Focus Ultra
®

Sykloksydim emulsjon

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde).
100 g/I
450 g/I
370 g/I

BEHANDLINGSFRISTER:
Rosenkål, knollselleri, oljevekster: 8 uker.

81092248 NO 1054

FARE
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Skadelig, med langtidsvirkning, på liv i vann.
VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et Giftinformasjonscenter / en lege.
IKKE fremkall brekning.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon : Søk legehjelp.
Unngå innånding af aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppevares utilgjengelig for barn
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
Avgiftsklasse 1

Bærvekster: før blomstring
Øvrige vekster: 6 uker.
REG.NR. 2007.19.14
Batchnr.: Se emballasjen.
produksjonsdato: Se emballasjen.
Holdbarhet: Minimum 2 år.
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Tilvirker:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
Tyskland

4 014348

665353

Importør:
BASF AS
Lilleakerveien 2C Nødtilfelle:
Postboks 563
Giftinformasjonen tlf.: 22 59 13 00
NO-1327 Lysaker BASF VAKT tlf.: +49 180 2273 112
Tlf.: 66 79 21 00

® = Registrert varemerke tilhørende BASF

Sammensetning:
Sykloksydim
Tunge aromatiske hydrokarboner
Sprede- og emulgeringsmidler
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® = Registrert varemerke tilhørende BASF

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada
jord og hagebruksvekster (se bruksområde).

81092247 NO 1054

Sykloksydim emulsjon

19.11.2014 17:02:03

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og
miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller
behandlingsfrist, eller å o
 verskride den maksimalt tillatte dosering/konsentrasion.
BRUKSOMRÅDE: Oljevekster, potet, kålrot, fôrraps, fôrmargkål, fôrnepe, hodekål, rosenkål,
brokkoli, blomkål, oljelin, ert til frømodning, konservesert, bønne, knollselleri, gulrot, kepaløk,
purre, bete (alle arter), rotpersille, jordbær på friland, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær og
rabarbra på friland, frøeng af rødsvingel og rødkløver.
BEHANDLINGSFRISTER: Rosenkål, knollselleri og oljevekster må ikke behandles senere
enn 8 uker før høsting, bærvekster før blomstring og øvrige vekster ikke senere enn 6 uker før
høsting. Rabarbra sprøytes kun etter avsluttet høsting.
VIRKEMÅTE: Focus Ultra tas opp av grasplantene gjennom blad og strå. Veksten stopper like
etter behandling, og graset får etterhvert en rødaktig fargetone. Grasplantene visner ikke helt
før etter 2 – 4 uker, avhengig av værforhold og grasets utviklingsstadium.
Focus Ultra virker best ved sprøyting når graset er i god vekst.
UGRASVIRKNING: Focus Ultra er et systerrisk ugrasmiddel mot kveke, floghavre,
knereverumpe, spillkorn og andre grasarter. Virkningen mot tunrapp er ikke tilfredsstillende.
BRUKSRETTLEDNING
Kultur

Ugras

Oljevekster, potet, kålrot,
fôrmargkål,
fôrraps, fôrnepe, hodekål,
rosenkål.,
oljelin, ert til frømodning,
rabarbra

Kveke

Rødsvingelfrøeng
Rødkløverfrøeng

Brokkoli, blomkål,
konserves
-ert, bønne, knolselleri

Gulrot, kepaløk, purre,
bete
(alle arter), rotpersille
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Mengde Focus
Ultra pr dekar i
20 – 30 l vann

Sprøytetid
Vår / forsommer

0,5 – 0,6 I

Når kveka har
3 – 5 blad
Rabarbra sprøytes
etter avsluttet
høsting.

Kveke

0,5 – 0,6 I

Når kveka har
3 – 4 blad

Kveke

0,4 – 0,5 I

Kveke

0,4 – 0,5 I

Når kveka har
3 – 5 blad

0,4 I

Når kveka har
3 – 4 blad

På eventuell
gjenveks tca. 4 uker
senere
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Kultur

Ugras

Jordbær, bringebær,
Kveke
solbær,
rips, stikkelsbær på friland

I overnevnte kulturer

Mengde Focus
Ultra pr dekar i
20 – 30 l vann
0,6 I
0,6 I

Floghavre,
0,3 – 0,5 I
knereverumpe,
spillkorn
og andre grasarter
(ikke tunrapp)

Sprøytetid
Vår / forsommer
Når kveka har
3 – 5 blad og senest
like før
begynnende
blomstring av
kulturplantene.
På eventuell
gjenvekst straks etter
siste
høsting. Bringebær
og bærbusker
sprøytes på
kveka fra siden
inn mot basis av
kulturplantene.

Når grasugraset har
2 – 4 blad

Maksimalt antall behandlinger pr år: Intill 2 i angitte kulturer ovenfor.
Reingjøring av sprøyta: Focus Ultra kan frigjøre gamle preparatrester i ei dårlig reingjort
sprøyte. For å hindre at rester av ugrasmidler forårsaker skade i følsomme kulturer, bør
sprøyteutstyret reingjøres med et anbefalt reingjøringsmiddel før og etter sprøyting.
Tillaging av sprøytevæske/blandbarhet: Focus Ultra kan blandes med insektmidler, unntatt
dimetoat. Blanding med tørråtemidler og spesielt andre ugrasmidler anbefales ikke da det vil gi
redusert kvekevirkning samtidig som skånsomheten overfor kulturplantene kan reduseres. Det
bør gå minst en uke og helst lenger tid fra frøugrassprøyting til kvekesprøyting. Hvis sprøytetiden
er omtrent sammenfallende, får en best virkning på kveka ved å sprøyte kvekemidlet først og
frøugrasmidlet noen dager senere. Sprøyta fylles halvt med vann. Tilsett Focus Ultra under god
omrøring. Sett deretter til eventuelle insektmiddel og fyll opp tanken under god omrøring.
Jordarbeiding: Det bør gå minst 1 uke mellom sprøyting med Focus Ultra og jordarbeiding.
Værforhold: Unngå sprøyting like før eller etter regn. Unngå å sprøyte ved temperaturer høyere
enn 25 °C eller under 5 °C (eller hvis det er fare for nattefrost).
Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning.
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Forsiktighetsregler:
Bruk vernehansker av f.eks. nitril gummi, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering
og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke,
skal overtrekksdress og helmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes.
Vask klærne når arbeidet er ferdig.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 53 13 00.
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 or forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer
må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.
Avfallshåndtering: Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller
deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort
tomemballasje må innleveres til mottak for farligl avfall.
Lagring: Focus Ultra må lagres frostfritt. I uåpnet originalemballasje er preparatet holdbart i
minst 2 år.
MERK: Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på preparatets virkning, spesielt stedseller regionbetingede faktorer. Herunder hører for eksempel vær- og jordforhold, sortsforskjeller,
vekselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre preparater, forekomst
av resistente ugrasplanter, sprøyteteknikk og så videre.Ved spesielt ugunstige forhold kan man
ikke utelukke at det kan skje forandringer i preparatets virkning eller at det kan bli skader på
kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.
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