SELECT® PLUS
CENTURION®240 EC

HERBICID
HERBICIDE

Cléthodime 240 g/l (25,2% w/w)

Reg.nr.5293 Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt
bruk

SE-CD1-092-04 (0119)		

NA0119

Godkänd för användning mot gräsogräs i odlingar av
Concentré
émulsionnable
(EC).
jordgubbar, betor, potatis,
morötter,
huvudkål, lök, lin, raps,
rybs, ärter samt i bönor.
A.M.M. N° : 9400052
All annan användning
är otillåten
omUSAGE
den inteSTRICTEMENT
särskilt
RESERVE
A UN
tillåtits.
PROFESSIONNEL
Läs medföljande anvisningar
före användning
Lire les instructions
ci-jointes avant
emploi
Innehåll: Produkten innehåller den aktiva substansen
kletodim 120 g/l samt även lacknafta (aromhalt >95%,
HERBICIDE
kokpunktsintervall 165-290˚C).

ANTI-GRAMINEES

Förvaras torrt och frostfritt.

N° de lot
sur leLifescience.
bidon
Select® är ett registrerat
Arysta
Date devarumärke
fabrication frånvoir

Registreringsinnehavare:
Détenteur de l’AMM et fabricant :
Arysta LifeScience S.A.S.
Route d’Artix, BP 80Arysta LifeScience SAS
64150 Noguères Route d’Artix BP 80 - 64150 Noguères
Tél. : 0559609292 - Fax : 05596092 99
Frankrike
www.arystalifescience.fr

Fiches de sécurité : www.quickfds.com

Marknadsföring och distribution:
Nordisk Alkali AB Distributeur :
Krusegatan 19, Arysta Lifescience FRANCE S.A.S
Tour Montparnasse - 13eme etage
SE-212 52 Malmö, Sverige
33, av. du Maine
Tel: +46 (0) 40 6808530
75015 Paris - France Tel : + 33 1 40 64 49 30
info@nordiskalkali.se
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Select® PLUS
BRUKSANVISNING
Gröda
Jordgubbar
Potatis
Morot
Lök
Huvudkål
Bönor (torra och färska)
Ärtor (torra)
Raps och Rybs
Socker, foderbetor och rödbetor
Lin

Gröda

Max dos produkt (l/ha)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0

gräsogräs
Dos/ Dos/ettåriga
samt spillsäd och
kvickrot
flyghavre

Jordgubbar

1,0–2,0

1,0

Morot

1,0–2,0

0,8–1,0

Potatis

1,5–2,0

0,6–1,0

Max antal behandlingar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Karenstid (dagar)
30
40
28

Utvecklingsstadium BBCH

Kommentarer

12–59 eller 91–97 Från andra bladet –
jordgubbarna börjat få knopp på skaft
eller efter skörd

Behandling höst, från avslutad skörd fram till mitten av
november. Undvik behandling på kvällen vid kraftig
daggbildning på hösten. Behandla inte om frostnätter
förväntas precis efter behandling.

12–45 Från andra bladet – 50 % av
förväntad rotdiameter uppnåtts
12–33 Från andra bladet – 30 % av
plantorna täcker raderna
12–45 Från andra bladet – 50 % av
förväntad lökdiameter uppnåtts
12–19 Från andra bladet utvecklat-9 blad
eller fler utvecklade
12-39 Från 2 blad/klängen-9 eller fler
internoder finns

Kepalök

1,0–2,0

0,8–1,0

Bönor/torkade och
färska med skida

1,0

0,6–1,0

Ärter/torkade

1,0

0,6–1,0

Höstoljeväxter
höstbeh.

0,8–1,0

0,6–1,0

Höstoljeväxter
vårbeh.

0,8–1,0

0,6–1,0

Våroljeväxter

0,6–0,7

0,6–0,7

Lin

1,0

1,0

≤ 20 cm

Behandlingstidpunkt fram tom. stadie BBCH 15 dock
senast den 1 oktober. Höstbehandling är att föredra.
Undvik behandling på kvällen vid kraftig daggbildning
på hösten.
12–50 Från 2 örtblad utveckladeBehandling ska göras före begynnande knoppstadium
blomknoppar finns, täckta av blad mitt i
och så länge knopparna är täckta av blad. När
bladrosetten
nattfrosten har upphört och tillväxten har börjat.
12–50 Från 2 örtblad utveckladeBehandling av vårraps och vårrybs ska ske före
blomknoppar finns, täckta av blad mitt i begynnande knoppstadium och så länge knopparna är
bladrosetten
täckta av blad.
12–15 Från 2 örtblad utvecklade-5
örtblad utvecklade

