Starane
Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i
fodermajs

DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 570-18
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Indhold : 5 liter
Analyse : 180 g/liter fluroxypyr
Indeholder solventnaphta (råolie) tung aromatisk

Registreringsindehaver:

Herluf Trolles Vej 257
5220 Odense SØ
Tlf. 7020 4903

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Farlig Kan give lungeskade ved indtagelse (R65)
Irriterer øjnene (R36)
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)
Meget giftig for organismer, er lever i vand; Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53)
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67)
Vask huden efter arbejdet.
Undgå kontakt med huden
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt
lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om
bekæmpelsesmidler
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
█ Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.
█ Korn må ikke behandles senere end 2 måneder før høst. █ Grønkorn af vårsæd må høstes
fra skridning og af vintersæd fra 1 uge efter skridning. █
Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14 dage efter behandling. █Fodermajs må ikke
behandles senere end 3 måneder før høst█ Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides. █ Ved behandling af korn må produkter ikke anvendes nærmere end 10 m fra
vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) █ Ved behandling af majs og græs må produkter ikke
anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). █ Opbevares
utilgængeligt for børn. █ Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt
foderstoffer.

BRUGSANVISNING
Anvendelse
Starane er velegnet til bekæmpelse af burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro,
vejpileurt og snerlepileurt i korn. Desuden opnås en god bekæmpelse af ager-snerle,
haremad, jordrøg, nælde, pengeurt, skræppe og tvetand, når ukrudtet har 2 - 4 blade.
Starane optages primært gennem bladene. På følsomme ukrudtsarter vil man normalt
kunne se en virkning 1 - 2 dage efter behandling. Væksten vil standser, og planterne vil
visne bort i løbet af 3 - 4 uger.
Dosering
Bedste effekt af Starane opnås når ukrudtsplanterne er i god vækst, hvilket betyder en
temperatur på over 7-8°C. Ved lavere temperatur kan effekten på ukrudtet blive for svag.
Starane er relativ uafhængig af luftigheden, det vil sige, at man har samme sikre effekt
midt på dagen, som ved en morgensprøjtning.
Det frarådes at sprøjte, når ukrudtet er under stress p.g.a. tørke vandlidende jord, meget
høj dagtemperatur, samt hvis der er udsigt til en periode med frost omkring
behandlingstidspunktet. 1 times tørvejr efter sprøjtning.
Vårbyg
Vårbyg med bl. partner

0,60 - 0,70 l/ha
0,40 l/ha

Vintersæd vår

0,70 - 0,80 l/ha

Vintersæd vår m. bl. partner

0,30 - 0,40 l/ha

Majs

0,60 - 1,50 l/ha

Græsarealer
1,50 - 2,00 l/ha
Blandinger
Starane kan normalt blandes med de mest anvendte svampemidler, insektmidler og
stråforkortningsmidler. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold
anførte doseringsvejledninger og begrænsninger.
Det frarådes at tankblande med flyvehavremidler og flydende kvælstof gødninger.
Tilberedning af sprøjtevæske
Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Starane og fyld resten af vandet i, og tilsæt
eventuelt klæbemiddel hvisblandingspartneren kræver det.. Sørg for god omrøring før og
under sprøjtningen.
Resistens
For at undgå resistens kan det være nødvendigt at anvende produkter med anden
virkningsmekanisme.
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.

Rengøring
Sprøjten rengøres grundigt efter sprøjtningen med rent vand. Vaskevandet udsprøjtes på
allerede behandlede arealer.
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 stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

