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Basagran® SG

3 kg

Användningsområde
Mot örtogräs i odlingar av vete, råg, rågvete, 
korn och havre med vallinsådd samt i slåtter- och 
frövall. Mot örtogräs i odlingar av ärter, åkerbönor 
och majs. Endast vårbehandling.
All annan användning är otillåten



Produktbeskrivning
Basagran SG är ett kontaktverkande, låggiftigt, granulerat ogräspreparat. Den verksamma 
beståndsdelen tas upp av ogräsens gröna växtdelar och påverkar fotosyntesen. För att god 
ogräsverkan ska uppnås, måste ogräsen täckas av tillräcklig mängd sprutvätska. Ogräseffekten 
framträder relativt långsamt. Tidig sprutning under för växtligheten gynnsamma betingelser ger 
säkrast resultat. Basagran SG kan endast användas på redan uppkomma ogräs. Spruta inte 
i samband med regn eller om ogräsen är så våta att sprutvätskan rinner av. Vid temperaturer 
över 20 °C: spruta inte på dagen, utan på morgon– eller kvällstid i stället. Tillsats av olja enligt 
nedanstående rekommendation ger säkrare effekt mot framförallt gullkrage och svinmålla.

För skydd av grundvattnet rekommenderas inte att använda Basasgran SG på jordar med låg 
mullhalt (<1,7%) eller på jordar med ytligt grundvatten (<1 meter). 

Bruksanvisning
Insådd av vall (med eller utan skyddssäd) med lusern, vitklöver, ren– eller blandbestånd 
eller alsikeklöver i renbestånd
1,15 kg/ha Basagran SG.
Tidpunkt (stråsäden utvecklingsstadie 12-25, slåtter och frövall stadie 25).
•	 med	skyddssäd:	klöver/lusernplantorna	minst	spadbladsstadiet
Tillsats av olja ger säkrare ogräseffekt mot framförallt svinmålla. 

Mot gullkrage – i stråsäd med insådd, även rödklöver
1,15 kg/ha Basagran SG + olja, från det att klöverplantorna har minst spadblad och t o m 
2 treväpplingar (stråsäden stadium 12-25). 

Frövallar
Vårbehandlingen ska ske tidigt, så snart ogräset börjat växa. Temperaturen får då inte vara 
för låg, men viktigare än en viss dagstemperatur är en någorlunda jämn dygnstemperatur och 
solsken vid behandlingstillfället.

Frövallar av rödklöver, vitklöver och alsikeklöver
Vårbehandling. 1,15 kg/ha Basagran SG när ogräset börjar växa. (stadium 25) 

Gräsfrövall
Vårbehandling. 1,15 kg/ha Basagran SG + 100 g/ha Matrigon 72 SG så snart gräset börjar 
växa på våren. (stadium 25)

Kokärter och foderärter i renbestånd
0,6 kg/ha Basagran SG + 0.75 l/ha Fenix då ärterna är 3 – 8 cm höga (stadium 11-18).

Konservärter
0,6 kg Basagran SG i sprutprogram med andra produkter. (stadium 11-18)

Åkerbönor
0,6 kg/ha Basagran SG då bönorna är 3 – 8 cm höga (stadie 11-18). Vid riklig förekomst av 
svinmålla m.fl. storvuxna ogräs, tillsätt olja. Vid varmt väder kan en övergående brännskada 
uppkomma. Blanda inte Basagran SG med insektsmedel.



Majs
1,15 kg/ha Basagran SG + olja då ogräsen har max 4 örtblad, oberoende av majsens 
utvecklingsstadium (stadium 12-14).
Ytterligare villkor
Vid påfyllning av spridningsutrustningen ska preparatpåfyllare användas. villkoret är till för 
att skydda ögonen. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande 
skydd. 
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller 
ansiktsskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.  Andra 
hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. 
Vattenmängd
Vattenmängden anpassas till sprututrustning och sprutbetingelser.
Riktvärde: 300 – 400 I/ha.
Blandbarhet
Blandbart med de vanligaste ogräsmedlen, insekticider i stråsäd med eller utan insådd, 
med fungicider och Cycocel® Plus. Vid mikronäringsämnen, t ex Mantrac® Optiflow, fordras 
god omrörning. Vid sprutning med Basagran SG + olja får endast mangankelat eller Mantrac 
inblandas. Blandning med övriga preparat avråds.
Att iakttaga
Basagran SG är säkrare än fenoxisyror att använda i närheten av andra grödor (t ex raps, kål, 
grönsaker), trädgårdar, växthus etc, men man bör trots detta se upp med vindavdrift. Basagran 
SG har inget biologiskt verksamt ångtryck, vilket betyder att ej uppkomna grödor inte kan 
skadas.
Tillredning
Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.
Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Basagran SG tillsätts under omrörning och 
resterande vattenmängd fylls på.
Avfallshantering
Förpackningen får inte återanvändas för något ändamål.  Preparatrester och ej rengjord 
förpackning lämnas på insamlingsställe för farligt avfall. BASF är anslutna till SvepReturs 
insamlings– och återvinningssystem för plastförpackningar (tel 0370 17385, www. svepretur.se). 

