
 

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad expo-
nering. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter. Innehåller tribenuronmetyl. 
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik 
utsläpp till miljön. Sök läkarhjälp vid obehag. Samla upp spill.
Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare. 
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. 
(Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik 
förorening via avrinning från gårdsplaner och vågar.)
2,39% av blandningen utgörs av ingrediens(er) med okänd akut 
inhalationstoxicitet.
För att undvika risker för människorts hälsa och för miljön,
följ bruksanvisningen.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK
Läs medföljande anvisningar före användningen.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. Mot örtogräs i 
odlingar av fodermajs.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Varning

Faroangivelser:
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, 
följ bruksanvisningen.
Skyddsangivelser:
P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Första hjälpen:
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÔGONEN: Skölj försiktigt med vatten 
i flera minuter. Tar ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Se även produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.
Särskilda miljörisker:
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprutut-
rustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner 
och vägar.)
Verksamma beståndsdelar:
Fluroxipyr-1-metylheptylester 480 g/l (Motsvarar 333 g/l fluroxipyr).
N, N-dimethyldecan-1-amid och N, N-dimethyloctanamide.
Beredningsform: EC - Emulgerbart koncentrat
Nettomängd: 3 liter
Lagring: Förvaras frostfritt och i tilsluten förpackning.
Tomemballage: Tom förpackning får inte återanvändas.
Satsnummer och tillverkningsdag: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från 
tillverkningsdatum.

Varning

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på 
resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej 
kan förutse alla de omständigheter som kan påverke resultatet i det enskilda 
fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

Innehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S
Langebrogade 3H, Köpenhamn K, Danmark
Danmark, tlf. +45 4528 0800
Importör: Corteva Agriscience AB,
Box 7199, SE-10388 Stockholm,
www.corteva.se
™ Trademarks of Corteva Agriscience and affiliated companies.

Verksamma beståndsdelar: 
Metsulfuronmetyl (CAS: 74223-64-6)...... 111 g/kg (11,1 vikt %)
Tribenuronmetyl (CAS: 101200-48-0)...... 222 g/kg (22,2 vikt %)

Formulering: Vattenlösligt granulat (SG)
Satsnummer och produktionsdatum: Se tryck på förpackningen.
Hållbarhet: Minst 2 år efter produktionsdatum: 

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

Tel. vid olycksfall:
24 timmars-service: 020-99 60 00
(utland: +46 (0)8 33 70 43)

FMC, FMC logo, CDQ™ are trademarks of FMC Corporation 
©2022 FMC Corporation. All rights reserved.

 Bachnummer och tilverkningsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tilverkningsdatum.

CDQ™ SX®

& Starane™ 333 HL
Ogräsmedel

i Gullviks Star SX

SVERIGE

1 x 

Gullviks Star SX

CDQ™ SX® Starane™ 333 HL

1 x 250 g CDQ™ SX®

1 x 3 L Starane™ 333 HL

UFI HUYW-N2XQ-0N4N-3E4J  UFI : H5X4-60RS-100P-S4YC

 Reg. nr. 5779. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

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

Läs medföljande anvisningar före användningen.

 Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr. 5234
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