HERBICID

Nettoinnehåll:

Användningsområde Godkänd för användning mot
örtogräs i odling av vete, korn, höstråg, rågvete och
dinkelvete.

Ytterligare villkor för användning För att begränsa
riskerna för växter utanför fältet ska ett vindanpassat
skyddsavstånd bestämmas med hjälp av ”Hjälpredan för
bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning
av lantbruksspruta med bom”. Skyddsavståndet ska alltid
bestämmas genom avläsning i kolumnen “särskild hänsyn”
i Hjälpredan.

Ett suspension koncentrat (SC) innehållande 500g/l diflufenikan.

FÖRSTA HJÄLPEN Förtäring: Inducera ej kräkning. Skölj
munnen med vatten.
Inandning: Frisk luft och vila. Hudkontakt: Tvätta med
mycket varmt vatten och tvål, alternativet ta en dusch. Ta av
förorenade kläder. Kontakt med ögonen: Tvätta omedelbart
ögonen, skölj i 10 min. Om illamående/irritation kvarstår, sök
omedelbart läkarvård (visa upp denna etikett om möjligt).
I nödsituation, ring Giftinformationscentralen 112 (24 h).

Förvaras frostfritt
Satsnummer och tillverkningsdag: Se förpackningen.

BRUKSANVISNING
VIKTIGT: Alla anvisningar i detta avsnitt måste läsas noga för
att få ett säkert och bra resultat av denna produkt.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt
tillåtits.
Behörighetsklass - 2L, endast för yrkesmässigt bruk
Reg.nr 4989

Diflanil® 500 SC
UFI: QN10-R0NN-R003-D1W9
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Satsnummer och tillverkningsdag: Se förpackningen.

VARNING

Faro- och Skyddsangivelser
H410 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
P102
P391
P501

Förvaras oåtkomligt för barn.
Samla upp spill.
Innehållet och behållaren lämnas till en
godkänd avfallsmottagare.

SP1

Förorena inte vatten med produkten eller
dess behållare. (Rengör inte sprututrustningen i närheten av
vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner
och vägar).
EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk
reaktion.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön,följ
bruksanvisningen.

Användning DIFLANIL 500 SC kan användas i höstsäd
på hösten eller våren och i vårkorn och vårvete på våren.
I höstsäd erhålles normalt bäst effekt och resultat om
behandlingen sker på hösten. DIFLANIL 500 SC kan användas
från strax efter sådd fram till slutet av bestockningen. Bäst
effekt får man på ogräs som har mindre än 6 örtblad.
DIFLANIL 500 SC passar utmärkt som blandningspartner
till ogräsmedel mot gräsogräs vid höstbehandling i höstsäd
vilket ger många möjligheter till optimalt utnyttjande och
effekt i förhållande till aktuell ogräsförekomst.
Verkningssätt DIFLANIL 500 SC tas upp av ogräsens blad
och verkar som kontaktmedel. Vid utsprutning bildas en
film på markytan, när sedan ogräsen växer igenom upptas
preparatet av ogräsen. Ibland kan det förekomma vita
fläckar på grödan vid en sen behandling men dessa är av
övergående natur. Synliga effekten på ogräsen syns efter
2–5 dagar som ljusfärgning eller vitfärgning. Nytt ogräs gror
normalt och ljusfärgas och dör senare.
DIFLANIL 500 SC bekämpar en rad olika örtogräs och viss
effekt mot gräsogräs.

