Select 240 EC
Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs
i jordbær, løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg), gulerod, pastinak,
persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer.
INDHOLD
Ukrudtsmiddel nr. 509-10. Omfattet af Miljøstyrelsens
dispensation gældende fra maj 2019.

Dette plantebeskyttelsesmiddel
må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt
og kræver gyldig autorisation.

Analyse: Clethodim 240 g/l (25,2 % w/w).
Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).
Midlet er et emulgerbart koncentrat.
Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet
på emballagen.
Brugsanvisning og anvisninger om
førstehjælp findes i vedlagt folder.

Nettoindhold:

3 liter

Registreringsindehaver:
Nordisk Alkali
Krusegatan 19
212 25 Malmö, Sverige
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304). Forårsager
hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage sløvhed eller
svimmelhed (H336). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).
Undgå indånding af spray (P261). Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelses-ordningen for
plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 1. maj – 28.
august 2019. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 28. august 2019.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med 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 ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg (kepaløg,
skalotteløg og hvidløg), gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede,
havefrøkulturer og planteskolekulturer. Brugsanvisningens doseringsangivelser må
ikke overskrides. Må i jordbær og løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg) ikke anvendes senere end
40 dage før høst. Må i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri og rødbede ikke anvendes senere
end 60 dage før høst. Ved håndtering af behandlede prydplanter på friland skal der anvendes
kemisk bestandige handsker. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb,
søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 2
meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og
forbipasserende. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares på et godt
ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Opbevares under lås og utilgængeligt for
børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Renol
Penetreringsolien til Select.

FARE
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
(P280). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller
etiketten (P101).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
(P305+P351+P338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge
(P310).
Læs etiketten før brug (P103)
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Indhold: Renol er en olie af vegetabilsk oprindelse, der anvendes til forbedring af virkningen ved
ukrudtsbekæmpelse.
Anvendelse: Renol bruges sammen med Select i forholdet 1:1.
Distribution og rådgivning:
Bortskaffelse: Tomme beholdere kan bortskaffes med dagreNordisk
Alkali
novationen. Den tomme beholder bør skylles
inden bortskaffelse.
Anemonevænget 2
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk
Nettoindhold:

3 liter

Select 240 EC
Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs
i jordbær, løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg), gulerod, pastinak,
persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer.
INDHOLD
Ukrudtsmiddel nr. 509-10. Omfattet af Miljøstyrelsens
dispensation gældende fra maj 2019.

Dette plantebeskyttelsesmiddel
må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt
og kræver gyldig autorisation.

Analyse: Clethodim 240 g/l (25,2 % w/w).
Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).
Midlet er et emulgerbart koncentrat.
Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet
på emballagen.
Brugsanvisning og anvisninger om
førstehjælp findes i vedlagt folder.

Nettoindhold:

3 liter

Registreringsindehaver:
Nordisk Alkali
Krusegatan 19
212 25 Malmö, Sverige
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304). Forårsager
hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage sløvhed eller
svimmelhed (H336). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).
Undgå indånding af spray (P261). Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelses-ordningen for
plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 1. maj – 28.
august 2019. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 28. august 2019.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med 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 ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg (kepaløg,
skalotteløg og hvidløg), gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede,
havefrøkulturer og planteskolekulturer. Brugsanvisningens doseringsangivelser må
ikke overskrides. Må i jordbær og løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg) ikke anvendes senere end
40 dage før høst. Må i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri og rødbede ikke anvendes senere
end 60 dage før høst. Ved håndtering af behandlede prydplanter på friland skal der anvendes
kemisk bestandige handsker. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb,
søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 2
meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og
forbipasserende. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares på et godt
ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Opbevares under lås og utilgængeligt for
børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Renol
Penetreringsolien til Select.

FARE
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
(P280). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller
etiketten (P101).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
(P305+P351+P338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge
(P310).
Læs etiketten før brug (P103)
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Indhold: Renol er en olie af vegetabilsk oprindelse, der anvendes til forbedring af virkningen ved
ukrudtsbekæmpelse.
Anvendelse: Renol bruges sammen med Select i forholdet 1:1.
Distribution og rådgivning:
Bortskaffelse: Tomme beholdere kan bortskaffes med dagreNordisk
Alkali
novationen. Den tomme beholder bør skylles
inden bortskaffelse.
Anemonevænget 2
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk
Nettoindhold:

3 liter

BLANDINGER
Select + Renol kan blandes med pyrethroider og manganchelat. Undgå
blanding med andre ukrudtsmidler, da dette kan give en reduceret effekt.
TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN
Rengør altid sprøjten grundigt inden sprøjtevæsken tilberedes. Eventuelle
rester af andre ukrudtsmidler kan opløses af Select og give skader på den
afgrøde der skal behandles.
• Fyld tanken halvt med rent vand.
• Tilsæt Select og Renol og fyld op med den resterende vandmængde.
• Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Select 240 EC

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæske
fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det
er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med
rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige
dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af
sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018
eller eventuel senere udgave.

