CLIOPHAR 600 SL
Faro- och Skyddsangivelser:
EUH401 - För att undvika risker för
människors hälsa och för miljön, följ
bruksanvisningen
SP1 Förorena inte vatten med produkten
eller dess behållare.
Första hjälpen
Inandning: Flytta personen till frisk luft
och se till att andningen underlättas.
Hudkontakt: Tvätta huden med mycket
vatten.
Kontakt med ögonen: Skölj ögonen med
vatten i säkerhetssyfte.
Förtäring: Vid obehag, kontakta
giftinformationscentral eller läkare.
I nödsituation ring 112 och begär
giftinformation.

HERBICID

Reg.nr 5506. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.
Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Mot örtogräs i odlingar av rödkål, vitkål, spetskål och savojkål på friland.
Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot örtogräs i odlingar av lin.
Mot örtogräs i skogsplantskolor och i skogsplanteringar på åkermark.
Mot örtogräs i odlingar av betesvall, slåttervall och gräsfrö till utsäde.
Mot örtogräs i odlingar av raps och rybs.
Mot örtogräs i odlingar av majs (gäller ej sockermajs).
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
Läs medföljande anvisningar före användningen
Innehåll: Produkten är ett lösligt koncentrat (SL) innehållande 600 g/l
klopyralid.
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NA0221

Tankblandningar
CLIOPHAR 600SL bör endast tillsättas i tankblandning med andra produkter om krav och restriktioner på andra
produktetiketter inte strider mot kraven och restriktionerna på denna etikett. Tankblandningar bör inte tillåtas
att stå i tanken och omrörning bör upprätthållas vid alla tidpunkter.
Om produkten används i en tankblandning ska andra produkter blandas med vatten först efter deras krav och
CLIOPHAR 600 SL ska tillsättas sist. Tankblandningen måste omröras kontinuerligt tills behandlingen är avslutad.

Användningsvillkor

Spridningsteknik
Applicera Cliophar 600 SL med en medelstor droppstorlek.

Gröda eller område

Max enskild Behandlingstillfälle
dos l/ha
BBCH

Vårraps och vårrybs
Höstraps och höstrybs

0,2
0,2

Vete, korn, råg, rågvete och havre

0,2

Sockerbeta, foderbeta och rödbeta
Rödkål, vitkål, spetskål och
savoykål
Fodermajs
Lin

0,2
0,2

Skogsplantskolor och
skogsplanteringar på åkermark
Handhållen spruta.
Slåttervall och betesvall*, gräsfrö
till utsäde

0,2

0,2
0,2

0,2

Antal
behandlingar
per år
1
1

12–55
31 – 55
Endast vårbehandling, Tidigast 1 april.
21–32
1
Endast vårbehandling, Tidigast 1 april.
12–15
1
12–15
1
13–16
3-5
Turner skalan: första örtbladet
utvecklat till stjälken sträckes
Endast vårbehandling, typiskt kring
unga träd, 40 – 60 cm höga

1
1

Endast vårbehandling

1

1

*Håll boskap borta från det behandlade området i 7 dagar efter behandling.
Tillsättning av olja rekommenderas i oljeväxter, stråsäd, vall, majs och betor.

(Klopyralid dimetylaminsalt 741g/l)

Vattenmängd: 100 – 300 L/ha

Förvaras frostfritt!
Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert
växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd.
Lantbruksspruta med bom”.

Optimala förhållanden
För bästa resultat behandla med CLIOPHAR 600 SL när ogräset är i aktiv tillväxt. Effekten på kamomill kan minska
om växterna lider av stress från torka vid behandlingstillfället.
Effekten på åkertistel och andra fleråriga ogräs kan bli nedsatt av jordbearbetning inom en period av två veckor
före eller efter behandling med CLIOPHAR 600 SL.

