ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen
følges nøje.
Irriterer øjnene og huden (R36/38).
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen:
Læs mere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning, samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.

Brugsanvisning
Anvendelse
Ryom ukrudtsmiddel anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser, tokimbladet ukrudt
samt til nedvisning af forskellige afgrøder. Vent 10 dage med jordbehandling efter sprøjtning.

RYOM

Grankulturer:
Dosering 3,0-3,5 l/ha. Der behandles om efteråret når årsskudene er afmodnede.
Frugtplantager og andre trækulturer:
Dosering 3-6 l/ha. Der bekæmpes på ukrudt i god vækst, undgå at ramme kulturen og pas
på ikke at ramme rodskud.

Overtrædelse af nedenståene særligt fremhævede forskrifter kan medføre
straf:

Stødbehandling:
Pensel snitfladen umiddelbart efter fældning med et koncentrat på 0,2 liter i 0,8 liter vand.
Pas på med rodsammenvoksninger, der kan skade nabotræer.

Må kun anvendes til:
• Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder,
ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage
før høst.
• Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om
efteråret efter høst.
• Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv
ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
• Ukrudtsbekæmpelse i ikke spise havebrugs-, planteskole-, skovkulturer
samt på jernbaner.

Må kun anvendes til visse former for
ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Må ikke anvendes til:
• Ukrudtsbekæmpelse på arealer med belægninger af sand, grus,
fliser o.lign.
• Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioden, hvor der findes
spiselige bær og frugter på arealet

Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 582-7
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrives.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og
søer m.m.). Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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Registreringsindehaver: Cab-Dan Aps · 6705 Esbjerg Ø
Distribution: CENTER-GROS A/S · 8550 Ryomgaard

Dosering og anvendelsestidspunkt
Udyrkede arealer:
Dosering 4,0-6,0 l/ha. Højeste dosering på kraftig ukrudtsbestand. Der må ikke sprøjtes på
belægninger med sand, sten, fliser o.l.

Glyphosat 360

Indhold: 1 liter. Analyse: Glyfosat 360 g/l

Forårsanvendelse:
Korn før høst:
Ærtet før høst:
Raps før høst:
Stubmarker:
Græs:

Udvintret korn: 1,0-1,5 l/ha. Kvikbekæmpelse: 3-4 l/ha.
2-3 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst.
2-4 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst. Ærter u. 30% vand.
3,0 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst.
Spildkorn: 1,5-2,0 l/ha. Kvik: 3-4 l/ha. Kvik mindst 3 blade.
4,0 l/ha. Behandl 10 dage før sidste slet.

Udbringning
Det anbefales at anvende en fladsprededyse med et tryk på 2,5-3,0 bar og 150 liter vand pr. ha.
Anvendes en rygsprøjte bruges 0,2-0,3 liter pr. 10-15 liter vand. Anvend low drift dyser, hvor
der er risiko for afdrift.
Resistens
For at forebygge resistens kan det være nødvendigt at bruge produkter med de andre
aktivstoffer. Resistens er dog aldrig fundet i Danmark.
Rengøring af udstyr
Efter brug vaskes sprøjteudstyret grundigt med vand og skyllevandet udsprøjtes på det
allerede sprøjtede areal.
Vejrforhold og optimale virkningsbetingelser
Gode vækstbetingelser, høj luftfugtighed og god jordfugtighed under sprøjtning fremmer
effekten. Regn op til 6 timer efter sprøjtning kan skade effekten.
Tilberedning af sprøjtevæske
Fyld halvdelen af den ønskede vandmængde i sprøjten, tilsæt Ryom Ukrudtsmiddel og
fortsæt vandpåfyldningen. Omrøres inden og under udsprøjtning.
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:
Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

