REGLONE
Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i visse afgrøder, samt til nedvisning af
kartofler og visse afgrøder

DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 570-11
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Indhold : 5 liter
Analyse : Diquat dibromid 374 g/l 31% w/w (tilsvarer diquat 200 g/l)

Registreringsindehaver:

Herluf Trolles Vej 257
5220 Odense SØ
Tlf 7020 4903

bimærke
Farlig
for
bier

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges
nøje.
Giftig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse (R48/25).
Hudirriterende (R38).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden /R43).
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet (R50/53).
Undgå indånding af aerosoltåger (S23)
Undgå kontakt med huden (S24)
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 visse afgrøder. Valmuer må ikke behandles senere end 75
dage før høst.
Nedvisning af kortofler. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
Kartoffltoppe må ikke anvendes til foder.
Ukrudtsbekæmpelse i visse frøafgrøder. Behandlede afgrøder, halm og frø må ikke
benyttes til fødevarer og foder.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.)
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Emballagen må ikke genanvendes.

Giftig

Miljøfarlig

BRUGSANVISNING
Anvendelse
Reglone er et kontaktmiddel som bruges til nedvisning af visse afgrøder.
Doserings- og anvendelsesskema

Afgrøde
Kraftig top
Begyndende
afmodning
Næsten
afmodnede
Radis,
purløg,
spinat,
Hvene,
hvidkløver,
engrapgræs
Valmue

Dosering

Bemærkninger
KARTOFLER
2 x 2,5 liter/ha
Der nedvisnes når kartoflerne har den
ønskede størrelse, eller 14 dage før
optagning.
1 x 2,5 liter/ha eller
2 x 1,5 til 2,0 liter/ha Tilsæt ikke sprede/klæbemiddel til
nedvisningen
1 x 1,5 liter/ha
NEDVISNING AF FRØAFGRØDER
1 x 2,0 til 2,5 liter/ha Tilsæt 0,1 liter sprede klæbemiddel pr
100 liter vand
UKRUDTSBEKÆMELSE
1 x 2 liter/ha
Sprøjtning udføres i december –
februar. I svage engrapgræsmarker
bruges ikke sprede/klæbemiddel
1 x 2,0 liter/ha eller
Valmuer kan tåle Reglone, sprøjt når
2 x 1,0 liter/ha
valmuerne har blivende blade.
Tilsæt ikke sprede/klæbemiddel

Sprøjteteknik
Til nedvisning bruges 150 – 400 l/ha vand.
Klima
Reglone er regnfast ½time efter sprøjtning. Sprøjt ikke på frosne planter.
Tilberedning af sprøjtevæske
Fyld tanken halvt op med rent vand, tilsæt Reglone og eventuelt klæbemiddel fyld resten
af vandet i. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.
Rengøring af sprøjten
Efter sprøjtning rengøres sprøjten med vand og brug et ammoniumbaseret
rengøringsmiddel. Tøm sprøjten på det allerede sprøjtede areal efter grundig rengøring.
Bortskaffelse af tom emballage
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
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: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i
mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

