PRIMUS
Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og
triticale med og uden græsudlæg, græsmarker samt i visse
frøgræsser.

DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 570-14
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Indhold : 1000 ml
Analyse : 50 g/liter Florasulam (vægtprocent: 4,84%)

Registreringsindehaver:

Herluf Trolles Vej 257
5220 Odense SØ
Tlf 7020 4903

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges
nøje.
Meget giftig for 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 ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og triticale med og uden
græsudlæg, græsmarker samt i visse frøgræsser.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte,
Må i hvede, rug, byg og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 7
dage.
Halmen fra frøgræs kan opfodres med en behandlingsfrist på 2 måneder.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm).
For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder
florasulam, kun anvendes om foråret i den brugsanvisningen anførte samlede
maksimale dosering for aktivstoffet.
Undgå at forurene vandmiljøet med produkter 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.

Miljøfarlig

BRUGSANVISNING
Anvendelse
Primus må anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og triticale med og uden
græsudlæg, græsmarker samt i frøgræsser. Primus er et bladmiddel og kan derfor
anvendes på alle jordtyper mod bredbladet ukrudt. Primus må ikke anvendes i havre og
durumhvede, og hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre
bælgplanter. Primus kan anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i kulturer af
følgende græsser til frøproduktion: alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs. Primus kan
anvendes i kulturer af følgende græsser til slæt/afgræsning: italiensk rajgræs, engsvingel,
strandsvingel, alm. rapgræs, timothe, hundegræs.

Dosering og anvendelsestidspunkt
Produktet kan anvendes fra stadie 20 til 39. I vintersæd og frøgræs kan der behandles så
snart væksten starter om foråret.
Vækststadier BBCH
Afgrøder

20 - 29

30 - 39

60 - 75 ml/ha

70 - 100 ml/ha

50 - 75 ml/ha

70 - 100 ml/ha

Frøgræs alm. rajgræs,
rødsvingel og
engrapgræs

75 ml/ha

70 - 150 ml/ha

Græs til afgræsning og
slet

75 ml/ha

70 - 150 ml/ha

Vintersæd
Vårsæd, ikke havre

For at sikre optimal effekt af produktet på visse ukrudtsarter såsom melde, kan der
tilsættes sprede/klæbemiddel i normalt anbefalet dosering. Dog bør der ikke tilsættes
sprede/klæbemiddel ved blanding med Oxitril / Briotril.
Effektiv bekæmpelse af: burresnerre, fuglegræs, valmue, kornblomst, kamiller,
hyrdetaske, kiddike, agersennep, spildraps, snerle pileurt, fersken pileurt, haremad, sort
natskygge.
Bekæmpbare arter på kimbladstadiet: agertidsel, hanekro, vej pileurt, forglemmigej,
brandbæger, svinemælk, mælkebøtte, mælde.
Mindre følsomme arter: ærenpris, stedmoder, tvetand

Klima
Primus kan anvendes når tempeaturen er over 2oC og er regnfast 1 time efter sprøjtning.
Sprøjtning frarådes under stressede forhold såsom tørke, vandlidende eller meget høje
temperaturer.

Sprøjteteknik
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Fyld tanken
med vand og tilsæt derefter den beregnede mængde Primus under omrøring. Evt.
spredemiddel tilsættes lige før tanken er fuld. Fortsæt omrøringen indtil sprøjtningen er
afsluttet. Kan anvendes med vandmængder på fra 100 til 300 liter per hektar.
Tilberedning af sprøjtevæske
Under fyldningen af sprøjten tilsættes den beregnede mængde Primus og derefter
eventuelle blandingspartnere. Additiv tilsættes altid til sidst. Usprøjtningen skal ske straks
efter opblandingen.
Omsåning
Ved omsåning efter en Primus behandling kan der kun sås korn, majs eller rajgræs.
Tankblandinger
Primus kan blandes med de fleste herbicider, fungicider og vækstreguleringsmidler, dog
bør Primus ikke blandes med Primera Super og Topik.
Bortskaffelse af tom emballage
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.
Lagring
Lagres frostfrit i uåbnet emballage
Førstehjælp
Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.
Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge
og vis denne beholder eller etiket.
Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: Skyl øjet grundigt med vand i mindst og gå til kontrol hos en øjenlæge.

