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INDHOLD: 5L ℮

Registreringsindehaver:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

®: Reg. varemærke fra Belchim Crop Protection 

FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe 
menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). 

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene (H304).
Forårsager hudirritation (H315).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Farlig ved indånding (H332).
Meget giftig, med langvarige virkninger, for vandlevende 
organismer, (H410).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280).
Undgå indånding af spray (P261).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for 
arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. 
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige 
sikkerhedsdatablad.
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation 
fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensation 
til anvendelse gælder i perioden 7. juli – 19. oktober 2021. 
Tilladelse til opbevaring bortfalder 19. oktober 2021.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede 
forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring 
og ikke senere end 14 dage før høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke 
overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra 
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte 
organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3 
områder for at beskytte vilde planter.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, 
boliger, institutioner og offentlige arealer for at 
beskytte beboere og forbipasserende. 
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.

Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring 
da beholderen eller etiketten (P101).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring 
omgående til GIFTLINJEN/læge. 
Fremkald IKKE opkastning (P301 + P310 
+P331).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt 
vand (P302 +P352). Ved hudirritation eller udslæt: 
Søg lægehjælp (P333 + P313). Alt tilsmudset tøj tages af 
og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft 
og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/
en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340 + P312).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i 
flere minutter.  Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette 
kan gøres let. Fortsæt med skylning. Ring omgående til 
GIFTLINJEN/læge (P305 + P351 + P338 + P310).

Ukrudtsmiddel. 
Må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring og ikke senere 
end 14 dage før høst. 

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes 
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
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BRUGSANVISNING
Gozai anvendes til nedvisning af kartofler til lagring. Gozai er velegnet til nedvisning af stængler og blade og hindrer derved 
genvækst. Effekten ses ikke umiddelbart, men kan normalt iagttages efter nogle dage. Fuld nedvisning indtræffer efter 14-21 
dage.
Maksimalt to behandlinger pr. sæson.
I kartofler med stor vækstkraft vil det være nødvendigt med forudgående kemisk eller mekanisk aftopning for at opnå et 
tilfredsstillende resultat.

Dosering
Maksimalt 2 behandlinger med minimum 7 dages mellemrum med 0,8 L i 200-300 L vand per. ha. Der skal tilsættes 1,5 l Renol pr. ha.

Anvendelse
For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Der skal mindst være 4 timer før mørket falder på. Gozai er regnfast efter 
2 timer. I kartofler med stor grokraft kan det være nødvendigt med to behandlinger med minimum 7 dages mellemrum mellem 
sprøjtningerne. Den sidste sprøjtning skal være udført senest BBCH 92 og senest 14 dage før høst.
Der kan blandes med et svampemiddel, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). Pga. 
olietilsætningen kan der ikke blandes med fluazinam-produkter.
Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.

Opblanding
Fyld sprøjtetanken halvt med vand, tilsæt Gozai under omrøring og derefter Renol. Fyld op med vand. Hold omrøringen i gang 
indtil sprøjtearbejdet er afsluttet.
Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæsken skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes 
på den behandlede afgrøde.
For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. 
november 2018 eller eventuel senere udgave.

Resistens
Pyraflufen-ethyl tilhører gruppen af PPO hæmmere (HRAC gruppe 14) og vurderes at have lav risiko for udvikling af 
resistens ved den godkendte anvendelse.

Efterfølgende afgrøder
Efter optagning af kartoflerne kan der samme år sås vintersæd, når arealet forinden er pløjet.

Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.

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.
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INDHOLD
Ukrudtsmiddel nr. 604-32
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra 7. juli 
2021.

Analyse: Pyraflufen-ethyl 26,5 g/l (2,6 % w/w) 
Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.

Mildet er et emulgerbart koncentrat.

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen 
med batchnummer findes stemplet på emballagen.

Registreringsindehaver:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø

Indhold: 5 L ℮
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