Brugsanvisning

FØRSTEHJÆLP
RESISTENS
Aktivstoffet i Select, clethodim, tilhører gruppen af cyclohexandioner, såkaldte
"dim" herbicider (HRAC gruppe A), som vurderes at have høj risiko for udvikling
af resistens. For at undgå udvikling af resistens bør Select anvendes
afvekslende med andre kulturtekniske metoder eller med ukrudtsmidler med
en anden virkemekanisme.
BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler
for affaldshåndtering (P501):
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.
Emballagen må ikke genbruges.
OPBEVARING
Select bør opbevares frostfrit.
Select® = registreret varemærke fra Arysta LifeScience.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller
læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Alt
tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at
vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af
ubehag (P304+P340+P312).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
(P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
(P337+P313).

Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

Select anvendes til selektiv bekæmpelse af græsukrudt.
Select skal altid blandes med penetreringsolien Renol for at opnå optimal
virkning på græsukrudtet. De to midler blandes i forholdet 1:1.
VIRKEMÅDE
Select er et systemisk middel, der optages af bladene. Midlet transporteres
herefter til planternes vækstpunkter. Dette medfører at:
1. Væksten stopper i løbet af få dage.
2. Vækstpunkterne brunfarves og rådner.
3. Nye blade bliver gule og dør langsomt.
4. Når gamle blade dør bliver de orange, røde og til sidst purpurfarvede.
Hele planten vil være nedvisnet efter 3 - 5 uger.

DOSERING OG ANVENDELSE MOD ENÅRIG RAPGRÆS
Kultur
Dosering*
Max 0,5 l/ha pr. behandling
Jordbær
Max 2 behandlinger
Max 0,35 l/ha pr. behandling
Kepaløg, skalotteløg og hvidløg
Max 2 behandlinger
Gulerod, persillerod, pastinak, Max 0,35 l/ha pr. behandling
knoldselleri og rødbede
Max 2 behandlinger
Max 0,5 l/ha pr. behandling
Max 2 behandlinger
Planteskolekulturer**

Havefrøafgrøder**

Max 0,5 l/ha pr. behandling
Max 2 behandlinger

* Der skal altid tilsættes Renol ved sprøjtning med Select 240 EC i forholdet 1:1
** Select 240 EC er afprøvet på en række forskellige arter og sorter uden skader.
Firmaet kan dog ikke garantere for alle arter og sorter, så det er altid vigtigt at lave en
prøvesprøjtning på et mindre areal inden større arealer behandles. Kontakt eventuelt
Nordisk Alkali for yderligere information.

EFFEKT
Select bekæmper kvik, enårige græsser, kulturgræsser samt spildkorn.
Rødsvingel bekæmpes ikke. Select udmærker sig ved en meget god effekt på
enårig rapgræs.
SPRØJTETIDSPUNKT
Det bedste resultat opnås, når Select + Renol anvendes mod enårigt
græsukrudt inkl. spildkorn på 3-4 bladstadiet eller mod kvik på 3-4 bladstadiet. Både afgrøde og ukrudt skal være i god vækst og ikke stresset af tørke
o. lign.
KLIMATISKE FORHOLD
Select virker bedst når vækstforholdene er optimale, dvs. høj luftfugtighed,
god jordfugtighed og temperaturer over 10°C. Undgå sprøjtning på meget våde
planter. Select + Renol er regnfast efter 1 time.
Tidspunkt
Før høst: Ikke senere end begyndende strækning af knopper
Efter høst: Indtil udløb af dispensation
Tidligst på løgenes 1-bladstadie

Sprøjtefrist
40 dage
40 dage

Tidligst på afgrødernes 2-bladstadie
60 dage
Forårsanvendelse: Efter knopbrydning (tidligst 15. april) og ved
anvendelse i sommerperioden skal anvendes afskærmet
sprøjtning
Sensommer: Når planternes blade ikke er så følsomme længere,
dog senest indtil udløb af dispensation
Anvendes om foråret når græsset har 3-5 blade

SPRØJTETEKNIK
Det bedste resultat opnås med en sprøjteteknik der giver god dækning. Der
kan f.eks. anvendes 150 - 180 l vand pr. ha ved sprøjtning med dyse ISO 025 og
et tryk på 2-3 bar. Ved risiko for vinddrift anvendes en teknik, der giver større
dråber. Brug f.eks. en Low-drift dyse med 150 - 180 l vand pr. ha.

