Bonus EFFECT
Ukrudtsmiddel 60

Nem at dosere

Nem at dosere

FORSIGTIG:

Brugsanvisningen skal
følges for ikke at bringe
menneskers sundhed og
miljøet i fare (EUH401). Giftig for
vandlevende organismer, med langvarige
virkninger (H411). Overtrædelse af nedenstående
særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse, til nedvisning af
græsplæner samt stødbehandling af træer. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst
og om efteråret efter høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen
med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Varenr.: 103102 AJ·BF

5 708787 051844

Førstehjælp: Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag. Indtagelse: Ved indtagelse undgå
at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand. Øjenkontakt: Kommer midlet
i øjnene, skylles straks grundigt med vand.
Brugsanvisning: Koncentrat. Fortyndes med vand i følge nedenstående tabel. Bedste resultat opnås i tørvejr uden udsigt til regn. Sprøjtes direkte på de uønskede planters blade. Fuld transport helt ud i rodspidserne tager 10 dage. For at undgå genvækst fra roden, må ukrudtet først fjernes efter 10 dage.
Fuld effekt vil være opnået 2-3 uger efter behandlingen. BONUS Effect Ukrudtsmiddel 60 nedbrydes hurtigt
i jorden, og allerede efter 14 dage kan der såes eller plantes. Undgå at ramme planter, som ønskes bevaret.
Undgå at behandle tæt på planter, der ønskes bevaret. Brug egnet sprøjteudstyr. Midlet må ikke udbringes
med vandkande. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501): 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. Emballagen må ikke genbruges. Rengøring af sprøjteudstyr:
Efter brug rengøres sprøjteudstyret grundigt med vand. Restsprøjtevæsken skal som minimum fortyndes
en faktor 50 og skyllevandet udsprøjtes på det behandlede areal.
Opbevares frostfrit.

50cl

Anvendelsesområde:

Tidspunkt:

Dosering:

Nedvisning af græsplæner
Ukrudtsbekæmpelse

Når græsset er i god vækst
Når ukrudtet er i god vækst

Sprøjtning: 80 ml fortyndes med 1 liter vand - rækker til ca. 20 m².
Sprøjtning. 60 ml fortyndes med 1 liter vand - rækker til ca. 20 m²
eller til ca. 1.000 planter ved enkeltvis besprøjtning.
Sprøjtning: 160 ml fortyndes med 1 liter vand - rækker til ca. 20 m².
Sprøjt kun på ukrudtsplanterne.
Pensles på hele snitfladen. Brug koncentratet som det er.

Vanskeligt ukrudt ( Hvidkløver, Når planterne er i god vækst
skvalderkål, stor nælde o.l. )
Træstød
Umiddelbart efter fældning

Deklaration: Ukrudtsmiddel nr.: 600-4.
Registreringsindehaver:
Distributør:
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelSaphire bvba · Jozef Mertensstraat 142
sesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009. BE-1702 GROOT-BIJGAARDEN
Forhandler:
Koncentration:
Agros ApS · Buen 5 · 6000 Kolding
Metalvej 7 · DK-4000 Roskilde
Glyfosat 60 g/L (6,91 % w/w) ved 20°C.
Mindst holdbar til : Se emballage / Batch nr.: Se emballage www.fausol.dk
Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

EFFECT

EFFECT

60

60
Rækker til 125 m²
Rækker til 125 m²

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse,
til nedvisning af græsplæner samt stødbehandling af træer.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikkeprofessionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Ukrudtsmiddel

Nem at dosere

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse,
til nedvisning af græsplæner samt stødbehandling af træer.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikkeprofessionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.
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