
FARA
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
H315 Irriterar huden.
H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318  Orsakar allvarliga ögonskador
H335  Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
H336  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H410  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Mot örtogräs i gräsmattor.
Högst 1 behandlingar per år. 
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

P261  Undvik att inandas sprej.
P280   Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.
P302+P352   VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P304+P340   VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. 
P305+P351+P338   VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310  Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P312  Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P333+P313  Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 
P362+P364  Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.P391 - Samla upp spill. 
P403+P233   Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten
P405  Förvaras inlåst. 
P501   Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare

SP1  Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

Reg. nr. 5634 Behörighetsklass 2L     Endast för yrkesmässigt bruk
Beredningsform: Suspensionsemulsion (SE) 
Innehållande: 141,12 g/l (14,05 % w/w) Fluroxipyr -1-metylheptylester + 
 2,45 g/l (0,24 % w/w) Florasulam

Net innehåll: 5 L

Registreringsinnehavare:
Globachem NV
Lichtenberglaan 2019, 
B-3800 Sint-Truiden, 
Belgien
Tel: +32 11 78 57 17
www.globachem.com
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Läs medföljande anvisningar före användningen

OGRÄSMEDEL

BRUKSANVISNING

GODKÄND ANVÄNDNING

En herbicid efter uppkomst för kontroll av bredbladiga ogräs i idrottsplatser, golfbanor, hestkappløpningsbanor, flygfält, professionell applikation 
till kommersiella och privata gräsmattor och andra gräsmattor.

Skyddsavstånd
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. 
Lantbruksspruta med bom”.

GRÖDOR, DOSERING OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

GRÖDA SKADEGÖRARE DOSERING (l/ha) ANMÄRKNING

Nyetablerad gräsmatta Mot örtogräs 
(Dikotyledoner)

0.75 L/ha Från BBCH 20
Endast vårbehandling
Högsta antal
behandlingar: 1 per år

Etablerad gräsmatta Mot örtogräs 
(Dikotyledoner)

1.8 L/ha Från BBCH 20
Endast vårbehandling
Högsta antal
behandlingar: 1 per år

Ogräs kontrolleras:
Högt mottagliga ogräs
Brassica napus (raps), Capsella bursa-pastoris (lomme), Cerastium arvense (fältarv), Galium album (stormåra), Anchusa arvensis (rast), 
Tripleuspermum inodorum (baldersbrå), Tripleuspermum martimum (kustbaldersbrå), Matricaria spp., Fallopia convulvulus (åkerbinda), Rumex 
acetosa (ängssyra), Rumex crispus (krusskräppa), Senecio vulgaris (korsört), Thlaspi arvense (penningört), Trifolium repens (vitklöver)

Mottagliga ogräs
Galeopsis speciosa (hampdån), Galium aparine (snärjmåra), Ranunculus repens (revsmörblomma), Stellaria media (våtarv), Veronica officinalis 
(ärenpris),  Veronica persica (trädgrårdsveronika)

Moderat mottagliga ogräs
Galeopsis tetrahit (pipdån), Geraniuim pussilum (sparvnäva), Glechoma hederacea (jordreva), Lamium purpureum (rödplister), Plantago lanceolate 
(spetsgroblad), Plantago major (groblad)
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OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN

Ukrudtudvikling: Den ideala tiden för applicering är när ogräset är litet och aktivt växer.
Regnfasthed: OVERTAKE är regnfast 1 timme efter behandling.
Omskakas före användning.

VERKNINGSSÄTT OCH VERKNINGSMEKANISM

OVERTAKE® har aktivitet mot en rad bredbladiga ogräs. OVERTAKE® absorberas huvudsakligen genom bladen på ogräset. 

TANKBLANDING

Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

BEHANDLINGSTEKNIK, RENGÖRING MM

Vandmængde: 120-400 l/ha. ör applikation med ryggspruta applicera OVERTAKE® i 1,2 till 4 liter vatten per 100 m2.
OVERTAKE skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), 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.

Personlig skyddsutrustning
Vid hantering av produkten eller sprutväskan ska skyddshandskar och ögonskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder 
användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.

Beredning av sprutvätskan
Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt preparaten var för sig och resten av 
vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Använd alltid skyddsutrustning vid 
hantering av koncentrerat preparat och sprutvätska. Koncentrerat preparat eller sprutvätska får under inga omständigheter komma ut i avlopp, 
åar eller vattentäkter.

Rengöring av sprututrustning
1. Rengör sprututrustningen ut- och invändigt omedelbart efter användning med rent vatten i fält.
2. Skölj tanken invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning, t ex All Clear™ Extra. Spruta ut sköljvattnet i fält. 

