
Godkendt anvendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. 

Behandlingsfrister og restriktioner
Må i kartofler ikke anvendes senere end 42 dage (6 uger) før høst. Frøgræshalm må ikke 
bruges til foder. Der skal være et interval på 100 dage for såning/plantning af efterfølgende 
afgrøder tilhørende skærmplante-familien (Apiaceae) undtagen bladselleri, gulerødder, 
knoldselleri, pastinak og persillerod.

Virkemåde og virkningsspektrum
Prosulfocarb bekæmper græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs 
(rajgræs, rødsvingel og engrapgræs). Produktet optages via meristem både i skud og 
rødder. Vigtigst er optagelsen via mesocotyl. Prosulfocarb horer til gruppen af 
thiocarbamater, som til hører resistensgruppe N. 
Virkemekanisme er inhibering af lipid synthesen - ikke ACCase. For at undgå resistens bør 
der skiftes mellem midler med forskellig virkemekanisme.

Afgrøde, dosering og sprøjtetidspunkt

Ideelle betingelser for god afsætning og binding af  er lave til moderate temperaturer, høj 
luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit 
disse forhold,  må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved 
temperaturer over 15°C for at minimere risiko for afdrift og fordampning.

Nattefrost
Prosulfocarb bør ikke udsprøjtes i perioder med nattefrost.

Sprøjteteknik, rengering mm
Vandmængde: 160-250 l/ha udsprøjtet med bomsprøjte.

Sprøjteteknik
Der skal anvendes low drift dyser eller kompakte injektionsdyser med grov forstøvning. 
For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s.

Bomhøjden bør holdes til max. 50 cm over jorden/afgrøden.

Tilberedning af sprøjtevæske
Prosulfocarb skal udbringes med en marksprøjte, 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.

Præparatfyldeudstyr
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede 
mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.
Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, saml evt. tomme dunke/beholdere. Gentag 
proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Prosulfocarb 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 restsprøjtvæske 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).

Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle 
belønninger.
Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
Læs i øvrigt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015: 
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af 
plantebeskyttelsesmidler.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for 
affaldshåndtering (P501): 
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles 
inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold
Bekvem, ikke knoldet, jord giver bedst virkning af Prosulfocarb. Kornet skal sås i en 
dybde af mindst 3 cm og være godt dækket med jord. 
Passende jordfugtighed giver gode virkningsbetingelser, men Prosulfocarb har dog også 
god virkning under tørre forhold.
Efter kraftig regn, hvor afgrøden lider af iltmangel, kan forbigående gulfarvning af 
bladene observeres efter anvendelse af Prosulfocarb.

Tankblanding
® ® ® ® ®Prosulfocarb kan blandes med Topik , Stomp  Pentagon, Stomp  CS, Absolute  5, Lexus , 

® ® ® ® ® ® ®Atlantis , Oxitril  CM, Pico  750 WG, Othello  og DFF , Flight  Xtra, Activus  40 WG.

Omsåning; efterfølgende afgrøder.
Ingen restriktioner.

At bemærke
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er 
opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. 

Deklaration:
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om 
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-
forordningen 1107/ 2009.

Ukrudtsmiddel nr.: 318-69

Analyse: Midlet er et emulsionskoncentrat.
Prosulfocarb . . . . 800 g/L ved 20°C (78,4% w/w). 
Midlet indeholder aromatiske hydrocarboner.
Opbevares frostfrit

Nettoindhold: 20 L

Udløbsdatoen er påtrykt emballagen.
Batchnummer er påtrykt emballagen

Godkendelsesindehaver: LFS Kemi
Navervej 4
6600 Vejen

FARE 
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe 
menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). 
Brandfarlig væske og damp (H226). 
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene 
(H304). 
Forårsager hudirritation (H315). 
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). 
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). 
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende 
organismer (H410). 
Undgå indånding af spray (P261). 
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse 
(P362+P364). 
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse 
(P280). 

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde 
med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere 
i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. 

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter 
kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, 
kartofler og frøgræs. 
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke 
overskrides. 
Må i kartofler ikke anvendes senere end 42 dage før høst. 
Frøgræshalm må ikke bruges til foder. 
Der skal være et interval på 100 dage for såning/plantning 
af efterfølgende afgrøder tilhørende skærmplante-familien 
(Apiaceae) undtagen bladselleri, gulerødder, knoldselleri, 
pastinak og persillerod. 
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet 
(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i 
vand (SPe3). 
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med 
beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke 
sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). 
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn 
(P405+P102). 
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og 
foderstoffer. 

Førstehjælpsforanstaltninger
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller 
etiketten (P101). 
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og 
andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). 
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en 
GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning 
(P301+P310+P331). 
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand 
(P302+352). 
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt 
tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand 
(P303+P361+P353). 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand 
i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). 
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). 
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). 
Ved brand: Anvend vand til brandslukning (P370+P378). 

Nødtelefon: Alarm 112
Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

LFS Prosulfocarb
Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse 
i vintersæd, kartofler og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes 
af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt 

og kræver gyldig autorisation. 

AFGRØDE SKADEVOLDER DOSERING (I/ha) BEMÆRKNINGER

Vinterhvede, -
byg, rug og 
triticale 
BBCH 00-21

Vindaks, enårig 
rapgræs, burre- 
snerre og andre 
tokimbladede arter.

1,5-5,0 Højeste dosering ved store forekomster af agerræve-hale 
og rajgræs. Prosulfocarb kan udsprøjtes om efteråret 
straks efter såning og frem til begyndende buskning af 
kornet. Det optimale sprøjtetidspunkt er når 
sprøjtesporene netop er synlige (BBCH 10-11).
Hvor Prosulfocarb anvendes alene, må der påregnes en 
supplerende behandling mod tokimbladet ukrudt om 
foråret. Prosulfocarb bør ikke anvendes i vinter-sæd med 
udlæg pga. risiko for skade på udlægget.
Må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

Kartofler 
BBCH 00-11

Mod burresnerre, 
sort natskygge og 
enårig rapgræs.

4,0 eller 2 x 2,5 Prosulfocarb udsprojtes på færdighyppede kartofler med 
fast kam inden kartoflerne spirer frem. Højeste dosering 
ved store forekomster af ukrudt. Burresnerre med indtil 
2 kranse og sort natskygge med indtil 2 løv-blade kan 
bekæmpes med Prosulfocarb. Sprøjtning med 
Prosulfocarb efter kartoflernes fremspiring kan give en 
forbigående skade på kartoflerne. Tørke kan reducere 
virkningen af Prosulfocarb. 
Ved 2 behandlinger sprøjtes med 7-10 dages interval.

Rajgræs, rød-
svingel og 
engrapgræs til 
frø

Vindaks, enårig 
rapgræs, burre- 
snerre og andre 
tokimbladede arter

1-1,5 eller 2 x 0,75 Prosulfocarb anvendes om efteråret i veletablerede 
afgrøder. Ved 2 behandlinger sprøjtes med 14 dages 
interval.

Dyse Vand l/ha Tryk (bar) Hastighed (km/t)

Injektionsdyse 02 160 4,0 7

Injektionsdyse 025 200 4 ,0 7

Injektionsdyse 03 240 4 ,0 7

Kompakt injeklionsdyse 025 160 2,5 7

Kompakt injeklionsdyse 03 190 2,5 7

Kompakt injeklionsdyse 04 250 2,5 7


	Page 1



