0,15 ltr Oxitril CM + 0,05 DFF		

Ovennævnte spektrum udvides og
forstærkes ved at tankblande 			
Oxitril eller DFF-Oxitril med f.eks.
Boxer eller Stomp eller Othello **		
disse midler, der samtidig giver 			
effekt på græsukrudt		

0,2 ltr Oxitril + 0,07 DFF

Oxitril CM

®

Hussar OD***
eller
Atlantis OD**

5 liter

*) Oxtitril CM må kun anvendes en gang pr. vækstsæson.
**) Othello og Atlantis OD må ikke anvendes i vinterbyg, og bemærk at der er maximaldoser i rug.
***) Hussar OD må ikke bruges med mere end 25 ml pr. ha. i vinterbyg.

Ukrudt op til 2 løvblade

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt
frøgræs

0,2 ltr. Oxitril CM

0,15 ltr Oxitril CM + 0,05 DFF
1 tbl. Express/Harmony Plus
eller
20-35 ml Hussar OD**

*) Tjek blandingspartneren for muligheden for anvendelse i græsudlæg eller græs i renbestand.
**) Hussar OD må ikke anvendes i havre
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Vårsæd: Fra kornets 1-4 bladstadie og frem til stadium 31.
Vintersæd forår: Så snart ukrudtet er saftspændt,
væksten begyndt og indtil stadium 31.
Vintersæd efterår: Fra kornets 1-bladstadie (3-4
uger efter såning). Sprøjtning bør ikke udføres ved
udsigt til vedvarende frost.
Frøgræsmarker: Der sprøjtes om foråret, så snart
væksten er startet, og ukrudtet er småt, med 0,2 ltr
Oxitril CM pr. ha. I blanding med et egnet middel som
f. eks. Starane 180. Blandingen bør kun anvendes i
en periode med god vækst og en døgntemperatur på
min. 7-8°C. Alternativt kan Oxitril CM blandes med
Primus der har god effekt også under kølige forhold.

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse (R65).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Farlig ved indtagelse (R22).
Irriterer øjnene og huden (R36/38).
Sundhedsskadelig
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67).
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).
Undgå indånding af aerosoltåger.
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
Vask alle personlige værnemidler efter brug.
Undgå kontakt med huden.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med
Miljøfarlig
og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i
korn ikke behandles senere end i vækststadie 31 og i frøgræs ikke senere end 90
dage før høst.
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at
beskytte organismer, der lever i vand.
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.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp
Indånding:
Hud:
Øjne:		
Indtagelse:

Bring personen i frisk luft.
Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand og læge kontaktes.
Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Ukrudtsmiddel nr. 18-428
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse
Bromoxynil octanoate ................................... 291,1
svarende til bromoxynil ................................. 200
Ioxynil octanoate ........................................... 268,1
svarende til ioxynil ......................................... 200
Indeholder Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk

Oxitril CM
Brugsanvisning
Afgrøder
Oxitril CM kan anvendes efterår og forår i alle kendte arter og sorter af vinter- og vårsæd
samt i frøgræsmarker tidligt forår og frøgræs udlagt i renbestand når græsset har 1-2
blade. Udlægsmarker med hvid- og rødkløver, lucerne, sneglebælg, frøroer etc. kan behandles med Oxitril CM, hvis behandlingen udføres umiddelbart efter, at udlægget er sået.
Græsudlæg kan behandles, når græsset har 1-2 blade.
Anvendelsesområde og virkningsspektrum
Oxitril CM er et skånsomt ukrudtsmiddel, som er effektivt over nogle, bredbladede
ukrudtsarter. Anvendes Oxitril CM alene, opnås tilfredsstillende effekt ved sprøjtning på
ukrudt med op til 2 løvblade. Efter 2 bladstadiet anbefales det at anvende en tankblanding
(se doseringsskema).

g/l (27,37% w/w)
g/l
g/l (24,80% w/w)
g/l

Virkemåde
Oxitril CM optages af ukrudtets blade og virker som et kontaktmiddel. Oxitril CM er en
esterformulering. Esterformuleringer optages under vanskelige klimatiske forhold lettere
og hurtigere i ukrudtet end saltformuleringer. Oxitril CM virker derfor også i køligt vejr og
ved lav luftfugtighed.

Netto 5 liter
Flydende
Fabr.nr. og dato: Påtrykt emballagen

Sprøjteteknik
Oxitril CM udsprøjtes på saftspændt ukrudt. Oxitril CM udsprøjtes i min. 150 ltr vand pr.
ha. Anvend fladsprededyser, f.eks. Hardi ISO F 02-110 med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en
tilsvarende Low-Drift dyse. Ved forekomst af store ukrudtsplanter med et kraftigt vokslag,
som f.eks. spildraps, agersennep og haremad, anvendes dyser med mindre dråbestørrelse, eller trykket øges til 4 bar. Dette vil give en bedre dækning og forhindre sprøjtedråberne i at løbe af ukrudtsplanterne. Vær opmærksom på vinddrift, især når der sprøjtes
nær vandmiljøer, anvend LowDrift dyser.

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i
mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.
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Sprøjtetidspunkt
Generelt: Vær opmærksom på ukrudtets størrelse – effekten aftager kraftigt hvis ukrudtet
bliver stort.
Oxitril CM anvendes kun en gang pr. sæson.

