Vejledning i brug af Hussar OD
til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner
Hussar OD må anvendes til bekæmpelse af kløver og andet frøukrudt på fairways, semirough
og rough.
Virkemåde:
Iodosulfuron er det virksomme stof i Hussar, og det tilhører gruppen af systemiske sulfonylureaherbicider, der primært optages gennem bladene og derfra transporteres til vækstpunkterne, hvor iodosulfuron i følsomme planter virker ved at hæmme dannelsen af forskellige aminosyrer.
Anvendelse- og virkningstid:
Hussar OD kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret når temperaturen er over 8
grader C og indtil 30. september. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Under meget tørre forhold vil virkningen være nedsat, og der bør ikke behandles. Der skal være 4-6 timers
tørvejr efter sprøjtning. Morgensprøjtning er at foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre afløb af sprøjtevæske. Vent indtil duggen er ved at tørre ind.
Begyndende virkning kan ses som gulfarvning efter 10-15 dage, men fuld virkning indtræffer først efter 4-6 uger.
Sprøjteteknik:
Hussar OD udsprøjtes med en teknik der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Der anvendes normalt 150 - 200 ltr vand pr. hektar. Anvend fladsprededyser,
f.eks. en ISO 110-02 dyse med et tryk på 2,3 bar, og 6 km/t. LowDrift dyse ISO 02 og 2,0 3,0 bar med medium forstøvning kan være et alternativ, hvis man derved kan opretholde
det korrekte sprøjtetidspunkt. For at sikre en optimal optagelse og effekt, udsprøjtes Hussar OD altid med tilsætning af et additiv, f.eks. 0,5 liter Renol pr. hektar eller en anden superolie.
Dosering:
På veletablerede baner uden synlig jord, og ved en kraftig bestand af kløver må der anvendes op til 0,06 liter Hussar OD + 0,5 liter Renol pr. hektar. Ved mindre bestande af
kløver på baner med bare pletter (maksimalt op til 50% af arealet) må der anvendes op til
0,05 liter Hussar OD + 0,5 liter Renol pr. hektar.
Forbehold:
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet. Hussar bør ikke anvendes på
baner, hvor planterne er stressede på grund af tørke, stærk varme, frost, sygdomme, dårlig overvintring eller næringsmangel.
Hussar bør ikke blandes med andre herbicider. På baner med stor andel af rajgræsser bør
der udvises forsigtighed, da visse typer rajgræs kan være følsomme overfor Hussar. Prøv
eventuelt prøvesprøjtning på et mindre areal.

Generelt:
Ved symptom på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges
straks læge.
Indånding:
Bring den forgiftede ud i frisk luft.
Huden:
Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.
Øjenkontakt:
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Indtagelse:
Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt omgående læge og vis
denne brugsanvisning.
Lægekontakt
Medbring sikkerhedsdatabladet ved lægekontakt. I tilfælde af uheld kan læge kontakte Giftinformationscentralen på Bispebjerg Hospital, telefon 35 31 35 31. Ved behandling af dyr, der er
blevet forgiftede, kan dyrlægen kontakte Landbohøjskolen, Lab. for Toksikologi, telefon 35 28
31 60.
Bortskaffelse af emballage 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.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Irriterer øjnene
Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Undgå indånding af aerosoltåger.

