103101/ Bonus EFFECT Ukrudtsmiddel KTB - 1 liter
Reg.nr.: 600-5
J.nr. MST-661-04179
Ref. Agnmv
10.09.13

EFFECT

Klar til brug !

Ukrudtsmiddel

EFFECT

Ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel: Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.
FORSIGTIG:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53). Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser
og udyrkede arealer. Nedvisning af græsplæner og planter i private haver.
Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere der har indeholdt produktet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

148 mm

Klar til
brug !

Brugsanvisning: Beholderens indhold kan bruges ufortyndet. Bedste resultat opnås i tørvejr uden
udsigt til regn. Fuld effekt vil være opnået 2-3 uger efter behandlingen. Brug egnet sprøjteudstyr.
Undgå at ramme planter, som ønskes bevaret. Undgå at behandle tæt på planter, der ønskes bevaret.
Bortskaffelse af tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt
affald. Emballagen må ikke genbruges. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes i sprøjtebeholderen og
udsprøjtes på det behandlede areal.
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.
Anvendelsesområde:
Tidspunkt:
Udyrkede arealer, langs hegn og mure o.l. Ukrudt i god vækst
Befæstede arealer
Ukrudt i god vækst

Dosering:
Indtil ukrudtsplanter er fugtige
Indtil ukrudtsplanter er fugtige
Sprøjt kun på ukrudtsplanterne
Nedvisning af græsplæner
Græs i god vækst
Indtil græsset er fugtigt
Deklaration: Ukrudtsmiddel nr.: 600-5. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Holdbar til : Se emballage

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for
ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

106 mm

1liter

Aktivstof:
Glyfosat
Koncentration: 7,2 g/l (0,736% w/w)
Formulering: Flydende
Indhold:

1 liter

Batch nr.: Se emballage
Registreringsindehaver:
Saphire · Heedstraat 58
BE-1730 Asse
Forhandler:
Agros ApS · Buen 5
6000 Kolding

106 mm

Varenr.: 103101
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