Tomförpackningar: Sköljs omsorgsfull, minst 3 ggr, med vatten som hälls i spruttanken och 
används vid behandlingen. Låt förpackningarna rinna av upp och ned under minst 30 sekunder. 
Rengjorda förpackningar, med avtagen skruvkork, lämnas för energiutvinning vid av SvepRetur 
anvisad insamlingsplats. Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av 
tomemballage och spruta.
Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för 
materialåtervinning vid SvepReturs återvinningsplats eller annan central mottagningspunkt för 
företag i kommunen.



Observera
Våra preparat tillverkas under noggrann fabrikskontroll. Vi garanterar deras sammansättning.
Våra bruksanvisningar och rekommendationer har föregåtts av fleråriga försök, officiella och 
egna, samt praktiska erfarenheter. Förändringar i förutsättningarna som nya sorter, nya eller 
förändrade metoder, ny teknik, resistensbildning o dyl kan leda till försämrat eller uteblivet 
behandlingsresultat och i vissa fall t o m till skador.
Som preparatleverantör ansvarar vi icke för uppkomna skador, försämrade eller uteblivna 
behandlingsresultat, vilka är hänförliga till sådana förändringar i förutsättningarna, vom vi inte 
kunnat förutse vid preparatets registrering och marknadsföring.

Utvidgat anändningsområde (off-label, UPMA)
Utvidgat användningsområde för Basagran SG gäller enligt nedanstående tabell. Informationen 
är hämtad från KEMI:s hemsida i juni 2015. Den som använder växtskyddsmedel enligt 
godkännande för mindre användningsområde (off-label, UPMA) ansvarar själv för eventuella 
skador på grödan eller bristande effektivitet. 
Utvidgat godkännande för mindre användningsområden bygger på få försöksresultat och 
observationer. Alla situationer där produkten får användas är inte utprovade. Produktens effekt 
kan ibland vara känd utifrån effekter i andra grödor. Övriga krav och bestämmelser på etiketten 
ska följas även vid användning enligt utvidgat produktgodkännande.
Gröda Skadegörare Dosering, kg/ha Övriga villkor
Bruna bönor Mot ogräs Max. 0,6 kg/ha
Konservärt Mot ogräs 2 * 0,6 kg/ha Högst 2 behandling/år. Om två 

behandlingar ska utföras ska båda 
dessa ske mellan 1 maj och 15 juli. 
Samma fält får inte behandlas oftare än 
vart tredje år.
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Basagran® SG
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Ogräsmedel
Verksam beståndsdel:
Bentazon ....................................... 87 vikt-% (Na-salt)
Formulering; suspensions granulat (vattenlösligt granulat), SG

Bekämpningsmedel klass 2 L
Reg. nr. 4115

Endast för yrkesmässigt bruk

Fara
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H302 Skadligt vid förtäring.
H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ 
bruksanvisningen.
P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/
ansiktsskydd.
P261Undvik att inandas damm.
P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
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.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör 
inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via 
avrinning från gårdsplaner och vägar.)
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt 
avfall.

Hälles långsamt i sprutan

Första hjälpen
Tag av nedsmutsade kläder.
Vid inandning: Vila , frisk luft, sök läkarhjälp. Inhalera genast kortisonpreparat i sprayform
(corticosteroiddosaerosol).
Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med mycket vatten, sterilt skyddsförband, kontakta
hudläkare.
Stänk i ögon: Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade ögonlock,
kontakta ögonläkare.
Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.
Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner).
Se vidare säkerhetsdatabladet
Verkningsmekanism; HRAC grupp C3
Förbud mot återanvändning av förpackning.
Läs medföljande anvisningar före användning.
Batch nr.: Se förpackningen
Tilverkningsdag: Se förpackningen
Nödfallsinformation: Tel. +49 180 2273 112. Giftinformationscentralen tel. 010-456 6700.

Tillverkare: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Tyskland
Importör: BASF AB, Haraldsgatan 5, SE-413 14 Göteborg, Tel. 031 63 98 00, www.agro.basf.se
Ombud: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2., DK-1560 København V, Tel. +45 32 66 07 00
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