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ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S., (PROSULFOCARB AND

AROMATIC HYDROCARBONS)

Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat
Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.
Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l
 Fyllstoffer 250 g/l

Irriterer huden.
Kan gi allergi ved hudkontakt.
Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake 
uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, 
dammer eller større vannforekomster enn 5 meter.
Giftig for insekter.
Unngå innånding av gass/sprøytetåke.
Unngå hudkontakt.
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Behandlingsfrist: Potet 6 uker
Grasfrøeng (halm til fôr) 30 uker

REG. NR. 2013.29
Avgiftsklasse 3

Nettoinnhold: 10 L

Tilvirker
Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør
Syngenta Crop Protection A/S
Karjolkroken 258, Asper gård
1820 Spydeberg
Telefon 41 93 44 43

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av neopren, øyevern, støvler og overtrekksdress ved hånd-
tering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for  
innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og halvmaske med kombina-
sjonsfilter A1/P2 brukes.
Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av.
Klær tilsølt med preparat må fjernes straks.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf.  
22 59 13 00.

HÅNDTERINGSFRIST
Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller 
håndterer behandlede plantedeler i en periode på 48 timer etter sprøyting.

RENGJØRING
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i 
sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann 
og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.
Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for 
forurensing av vannforekomster.
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret 
rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kilde-
sorteres. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje 
må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING
Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

MERK
Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for 
at preparatet under alle forhold har forventet virkning.
Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres 
eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten 
bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerede varemerker
Syngenta Group Company: Boxer®

Bayer CropScience AG: Sencor®
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Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlings-
frist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE OG VIRKEOMRÅDE
I høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten mot grasartene 
tunrapp og knereverumpe samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og 
rødtvetann. Boxer® har også noe virkning mot markrapp.
I potet om våren før spiring mot svartsøtvier, klengemaure og tunrapp.
I grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp om høsten mot tunrapp, knereverumpe, 
klengemaure og andre tofrøbladet frøugras.

Behandlingsfrist
Må i potet ikke behandles senere enn 6 uker før opptaking.
Grasfrøenghalmen kan brukes til fôr 30 uker etter sprøyting.

VIRKEMÅTE
Boxer er et middel med jord‐ og bladvirkning. Boxer® tas opp i vekstpunkta både i røtter 
og skudd og ugraset bekjempes fra spiringsfasen. Virkningen på store ugrasplanter er 
dårlig. Virkemekanisme er hemming av lipid syntesen ‐ ikke ACCase.

Resistens
Boxer® tilhører den kjemiske gruppen tiokarbamater, HRAC gruppe N. Resistens mot 
Boxer® er ikke kjent hos ugrasarter i Norge eller i utlandet i ugrasarter som er vanlige her til 
lands. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, 
kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal 
midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i 
bekjempelsesprogrammet. Boxer® er resistensbryter til ALS‐hemmere ved bekjemping av 
vassarve, tunrapp og knereverumpe.

BRUKSRETTLEDNING
KULTUR UGRAS DOSERING

(ml/daa)
SPRØYTETID

Høsthvete, høstbygg, 
rug og rughvete 
uten fangvekster om 
høsten.

Tunrapp og 
knereverumpe 
samt tofrø-
bladete 
frøugras som 
vassarve, 
klengemaure 
og rødtvetann 
m.fl.

150‐500 Høyeste dose brukes der det er mye ugras samt når det er 
markrapp og på jord med høyt moldinnhold.
Sprøytetidspunkt er fra straks etter såing og frem til kornets 
tobladstadium (BBCH 00‐12).
Det optimale sprøytetidspunktet er når sprøytesporene 
akkurat blir synlige (BBCH 10‐11).
Det er aktuelt å supplere med sprøyting om våren for å ta 
vårspirende ugras eller arter som Boxer® ikke virker mot.
Boxer® skal ikke brukes i gjenlegg/fangveskter pga. risiko 
for skade på gjenlegget.
Væskemengde 10‐40 l/daa.
Max 1 behandling.

Potet Svartsøtvier, 
klengemaure 
og tunrapp.

400 eller
2 x 250
evt 200‐400 
ml Boxer® 
+ 10‐20 g 
Sencor®  

/daa

Boxer® sprøytes på ferdig‐hyppede poteter med fast drill 
før potetene spirer frem. Høyeste dosering ved mye ugras.
Klengemaure med inntil 2 kranser og svartsøtvier med inntil 
2 varige blad kan bekjempes med Boxer®.
Tørke kan redusere virkningen av Boxer®.
Væskemengde 10‐40 l/daa.
Max 2 behandlinger med 7‐10 dagers intervall.

Grasfrøeng av rai-
gras, rødsvingel og 
engrapp

Tunrapp, 
knereverumpe, 
klengemaure 
og andre 
tofrøbladet 
frøugras.

100‐150
eller
2 x 75

Boxer® brukes om høsten i veletablerte kulturer (BBCH 
21‐29): Etter høsting av frøenga, i gjenleggsåret minst 2 
måneder etter såing eller etter høsting av dekkveksten. 
Sprøyting på små planter av kulturen kan gi skade (BBCH 
< 20).
Væskemengde 10‐40 l/daa.
Max 2 behandlinger med 14 dagers intervall.

VEKSTFORHOLD
Laglig jord (ikke for mye klump) gir best virkning av Boxer®. Kornet skal sås minst 3 cm 
dypt og være godt dekket av jord. Passende jordfuktighet gir gode virkningsforhold, 
men Boxer® virker også godt under tørre forhold. Effekten kan reduseres noe på 
humusrik jord. Etter kraftig regn som gjør at åkeren får oksygenmangel kan en observere 
forbigående gulning etter bruk av Boxer®. Boxer® bør ikke brukes i perioder med 
nattefrost. 

BRUKSBEGRENSNINGER
Der skal være et intervall på 100 dager før såing/planting av etterfølgende kulturer 
tilhørende skjermplante-familien unntatt stangselleri, gulrot, knollselleri, pastinakk og 
persillerot. 

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE
Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet/preparatene hver for seg. Etterfyll 
resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring 
under tillaging og utsprøyting.
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