
PRODUCENT OG LEVERANDØR

BANKASTRAAT 75 
9715CJ GRONINGEN • THE NETHERLANDS

TEL.: + 31 50 820 04 11 
WWW.OROAGRI.COM

FARESÆTNINGER: H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager 
alvorlig øjenirritation. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med 
langvarige virkninger.

SIKKERHEDSSÆTNINGER: P264 Vask hænder grundigt efter brug. 
P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/
beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og 
vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt 
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: 
Søg lægehjælp. P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg 
lægehjælp. P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden 
genanvendelse.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med 
lokale/regionale/nationale/internationale regler.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER: EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på 
anmodning rekvireres. EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke 
at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
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AKTIVT STOF FORMULERING

APPELSINOLIE 60 g/L MIKRO EMULSION (ME)

ADDITIV

SPREDE- OG PENETRERINGSMIDDEL TIL LANDBRUG OG GARTNERIER



BLANDING

Når OROGANIC skal blandes med et andet middel, bør man følge producentens 
foreskrevne blandingsprocedure for midlet. OROGANIC skal tilsættes sprøjte- 
tanken efter den er blevet fyldt med mindst to tredjedele af slutvolumen.

Produktet bør anvendes senest 24 timer efter blanding.

Antiskummiddel kan være nødvendigt, hvis tankblandingen er kommet i kontakt 
med ilt. Dette påvirker ikke produktets virkeevne.

Sørg for, at alt sprøjteudstyr rengøres grundigt ved førstegangsanvendelse af  
OROGANIC, da kemikalierester i sådanne sprøjtetanke og udstyr kan løsne sig. 
Efterse filtrene regelmæssigt ved førstegangsanvendelse.

KOMPATIBILITET

OROGANIC er kompatibelt med de fleste landbrugskemikalier. Kompatibiliteten  
kan dog være påvirket af andre produkter i tankblandingen. Det anbefales  
derfor at udføre en indledende test af med en mindre mængde af den endelige 
blanding før sprøjtning på de tilsigtede afgrøder.

BESKRIVELSE

OROGANIC™ er designet til anvendelse i tankblandinger og øger effekten af 
de fleste ukrudtsmidler, planteværnsmidler, konventionelle pesticider og bio-
pesticider som er godkendt til brug i landbrug, gartnerier og på græsarealer.

Regelmæssig anvendelse af OROGANIC via et vandingssystem forhindrer  
opbygning af kemikalierester, hvilket reducerer blokering af dyser.

VIRKEMÅDE

OROGANIC har både hydrofile og lipofile egenskaber, der tillader din tankblanding 
at penetrere det ydre voksagtige lag af kutikula på insekter og planteoverflader. 
OROGANIC giver fremragende fordeling af ukrudts- og planteværnsmidler,  
selv ved lave doseringsmængder. OROGANIC er et alsidigt og enkeltstående 
produkt, der erstatter mange separate additiver. 

OROGANIC er et overfladeaktivt middel med en unik kombination af ingredienser. 
OROGANIC reducerer drastisk vandoverfladespændingen, så ensartede dråber 
opnås i blandingen. OROGANIC øger befugtnings- og distributionsevnen og giver 
en udvidet dækning ved sprøjtning af svært tilgængelige områder. OROGANIC 
egner sig specielt til vandafvisende planteoverflader og afgrøder med tæt løv. 
OROGANIC forbedrer kontakten med vokslaget på blade og skadedyr. 

Effekten af OROGANIC påvirkes ikke af sprøjteblandingens pH-værdi, og 
OROGANIC påvirker ikke sprøjteblandingens pH-værdi, hvis produktet anvendes 
i henhold til brugsanvisningen.

FYTOTOKSICITET

• Behandling skal udføres om morgenen eller om aftenen (undgå høje tem- 
peraturer). 

• Sprøjt kun til dryppunkt, især i frugtsætningsstadier for kernefrugt, kirsebær, 
vindruer eller andre følsomme afgrøder.

• Udførelse af en kompatibilitetstest anbefales på det kraftigste på grund af  
variationen i kobber- og svovlformuleringer.

• Udvis forsigtighed ved anvendelse af tankblandinger, der indeholder  
emulgeringsmidler, kobberholdige stoffer og/eller chlorpyrifos, på afgrøder,  
som normalt er følsomme over for disse forbindelser.

• Hvis tankblandingen indeholder flere forskellige kemiske stoffer, anbefales det 
at anvende den lavest anbefalede dosis af hvert stof.
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AFGRØDER BLANDBART MED
MAKS. ANTAL 

BEHANDLINGER
SENESTE 

PÅFØRING
SPRØJTEUDSTYR

ALLE 
AFGRØDER

- Alle godkendte 
landbrugskemikalier

- Plantenæringsstoffer

Følg  
bestemmelser for 
brug af produkt 

der blandes med

Følg  
bestemmelser for 
brug af produkt 

der blandes med

Velegnet til brug ved 
hjælp af forskellige 
sprøjteteknikker:

Rækkesprøjte med 
afskærmning, 
bomsprøjte,  

lavvolumenkoncentreret, 
lanse, rygsprøjte etc.

BRUGSANVISNING

På blade/løv.

AFGRØDER

Alle afgrøder.

AFGRØDER GODKENDTE MIDLER
OROGANIC-KONCENTRATION  
I SPRØJTEOPLØSNING (v/v)

ALLE 
AFGRØDER

Ukrudtsmiddel 0.1 - 1.0%

Afløvningsmiddel 0.1 - 0.25%

Insekticider, miticider, fungicider, 
konventionelle pesticider & biopesticider

0.1 - 0.3%

Vækstreguleringsmidler 0.05 - 0.1%

Plantenæringsstoffer 0.1 - 0.3%

DOSERING
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