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Vækstreguleringsmiddel
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, triticale, havre og frøgræs.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Deklaration: Vækstreguleringsmiddel nr.
347-14.
Analyse: Chlormequat-chlorid 460 g/l
(42,5 % w/w).
Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
Nettoindhold: 10 L
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsemiddelforordningen
1107/2009.
Mindst holdbar i to år efter
produktionsdatoen. Produktionsdato og
batchnummer se emballagen.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Kan ætse metaller (H290).
Farlig ved indtagelse (H302).
Farlig ved hudkontakt (H312).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, vinterrug, triticale, havre og
frøgræs.
Må i vårhvede, rug, triticale, havre og frøgræs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 31.
Må i vinterhvede ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 30.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag
(P301+P312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i
tilfælde af ubehag (P302+P352+P312).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Nettoindhold:

10 L

Registreringsindehaver:

Nufarm Deutschland GmbH
Im MediaPark 4e
50670 Köln
Tyskland
Tel: (+49) 221/179179-0
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BRUGSANVISNING
Generelt
Stabilan 460 er et effektivt vækstreguleringsmiddel, der forbedrer stråstyrken
hos triticale, vinterrug, vinterhvede, vårhvede og havre.
Dosering og sprøjtetidspunkt
Afgrøde
Vinterhvede
Én behandling
Korte sorter
Mellemlange sorter
Lange sorter
Vinterhvede
Delt behandling
1. sprøjtning
2. sprøjtning
Vårhvede
Triticale
Rug
Én behandling
Rug
Delt behandling
1. sprøjtning
2. sprøjtning

Vækststadie

Dosering pr ha.

Stadium 25-30
Stadium 25-30
Stadium 25-30

0,7-0,8 L
1,5 L
1,5-2,0 L

Stadium 25-30
Stadium 30-32
Stadium 25-30
Stadium 30-31

1,5-1,6 L
andet PGR- produkt
0,8-1,5 L
1,6 L

Stadium 30-31

1,2-2,4 L

Stadium 25-30
7-14 dage senere

1,2-1,5 L
andet PGR- produkt

Havre
Frøgræs:
Én behandling
Frøgræs:
Delt behandling
1. sprøjtning
2. sprøjtning

Stadium 30-31

2,4 L

Stadium 30-31

2,0 L

Stadium 30
7-14 dage senere

1,6 L
andet PGR- produkt

Sprøjteteknik og optimale forhold
Vandmængde: 200-300 l/ha
Dyse: ISO 03
Tryk: 2-3 BAR
Temperatur: 15-20° C
Luftfugtighed: Høj
Timers tørvejr: >3 timer

Seite 2

Tilberedning af sprøjtevæsken
Efter trekvart fyldning af sprøjten med den nødvendige væskemængde startes
returløbet og Stabilan 460 tilsættes.
Stabilan 460 kan blandes med en række midler.
Dog skal brugsanvisningen for blandingspartneren altid følges nøje. Stabilan
460 kan blandes med mikronæringsstoffer, svampemidler og ukrudtsmidler.
Det frarådes, at blande mere end én blandingspartner sammen med Stabilan
460.
Dosering af Stabilan 460 bør reduceres med 20%, når det udsprøjtes i blanding
med svampe- og ukrudtsmidler.
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem eller afslutning af
sprøjteopgave
Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes med
faktor 50. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af
sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at
overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle
rengøringsprocesser.
- Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom
straks efter endt sprøjting med vand fra skyllevandtanken. Skyllevandet kan
med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjting foregår af 2-3 gange.
- Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og
skyllevandet skal udsprøjtes på det behandlede areal.
- Fyld vand i tanken – 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1000
liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet
dosering pr 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger og
dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15
minutter. Tøm under kørsel sprøjten gennem bom og dyser over et egnet
areal, f.eks. på marken.
- Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra,
eller lignende produkt, pr. 10 liter vand.
- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet
sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Udvendig rengøring af sprøjteudstyr
Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af
sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler,
jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.
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.
Lagring
Stabilan 460 bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage
beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Produktansvar
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt
skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig
opbevaring og/eller anvendelse af produktet.
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