
HARMONY® PLUS 50 SX®
& EAGLE®1 WG
Herbicide

i ComboPac
HARMONY® PLUS 50 SX®

Reg. nr. 5431. Behörighetsklass 2L.
Endast för yrkesmässigt bruk.

Användningsområde:
Mot örtogräs i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete med eller utan 
gräsinsådd. Endast för vårbehandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Läs medföljande anvisningar före användningen.

EAGLE®1 WG
Reg. nr. 4232. Behörighetsklass 2L.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Användingsområde:
Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre, med eller utan
insådd, samt i lin, betesvall, slettervall och gräsfrö til utsäde. All annan användning
är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter.
Innehåller tribenuronmetyl, kan ge 
upphov till allergisk reaktion.
Samla upp spill.
Innehållet lämnas till en godkänd 
förbränningsanläggning och behållaren 
lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Förorena inte vatten med produkten 
eller dess behållare. (Rengör inte 
sprututrustning i närheten av vattendrag 
/ Undvik förorening via avrinning från 
gårdsplaner och vägar.) 
För att undvika risker för människors hälsa 
och för miljön, följ bruksanvisningen.

FÖRSTA HJÄLPEN
Inandning: Flytta ut i friska luften. Sök läkare efter betydande exponering. 
Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.
Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta omedelbart 
med tvål och mycket vatten. I händelse av hudirritation eller allergisk reaktion 
kontakta läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
Ögonkontakt: Skölj genast grundligt med mycket vatten, även under 
ögonlocken. Använd tempererat vatten och håll ögonen öppna under 
sköljningen. Om ögonirritation består, kontakta en ögonspecialist.
Förtäring: Uppsök läkare och visa etiketten om möjligt. Framkalla inte 
kräkning såvida inte läkare eller giftinformationscentral uppmanar att göra 
det. Om den skadade är vid medvetande: skölj munnen med vatten.
Tel. vid olycksfall: 24 timmars-service: 020-99 60 00 (utland: +46 (0)8 33 
70 43)
Formulering: Vattenlösligt granulat (SG) 
Satsnummer och produktionsdatum: Se tryck på förpackningen. 
Hållbarhet: Minst 2 år efter produktionsdatum.

Varning
H410 Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för 
människors hälsa och för miljön, följ 
bruksanvisningen.
SP1 Förorena inte vatten med produkten 
eller dess behållare.
Rengör ej sprututrustningen i närheten 
av sjö eller vattendrag.

Varning

8 x ( 1 x 300 g Harmony® Plus 50 SX®) 
2 x 120 g Eagle®1 WG

Importör och innehavare av godkännandet:
Cheminova A/S
Thyborønvej 78,
7673 Harboøre, Danmark
+46 (0) 703-653441 

Registreringsinnehavare:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S

Tillverkare:
Bayer AG
D-51358 Leverkusen

F-04044/31901 - SWEDEN

® Varumärke tillhör FMC Corporation och dess anslutna företag.
®1 is a registrered trademark of the Bayer Group
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