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SIMAZIN
500 SC

Må kun anvendes erhvervsmæssigt til ukrudtsbekæmpelse i busketter, hække, frugtbuske og -træer, læhegn, i planteskoler og skovbrug samt til stikasparges

UKRUDTSMIDDEL
Deklaration: Ukrudtsmiddel, nr 396-10
Analyse: Simazin 500 g/l (43,9%)
Indeholder Ethylen glycol (6,5%)
Væske: nettoindhold 5 L

Godkendelsesindehaver:
Makhteshim - Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87,
NL-3832 GK Leusden, Holland

Omfattet af Miljø- og Energieministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
ADVARSEL
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes
ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

FØRSTEHJÆLP
Indånding : Bring vedkommende i frisk luft, søg læge ved fortsat ubehag
Hud
: Forurenet tøj fjernes og forurenet hud vaskes med vand og sæbe.
Øjne
: Skyl omgående med vand i flere minutter, og kontakt læge.
Indtagelse : Hos personer ved bevidsthed fremkaldes opkastning. Aktivt kul kan
gives flere gang sammen med rigeligt vand.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Produktet må kun anvendes om foråret indtil 15. maj, i planteskoler og stikasparges dog indtil 1. oktober.
Produktet må ikke anvendes næmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Distributør:
KemiAgro A.m.bA.
Centerhavnsvej 13
7000 FREDERICIA
Tlf.: 00 45 79212121
Fax: 00 45 79212159

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Tom emballage skal uskadeliggøres som anført i brugsanvisningen.
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen
følges nøje.

UN 3082
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Må kun anvendes erhvervmæssigt til ukrudtsbekæmpelse i busketter,
hække, frugtbuske og -træer, læhegn, i planteskoler og skovbrug samt til
stikasparges.
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SIMAZIN 500 SC
BRUGSANVISNING
Virkning
Simazin 500 SC er et ukrudtsmiddel med en bred virkning overfor de
fleste ukrudtsarter, der spirer fra frø. Simazin 500 SC bliver liggende i
de øverste 5-10 cm af jordlaget. Her optages det af ukrudtsplanternes
rødder.
Simazin 500 SC bekæmper både to-kimbladet frøukrudt og en-kimbladet frøukrudt som enårige græsser. Men det bekæmper ikke kvik og
andet etableret rodukrudt som f.eks. mælkebøtte, tidsel, padderokke
og lignende. Endvidere er effekten på brandbæger utilstrækkelig.
De første tegn på virkning er en gulfarvning af bladrandene efterfulgt
af en visning af bladrande og bladspidser hvorefter planterne dør. På
arealer med stort indhold af organisk materiale (højt humusindhold)
nedsættes effekten.
Dosering

Liter pr. ha
Nyplantet
Ældre beplantn.
1.-2. år
3. år og ældre

Busketter og hække
0,5-1,0
1,5-2,0*)
Frugttræer og frugtbuske 0,5-1,0
3,0-4,0
Læhegn
0,5-1,0
3,0-4,0*)
Skovbrug, juletræer og
pyntegrønt
1,0-2,0
3,0-4,0
Planteskolekulturer
0,5-1,0
Stikasparges
2,0-2,5
2,0-2,5
*) Ældre beplantninger af birk max. 1,0 l/ha
Ældre beplantinger af liguster, potentil, snebær, syren og
poppel max. 2,0 l/ha.
NB: de laveste doseringer anvendes på let jord.
Anvendelse
Simazin 500 SC anvendes bedst, når det udsprøjtes om foråret på fugtig jord og inden frøukrudtet spirer frem eller senest når det er på kimblad stadiet.
I nyplantede kulturer skal jorden være faldet godt til om rødderne og
planterne rodfæstet inden der behandles.
Stikasparges behandles senest 3 uger før stikning eller efter
bedudjævning - kulturen må ikke være fremspiret.

Bemærk
Simazin 500 SC er et jordmiddel, der først og fremmest optages gennem ukrudtsplanternes rødder, men der er en risiko for, at kulturplanterne, under uheldige omstændigheder, kan optage Simazin 500 SC
gennem bladene med skader til følge. Derfor anbefales det at udsprøjte Simazin 500 SC inden kulturernes knopper bryder eller som skærmet sprøjtning mellem kulturerne.
Sprøjteteknik
Liter pr. ha
Hardidyser
Bredsprøjtning
ISO-F-02-110 Gul
4110-14

Tryk

150

200
Km/time

3 atm
3 atm

6,4
7,3

4,8
5,5

Simazin 500 SC kan også udbringes med rygsprøjte eller vandkande.
Ved dosering til små arealer beregnes mængden af Simazin 500 SC
således:
Liter pr.ha = ml pr. 10m2
(F.eks. læghegn:3,0 l Simazin 500 SC pr. ha = 3,0 ml Simazin 500 SC pr.
10 m2)
Vandmængde: Rygsprøjte
: 10 l vand rækker til
500 m2
Vandkande m. sprederør : 10 l vand rækker til
maksimalt 80m2
Blandinger
Hvis etableret ukrudt skal bekæmpes, kan Simazin 500 SC blandes
med Glyphosat. I så fald må kulturerne ikke rammes - d.v.s. der skal
sprøjtes afskærmet mellem planterne.
Opbevaring
Skal opbevares frostfrit.
Bortskaffelse
Tom emballage, rester og spild skal afleveres til den kommunale
modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage
bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen
er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i
sprøjtevæsken.
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