Svampemiddel.
Må kun anvendes til forebyggelse af
lagersygdomme i æbler og pærer.

Dosering
1 kg i 1.000 liter vand/ha
Brugsanvisning
Brug 1.000 l. vand/ha til sprøjtning.
1) Fyld tanken delvis med koldt vand og
start omrøring.
2) Tilsæt Boni Protect.
3) Fyld det resterende vand i og fortsæt
omrøring. Opløsningen bør bruges samme
dag. Opløsningen sprøjtes ud med fin
forstøvning - helst om aftenen.
Det er vigtigt, at æblet ved sprøjtning
dækkes så godt som muligt.

Forudgående svovl eller fungicidbehandlinger bør foretages minimum 5 dage før
første behandling med Boni Protect.

Biologisk svampemiddel
mod lagersygdomme

Boni Protect indeholder nyttegærsvampen Aureobasidium
pullulans. Ved forebyggende behandling etableres gærsvampen
på frugtens overflade. Må anvendes til bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis cinerea), Gul monilia (Monilia fructigena) og Penselskimmel (Penicillium expansum).
Boni Protect har kun en begrænset virkning mod gloeosporium
og lagerskurv. Derfor bør det anvendes som afsluttende behandling efter forudgående anvendelse af andre midler, der er
effektive mod lagersvampe. I økologiske dyrkning hvor dette ikke
er muligt, vil virkningen variere og ofte være utilstrækkelig.

Behandlingstidspunkt (Der må maksimalt behandles 3 gange i alt)
Enten
Eller
2-3 uger før 1. pluk
4-5 uger før 1. pluk
0-7 dage før 1. pluk
2-3 uger før 1. pluk
0-7 dage før 2. pluk
0-7 dage før 1. pluk

Indhold: Vandopløseligt granulat;
Aureobasidium pullulans, 5x109 CFU/g.
Indeholder 50 vægtprocent A. pullulans.
Produktionsdato: se etiket på posen.
Opbevares køligt ved 5-25°C!
Holdbarhed:
10 måneder ved 25°C;18 mdr. ved 8°C.
Svampemiddel, reg. nr. 683-1. Omfattet
af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.

Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes
til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinierne i rådsforordning nr. 2092/91.
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.

1,5 kg

ADVARSEL: For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Indeholder Aureobasidium pullulans DSM 14940 og DSM 14941; kan udløse en allergisk reaktion ved indånding. Undgå
indånding af støv. Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vask huden efter arbejdet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til forebyggelse af lagesygdomme i æbler og pærer. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Opbevares utilgængeligt for børn. M å ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp: Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand.

Lokalirriterende (Xi)

Distributør: Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27b, 8200 Århus N, tlf. 86786988 www.bioplant.dk Producent: Bio-ferm, Østrig