Sockerbetor,
foderbetor,
rödbetor

1,5–2,0

0,8–1,0

12–33 Från 2 örtblad- Bladtäckning/
Raderna sluter sig

Huvudkål

1,0–2,0

0,8–1,5

12–41 Från andra bladet – huvudet
börjar bildas

Observera
Mekanisk behandling får ej utföras precis innan en behandling med Select Plus
eller förrän ca två veckor efter en Select Plus behandling då kvickroten har börjat
vissnat ned.
Optimal behandlingstidpunkt är när ogräsen är i 3-5 bladstadiet.
Ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.
Select Plus behöver inte används tillsammans med penetreringsoljan då det är
en färdigformulerad produkt.
Select Plus är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet
gräsogräs inklusive vitgröe.
Select Plus tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras
systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl.a. att tillväxten
upphör inom en vecka efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår
sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt.
Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda
och slutligen purpurfärgade.
God markfukt och gräsogräs i god tillväxt gynnar effekten av Select Plus. Vid
stark torka, hög solinstrålning och torkstressade gräs kan en behandling på
kvällen vara att föredra.
Regn en timme efter behandlingen påverkar normalt inte resultatet. Vid
konstbevattning bör behandlingen med Select Plus utföras efter bevattningen.
Rengör alltid sprutan med All Clear Extra™ och vatten innan tillredning av
sprutvätskan utförs! Eventuella rester av annat ogräsmedel kan annars lösas
upp av Select Plus och ge skador på grödan som skall behandlas.
Resistenshantering
Vissa stammar av gräsogräs har utvecklat resistens mot ogräsmedel vilket kan
leda till dålig effekt. En strategi for att förebygga och motverka resistens bör
upprättas. Riktlinjer för strategier har dragits upp av Herbicide Resistance Action
Committee (HRAC, www.hracglobal.com).
Select® innehåller kletodim som är en sk ACCase (Acetyl CoA Carboxylase)
inhibitor, vilken tillhör ”grupp A” enligt HRAC. I denna grupp ingår sk ”DIM”produkter.
Använd endast produkten som en del av en resistensstrategi där det ingår
odlingstekniska åtgärder och använd inte enbart kemisk ogräsbekämpning med
ACCase inhibitorer. Användning av en annan ACCase inhibitor ökar risken för
resistens; använd därför endast en annan ACCase inhibitor för att bekämpa
andra ogräs vid en annan tidpunkt.
I en resistensstrategi rekommenderas att integrera både kemiska åtgärder
och jordbearbetningsåtgärder. Följande är de viktigaste åtgärderna i en lyckad
resistensstrategi:
•
Följ de riktlinjer som ställts upp av HRAC för att förhindra
uppkomst av resistenta ogräs.
•
Använd odlingstekniska åtgärder i så stor utsträckning som
möjligt (tex varierad växtföljd, plöjning, senarelagd sådd etc.)
•
Använd ogräsmedel med olika verkningssätt i tankblandning
eller i sekvens, antingen i samma gröda eller i efterföljande
grödor.
•
Använd Select Plus vid den optimala behandlingstidpunkten
(enligt bruksanvisning) på ogräs i aktiv tillväxt utan att reducera
dosen, speciellt när resistens misstänks.

•
•

Identifiera så vitt det är möjligt vilka dina resistenta ogräs är.
Detta kan hjälpa dig att bestämma vilket ogräspreparat som är
lämpligast att använda.
Bevaka fälten regelbundet för att upptäcka och undersöka ev
dåliga effekter.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Använd alltid en väl rengjord spruta innan tillredning av sprutvätskan utförs!
Vattenmängd: 200-400 l/ha
Tillredning: Fyll sprutan till ½ med vatten. Tillsätt därefter Select Plus under
omrörning. Skölj preparatbehållaren noga och häll sköljvattnet i tanken och fyll
på resten av vattnet. Ha på tankens omrörning till all vätska är sprutad. Tillredd
sprutvätska skall sprutas ut omedelbart.
Rengöring: Börja alltid sprutningen med en väl ren- gjord spruta. Omedelbart
efter en behandling med Select Plus rengörs hela sprutan, inklusive tank,
ledningar och ramp. Rengör tanken med vatten och det rekommenderade
tankrengöringsmedlet All Clear Extra™ enligt rekommendationerna. Sköljvattnet
sprutas ut över redan behandlad gröda.
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)
Efterföljande gröda: Bredbladiga grödor kan sås närsomhelst efter normalt
skördad gröda eller efter en gröda som behandlats med Select Plus som har gått
ut. För sådd av gräsbesläktade grödor (stråsäd, vall, majs mm) rekommenderas
att vänta 4 veckor efter skörd.
Varningar:
•

•
•

Förhindra vindavdrift till växter utanför fält, speciellt känsliga
gräsbesläktade växter. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds “Hjälpreda vid
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med
bom
Behandla inte grödor som lider av stress från frost, sjukdom,
insektsangrepp, tidigare ogräsbehandling eller om regn eller
frost förväntas eller om grödan är i dålig kondition.
Ha minst 7 dagar mellan behandling med Select Plus och
behandling med andra ogräsmedel.

Övrigt: 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.
Följ alltid rutinerna för säkert växtskydd.
Select® är ett registrerat varumärke från Arysta Lifescience.
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