Registreringsinnehavare:
Arysta LifeScience Benelux SPRL
26/1 rue de Renory
B-4102 Ogrée
Belgien

CLIOPHAR 600 SL bör inte användas när grödan är fuktig eller när nederbörd förväntas inom sex timmar.
Behandla inte om grödan är under stress från kyla, torka, skador från skadegörare, näringsbrist eller dylikt.
CLIOPHAR 600 SL bör användas vid dagstemperaturer över 10-12 °C. Behandling skall undvikas vid risk för
frostnätter före eller direkt efter behandling.

Marknadsföring och distribution:
Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19
SE-212 25 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0) 40 6808530
www.nordiskalkli.se

member of the Belchim Group

SE-CP6-006-03 (0221)

BRUKSANVISNING
CLIOPHAR 600 SL är ett systemiskt verkande ogräsmedel mot örtogräs. Full effekt av behandlingen ses först efter
3–4 veckor. Det är viktigt att välja en dos som är lämplig för ogräsets storlek. Bästa resultat fås när ogräsen är
aktivt växande vid behandling. Preparatet är ett bladverkande ogräsmedel som omfördelas till rötter, rotstockar
och utlöpare. CLIOPHAR 600 SL är särskilt effektiv mot ogräs som tillhör familjen korgblommiga växter, till
exempel ettåriga och fleråriga tistlar och kamomiller.

Restriktioner
Rådfråga växtförädlare innan preparatet används på nya sorter. Uppköpare bör rådfrågas före användning i
grödor som ska användas som utsäde.
Behandla inte grödor som är insådda med klöver eller andra baljväxter i blandningar.
Undvik avdrift till känsliga grödor (såsom utsädespotatis).
Beredning av sprutvätska
Fyll tanken till hälften med vatten och tillsätt rätt mängd CLIOPHAR 600 SL, blanda väl, fyll upp med resten av
vattnet. Fortsatt omrörningen under transport och besprutning.

Rengöring av sprututrustning
Rengör sprututrustningen noga med vatten och ett flytande rengöringsmedel direkt efter användning. Spruta
ut. Fyll med rent vatten och låt stå över natten. Spruta sedan ut vattnet före användning av annan produkt,
speciellt vid byte från ogräsmedel till insektsmedel. Spår av CLIOPHAR 600 SL kan skada känsliga grödor (till
exempel utsädespotatis) som behandlas senare.
Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten eller vid arbetsmoment som
innebär risk för kontakt med sprutvätska.
Observera:
Använd inte något växtmaterial behandlat med CLIOPHAR 600 SL för kompostering eller förmultning.
Använd inte gödsel från djur som utfodrats med grödor som är behandlat med CLIOPHAR 600 SL för
kompostering.
Efterföljande gröda
Resthalter av CLIOPHAR 600 SL i växtmaterial (inkluderat gödsel) som inte har brutits ned fullständigt kan ha
effekt på mottagliga grödor. Följande grödor är känsliga för CLIOPHAR 600 SL: ärtor, bönor och andra baljväxter;
morötter och andra flockblommiga växter; potatis; sallad och andra korgblommiga växter; samt växthusväxter.
Undvik etablering av känslig gröda året efter behandling med CLIOPHAR 600 SL.
Hacka och införliva alla behandlade växtrester tidig höst (eller så fort som möjligt efter skörd) för att släppa ut
eventuella resthalter till jorden, där resthalterna snabbare bryts ner. God lantbrukarsed säkerställer att stubb
och halm (inklusive stallgödsel) och andra behandlade växtrester helt bryts ner innan plantering av känsliga
grödor.
Resistenshantering:
Den aktiva substansen clopyralid tillhör HRAC-gruppen O (syntetiska auxiner). Risken för att resistens skall
uppstå mot det här preparatet i dessa användningsområden är för tillfället låg. Preparat som hör till samma
grupp och har samma verkningssätt bör inte användas på samma skifte flera år efter varandra för att förhindra
att resistenta ogrässtammar uppstår.
Avfallshantering
Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre
gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan och sprutar
ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning
till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit
i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral.
Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).
Att beakta
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 inte för uppkommen skada på grund
av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka inte kunnat förutses vid preparatets saluförande.
Följ alltid rutinerna för säkert växtskydd.

