PRO PAQ UIZA FO B
Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer,
raps, ærter, kartofler.
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr.: 650-95
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Analyse: Propaquizafop 100 g/l (9,7 % w/w)
Formulering: Flydende
Emballage:

5 liter
N

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
R 20: Farlig ved indånding.
R36/38: Irriterer øjnene og huden.
R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S23: Undgå indånding af aerosoltåger.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
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 bederoer, raps, ærter og kartofler.
Må i bederoer, raps og kartofler ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Må i tørrede ærter ikke anvendes senere end 10 uger før høst.
Må i friske ærter uden bælg ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)
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.

Miljøfarlig
Xn

Sundhedsskadelig

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Brugsanvisning
Generelt
Agil er et systemisk ukrudtsmiddel mod en række græsser i bredbladede afgrøder. Aktivstoffet
transporteres rundt i planten og blokerer celledelingen i følsomme arter. Agil er et bladmiddel med
systemisk virkning. Effekten optræder 3-5 dage efter behandling, synlig virkning efter 10-14 dage.
Vær opmærksom på at Agil kan svide bladene på kartofler, dog uden udbyttenedgang, men kan
give synings problemer for læggekartoffelproduktion.

Brugsanvisning Propaquizafob

Brugsanvisning

Propaquizafob er et systemisk ukrudtsmiddel mod en række græsser i bredbladede afgrøder. Aktivstoffet transporteres rundt i
Afgrøder, sygdom, dosering og sprøjtedidspunkt
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Optimale virkningsforhold
Bedst effekt opnås ved sprøjtning under optimale vækstforhold, med
en god jordfugtighed, høj luftfugtighed og små udsving i dag og nattemperatur. Generelt er morgensprøjtninger at foretrække. Der kræves
mindst 1 times tørvejr efter sprøjtning. Behandl ikke ved udsigt til
nattefrost.
Tankblanding
Propaquizafob kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges
på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Bemærk at effekten kan blive nedsat ved blanding med andre

sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.
Bemærk
Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som
er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring
af produktet.
Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan
påvirke effekten.

Førstehjælp:
Generelle anvisninger:
		
Indånding:		
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
		
Indtagelse:		
vand. 		

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til
lægen og medbring etiketten
Ro, frisk luft og lægehjælp.
Vask grundigt med vand og sæbe.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks
grundigt med vand og læge kontaktes.
Skyl munden grundigt og drik rigeligt
Undgå opkastning.