Läs alltid produktens bruksanvisning före användning.
3. Skölj sprututrustningen med vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning. Slangar, munstycken, ventiler och filter skall genomsköljas och 

tanken skall stå under omrörning i minst 25 minuter. Filter och munstycken rengörs också separat i vatten tillsatt medel avsett för rengöring 
av sprututrustning. Denna rengöring bör ske på säker plats, t ex biobädd eller behandlad mark/gröda. Sköljvatten får under inga omständigheter 
förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

Avfall och tomemballage
Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hälls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen 
rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Kontrollera att inga rester av preparatet finns kvar i dunken. Rengjorda förpackningar lämnas till 
SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.
Tom förpackning får inte återanvändas.



RESISTENS

Fluroxypyr tillhör gruppen av Pyridyloxy-carboxylates (HRAC gruppe 4), som anses ha en lav risk för att utveckla resistens. Florasulam tillhör 
gruppen av Triazolopyrimidine - Type 1 (HRAC gruppe 2), som anses ha en høj risk för att utveckla resistens.
Eftersom produkten innehåller två olika verkningsmekanismer bedöms risken för att utveckla resistens som låg. Upprepade behandlingar med 
medel med samma verkningsmekanism ökar risken för att utveckla resistens. För att minska risken bör produkten användas maximalt 1 gånger 
per säsong.
För att minska risken för att utveckla resistens rekommenderas att man blandar med eller växlar mellan medel med andra verkningsmekanismer 
som har en god effekt på olika ogräsarter.

OPBEVARING

Förvaras frostfritt

ATT BEAKTA

Alla varor som levereras av oss är av hög kvalitet och vi anser att de är lämpliga men eftersom vi inte kan utöva kontroll över lagring, hantering, 
blandning eller användning eller väderförhållandena före, under eller efter applicering som kan påverka prestanda hos varor, alla villkor och 
garantier, lagstadgade eller på annat sätt, vad gäller kvalitet eller lämplighet för något syfte med våra varor är uteslutna. Inget ansvar kommer 
att accepteras av oss eller återförsäljare för eventuella fel i prestanda, skada eller skada som uppstår genom lagring, hantering, användning eller 
användning. Dessa villkor kan inte varieras av vår personal eller ombud, oavsett om de övervakar eller hjälper till att använda sådana varor.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.se

Registrerade varumärken
Syngenta Group Company: Overtake®
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Syngentas allmänna rekommendationer för säker användning av växtskyddsmedel

Läs alltid etiketten innan användning och följ den. Var uppmärksam på varningar och symboler. 

Läs mer på 
zero-impact.syngenta.se

Användning av avdriftsreducerande munstycken = Minimering av avdrift och avdunstning
Använd bästa tillgängliga sprutteknik för att minimera risken för avdrift från fältet. 

Säker rengöring av sprututrustning = Inga onödiga skador på andra grödor eller miljön  
Resterna av bekämpningsmedel i tanken späds ut 1:100 gånger och sprutas över den behandlade grödan. 
Efteråt rengörs spruta, munstycken och bom på fältet eller på tvättområdet.

Bra bo- och matplatser för insekter i naturen = Ökad biologisk mångfald
Se till att det inte sker avdrift eller spill i naturen när du gödslar eller besprutar – till exempel genom att hålla avstånd.

Inga bin = Ingen pollinering 
Bin och andra pollinatörer kan skyddas från växtskyddsprodukter som är skadliga för dem genom att spruta vid 
tidpunkter på dygnet då pollinatörer inte befinner sig i fält, eller spruta enbart i fält där ingen blommande vegetation 
förekommer.

Ansvarsfull användning av produkter = Ökad säkerhet
God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning.

Good Growth Plan
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FARA
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
H315 Irriterar huden.
H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318  Orsakar allvarliga ögonskador
H335  Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
H336  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H410  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Mot örtogräs i gräsmattor.
Högst 1 behandlingar per år. 
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

P261  Undvik att inandas sprej.
P280   Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.
P302+P352   VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P304+P340   VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. 
P305+P351+P338   VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310  Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P312  Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P333+P313  Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 
P362+P364  Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.P391 - Samla upp spill. 
P403+P233   Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten
P405  Förvaras inlåst. 
P501   Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare

SP1  Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

Reg. nr. 5634 Behörighetsklass 2L     Endast för yrkesmässigt bruk
Beredningsform: Suspensionsemulsion (SE) 
Innehållande: 141,12 g/l (14,05 % w/w) Fluroxipyr -1-metylheptylester + 
 2,45 g/l (0,24 % w/w) Florasulam

Net innehåll: 5 L

Registreringsinnehavare:
Globachem NV
Lichtenberglaan 2019, 
B-3800 Sint-Truiden, 
Belgien
Tel: +32 11 78 57 17
www.globachem.com
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