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UFI: WYU1-T0P0-D002-AADXUkrudtsmiddel.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttel-
sesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

printzone 2D code

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og 
nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer 
og buske jf. brugsanvisningen.

18-670

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen. 
Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om 
efteråret efter høst.
Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker.
Omlægning af brak- og græsmarker.
Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer samt juletræsplantager.
Stødbehandling af fældede træer og buske.
Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. 
Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korsblomstrede afgrøder, lupin, hør, ærter, bønner, 
hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.
Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.
Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffet glyphosat i 
konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og 
spelt) efter fremspiring af afgrøden i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. 
Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes 
at restindhold i animalske produkter fra disse dyr vil overskride grænseværdien. Dette gælder dog 
ikke for behandlede frugter og bær.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved 
applikationsrater op til og inklusiv 2.1 L produkt/ha. 
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved 
applikationsrater over 2.1 L produkt/ ha op til og inklusiv 4.1 L produkt/ha. 
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved 
applikationsrater over 4.1 L produkt/ ha (Spe3).
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at 
beskytte beboere og forbipasserende.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. 
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). 
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.5 411773 178189







Et- og flerårigt ukrudt (f.eks. tidsel) :  op til 3,0 l/ha 
Nedvisning fra stadie BBCH 87 (vandindhold i kerner <30%) : 1,5-3,0 l/ha 

Et- og flerårigt ukrudt  : 2,25 l/ha

Et- og flerårigt ukrudt          : 2,25 - 3,0 l/ha

Kvik, et- og flerårigt ukrudt

Et- og flerårigt ukrudt                               : 3,0 - 4,5 l/ha

Dosering:       Et- og flerårigt ukrudt                             

Dosering: Kvik, et- og flerårigt ukrudt                            : 2,25 - 3,0 l/ha 
Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd : 0,75 - 1,1 l/ha

Kvik, et- og flerårigt ukrudt:   
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Max behandling 1 gang pr. vækstår.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

Max behandling 1 gang pr. vækstår.

: 2,25 - 3,0 l/ha

3,0 l/ha
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