REGLONE® (Dispensation til nedvisning af kartofler fra 22. juni - 19. oktober 2022.)

L1089767 DENM/06A PPE 4162920

UN 1760
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(DIQUAT DIBROMIDE)
FARE
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for
ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H290 Kan ætse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H331 Giftig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn
H372 Forårsager skade på øjnene ved længerevarende eller
gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af
dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse.
P234 Opbevares kun i originalemballagen.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og
udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra
godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til
anvendelse gælder i perioden: 22. juni - 19. oktober 2022. Tilladelse
til opbevaring bortfalder den 19. oktober 2022.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:
Må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring i BBCH
48-89 (kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som
stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosis på 2 x 0,8 L/ha.
Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Ukrudtsmiddel nr. 1-288
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra 22. juni 2022.
Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)
Indeholder: 374 g/l (31,8%) diquat dibromid (svarer til diquat 200 g/l).

Nettoindhold: 5 L

Sprøjtefører/brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og
ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning
skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket
førerkabine med kulfilter.
Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der
anvendes arbejdstøj.
SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet
(vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder
for at beskytte leddyr og terrestriske planter.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger,
institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og
forbipasserende.
Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 %
afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med
beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr
nær overfladevand.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.
P101
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen
eller etiketten.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til Giftlinjen eller læge i
tilfælde af ubehag.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og
+P311
sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til Giftlinjen eller læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg
lægehjælp.
P314
Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: Produktet er ved korrekt
opbevaring og uåbnet emballage holdbart i
mindst 2 år efter produktionsdatoen.
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(Dispensation til nedvisning af kartofler fra 22. juni - 19. oktober 2022.)

BRUGSANVISNING
01 Produktdata
Aktivstof
Diquat dibromid 374 g/l (svarende til diquat 200 g/l)
Formulering
Opløseligt koncentrat (SL)
Fareklasse
GHS06, GHS05, GHS08, GHS09
Emballage
5 liter
Opbevaring
Frostfrit (tåler dog frost)
02 Godkendt anvendelse
Må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring i BBCH 48-89 (kartofler som har nået den ønskede
størrelse, men som stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosering på 2 x 0,8 L/ha.
03 Behandlingsfrister og restriktioner
Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
Sprøjtefører/brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med
kulfilter. Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.
SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer,
der lever i vand.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at
beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 %
afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte leddyr og terrestriske planter.
SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
04 Virkemåde og virkningsspektrum
Reglone® er et kontaktmiddel. Det virker på planternes grønne dele, hvor Reglone® ved hjælp af lyset
danner brintoverilte, der ødelægger plantecellerne. Virkningen af Reglone® ses meget hurtigt og nedvisning
sker i løbet af 3-10 dage.
Resistens
Diquat bromid tilhører gruppen af Bipyridyliums (HRAC gruppe 22).
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Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

AFGRØDE

SKADEVOLDER

Lagerkartofler
BBCH 48-89

Nedvisning

DOSERING
(l/ha)
2 x 0,8 L/ha

BEMÆRKNINGER
Maksimal vandmængde 90 L vand/ha.
Max 2 behandlinger.

06 Sprøjteteknik, rengøring m.m.
Sprøjteteknik
Reglone® skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de
standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal
anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.
Afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion og maksimal vandmængde på 90 L/ha
skal anvendes ved udbringning.
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Dette opnås f.eks. ved anvendelse af 02 dyser, et tryk på 1,5 bar og en hastighed på 8 km/t. Yderligere
oplysninger om godkendte dyser, som overholder kravene, findes i bilag 1 til Miljøstyrelsens rapport
”Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler” Vejledning nr. 46, juli
2020, version 2.4.
Tilberedning af sprøjtevæske
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af
sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre
afgrøder.
Opblanding: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede
mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken (dunken omrystes kraftigt inden tilsætning).
Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren
med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Reglone® i fyldestationen.
Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.
Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk
ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver
gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på
det behandlede areal.
Rengøring af sprøjteudstyr
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En
uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal
være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med
separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes, og der
kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50
gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det
pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler
(se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Filtre, slanger og dyser
kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og
udbringes iht. gældende regler.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning
af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering
(P501). Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Emballagen må ikke genbruges.
07 Optimale virkningsforhold
Regnfasthed: Reglone® er regnfast 10 minutter efter udsprøjtning.
Temperatur: Reglone® virker uafhængigt af temperaturen, men bør ikke udsprøjtes på frosne planter.
Lys: I diset og overskyet vejr er virkningen langsommere, men ukrudtsvirkningen er god.
08 Tankblanding
Ved tilberedning af sprøjtevæsken tilsættes Reglone® til sidst.
09 Omsåning; efterfølgende afgrøder
Alle afgrøder kan sås/plantes umiddelbart efter anvendelse af Reglone®.
På ekstremt sandede jorde kan inaktiveringen dog vare op til 3 dage.
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10 At bemærke
Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne,
såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt.
Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået
igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet.
Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og
behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.
For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk
Registrerede varemærker
Syngenta Group Company: Reglone®
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