Effekt Ogräseffekt i % vid doserna 0,125–0,25 l/ha. Vid dos
0,25 l/ha Mycket god effekt till god effekt: Plister, åkerviol,
veronika, förgätmigej, harkål, lomme, våtarv, åkerrättika,
åkersenap. På små ogräs och gynnsamma förhållanden kan
den lägre dosen ge en mycket till god effekt.
Markytan innan sprutning Bra ogräsbekämpning beror på
väl nedbrukade växtrester eller halmrester före såbäddens
beredning. Löst och fluffigt såbädd bör vältas innan
sprutningen. Den slutliga såbädden ska vara utan jordkokor.
Grödan bör sås till normal djup av 3 cm. Det är viktigt att
se till att utsädet är väl täckt. Såbädden skall ha en god
markfukt, långvarig torka minskar effekten. Vid mullhalt över
10 % saknas långtidseffekt.
Vattenmängd 200–400 l/ha. Det är viktigt med jämn
spruttäckning av marken. Endast en behandling DIFLANIL
500 SC per gröda.
Dosering Höstvete, höstkorn, råg, rågvete. Höstbehandling:
Dos: 0,125–0,25 l/ha.
DIFLANIL 500 SC: Tidpunkt före eller efter grödans
uppkomst till slutet av bestockningen.
Vårbehandling Dos: 0,125–0,25 l/ha DIFLANIL 500 SC
från tillväxtens början till slutet av grödans bestockning.
Observera att när ogräsen har mer än 4–6 örtblad ska den
högre dosen användas.
Vårkorn och vårvete Dos: 0,125 l/ha DIFLANIL 500 SC .
Tidpunkt när kornet/vårvete är i mitten av bestockningen till
slutet av bestockningen. Spruta alltid på små ogräs.
Begränsningar Vid eventuell omsådd på våren av en gröda
som behandlats på hösten med DIFLANIL 500 SC, kan
omsådd ske med vårkorn, vårvete efter en grundlig harvning,
potatis kräver en plöjning. Våroljeväxter, ärter, bönor,
lökväxter, klöver och betor skall undvikas för omsådd. Vid
sådd av höstraps efter en behandlad gröda med DIFLANIL
500 SC på våren, rekommenderas en plöjning före sådd.
Tillredning Skaka dunken väl före användning. Fyll sprutan
med rent vatten till hälften och tillsätt den mängd av
DIFLANIL 500 SC som behövs, fyll sedan upp tanken.

Rengöring av sprututrustningen Det är viktigt att sprutan
rengörs grundligt med sprutrengörningsmedel efter
behandlingen, eftersom små mängder preparat kan skada
känsliga grödor.
Avfallshantering Rester, spill och ej rengjort tomemballage
är farligt avfall och ska destrueras i enlighet med gällande
lagstiftning. Rengjort tomemballage (efter minst 3
sköljningar med vatten) och ytteremballage som ej har
varit i direkt kontakt med medlet kan lämnas på närmaste
återvinningscentral för energiåtervinning. Tom förpackning
får inte återanvändas. Rengjord förpackning kan lämnas till
SvepRetur (www.svepretur.se)
Lagring Torrt, svalt
originalförpackning.
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Utvidgat produktgodkännande av växtskyddsmedlet
Diflanil 500 SC, reg nr 4989, till att omfatta följande mindre
användningsområde: Mot ogräs i odlingar av gräs för
utsäde.
Medgivandet gäller så länge Diflanil 500 SC är godkänt och
under följande villkor:
1. Dos: högst 0,15 l/ha Diflanil 500 SC
2. Högst 1 behandling får göras per kalenderår i samma
gröda och på samma fält, genom behandling på hösten
efter skörd av skyddsgröda eller på våren i etablerad
gräsfrövall.
3. För övrigt gäller samma villkor som i beslut om
produktgodkännande för Diflanil 500 SC.
Enligt artikel 51 förordning (EG) nr 1107/2009 om
växtskyddsmedel: Den som använder växtskyddsmedel,
som är godkänt i form av ett utvidgat användningsområde,
gör det på eget ansvar och risk.
Odlarrisk Bruksanvisning och rekommendationer är
baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter.
Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen
resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt
eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren
ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana
förhållanden eller liknande omständigheter, vilka ej kunnat
förutses vid preparatets saluförande.
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