UKRUDTSMIDDEL
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, bønner og ærter.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Ukrudtsmiddel nr. 421-7
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Analyse:

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe
menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Meget giftig med langvarige virkninger for
vandlevende organismer (H410).
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.

Aclonifen ............ 500 g/kg (50% w/w)
Clomazon ............ 30 g/kg (3% w/w)
Midlet er et vanddispergerbart granulat.

Nettoindhold:
Produktionsdato og batchnummer :
Mindst holdbar til:
Producent og godkendelsesindehaver:

5 kg
Se pakningen.
Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen
FMC Chemical sprl, Rue Royal 97, 4th floor,
B-1000 Bruxelles, Belgien

Brugsanvisning
Novitron DAMTEC er et ukrudtsmiddel mod fortrinsvis tokimbladet ukrudt og
anvendes før kulturens fremspiring. Det består af to aktivstoffer med hver sin
virkemekanisme. De aktive stoffer, aclonifen og clomazon, optages i spiringsfasen
via kimstængel og rodnet. Herved påvirkes dannelsen af bl.a. klorofyl, og
fotosyntesen i følsomme planter blokeres. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen
eller umiddelbart efter fremspiringen. Påvirkede ukrudtsplanter affarves eller
bliver kraftigt afblegede.

På humusjorde kan virkningen være nedsat.
På lette sandjorde anvendes eventuelt en lavere dosering.

Virkning: Der er god virkning på agersnerle, agerstedmoder, alm. brandbæger,
burresnerre, bingelurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, vellugtende
kamille, korsblomstrede planter som raps, sennep, hyrdetaske m.fl., lægejordrøg,
enårig rapgræs, skærmvortemælk, sort natskygge, snerlepileurt og vejpileurt.
Desuden rimelig effekt på blodhirse, hanespore, hundepersille og rød tvetand.

Efterfølgende afgrøde: Efter anvendelse af Novitron må der ikke sås/plantes
kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson.
Efter grundig pløjning kan der sås vintersæd og vinterraps om efteråret.
Om foråret kan der efter pløjning eller tilsvarende dyb bearbejdning dyrkes
vårsæd, raps, hør, kartofler, ærter, bønner, bederoer, udlæg af raps og kløver, kål,
gulerødder og løg.

Anvendelse: Novitron skal anvendes i god tid før afgrøden spirer frem for at
undgå afblegning af kulturplanterne. Der må maksimalt udføres 1 behandling pr.
år. Desuden må der ikke anvendes yderligere clomazon på arealet samme år eller
de følgende to år.
Kartofler: Når kartoflerne er færdighyppede, og kammen har sat sig - senest 5
dage før fremspiring.
Anvend 2,4 kg pr. ha.
Ærter (grønne og til modenhed) samt hestebønner: Udbringes senest
2 dage efter såning - dog ikke, hvis der er udsigt til kraftig regn i de nærmest
følgende dage efter udbringningen.
Anvend 2,4 kg pr. ha.
BEMÆRK: Novitron kan forårsage hvidfarvning på kulturplanternes første blade
– specielt ved fremspiring i meget regnfuldt vejr. Hvidfarvningen er forbigående
og har ikke haft udbyttemæssig betydning i forsøgene.

Optimale sprøjteforhold: Udbringes bedst på fugtig, men ikke våd jord.
Såbeddet/overfladen skal være bekvemt og fri for store jordknolde.
Sprøjteteknik: Novitron udbringes i ca. 200 l vand. Der bør anvendes en
sprøjteteknik med relativt store dråber, så afdrift undgås. Anvend eksempelvis en
kompakt luftinjektionsdyse ISO 03 med 3 bar og 7,2 km/t.

Resistens: Aclonifen tilhører gruppen diphenylether-herbicider (HRAC klasse
F3: Inhibering af carotenoid-biosyntesen (ukendt virkningssted)) og clomazon
tilhører gruppen isoxazolidon-herbicider (HRAC klasse F4: Inhibering af DOXP
synthase) som begge vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens ved
den godkendte anvendelse af Novitron.
Rengøring af sprøjteudstyret: Restsprøjtevæske skal 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 vedr. fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til
Bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
nationale regler (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning
for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation. Den
tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i
sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.
Opbevaring: Novitron skal opbevares tørt og frostfrit.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i
kartofler, bønner og ærter og ikke senere end
før fremspiring.
For at beskytte grundvandet må dette produkt
maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må
endvidere i samme periode ikke også anvendes
andre produkter, der indeholder clomazon.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 20 m 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 under lås og utilgængeligt for børn
(P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg
lægehjælp (P308+P313).
VED INDTAGELSE: Rens munden med vand.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe
og vand. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det
bruges igen.
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk
luft.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl grundigt med
vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gøres let.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten (P101).

INDHOLD:

5KG

FMC Chemical, sprl, Rue Royale 97, 4th floor, B-1000 Bruxelles, Belgien
www.fmc.com / www.cheminova.dk
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Reg. varemærke for FMC

