BONUS PLÆNERENS
LANGTRÆKKENDE
Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i etablerede græsarealer som f.eks. græsplæner,
sportsanlæg og golfbaner.
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr.: 361-18
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009.
Aktivstoffer:
MCPA: 70 g/l (7 % w/w).
Mechlorprop-P: 46 g/l (4,6 % w/w).
Dicamba: 23 g/l (2,3 % w/w).
2,4-D: 70 g/l (7 % w/w).
Midlet indeholder 2,4-D; kan udløse allergisk reaktion.
Udløbsdato: Se andet sted på dunken.
Formulering: Flydende
N

Emballage:

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i etablerede græsarealer som f.eks. græsplæner, sportsanlæg og golfbaner.
Må ikke anvendes på græsarealer, der bruges til afgræsning.
Må kun anvendes én gang om året og ikke senere end 1. oktober.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb,
søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær
overfladevand/ undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Brugsanvisning Bonus plænerens
Langtrækkende
Brugsanvisning
Anvendelse

1 liter
Miljøfarlig

Registreringsindehaver: Agriphar S.A, Rue de Renory 26,
B-4102 Ougrée, Belgium
Forhandler: AGROS, Buen 5,
DK-6000 Kolding, Danmark, www.agros.dk

Anvendes direkte på
etableret græsplæne med
bredbladet ukrudt; f.eks.
tidsler, mælkebøtter,
fuglegræs, vejbred, bellis,
hønsetarm, kløver, pileurt,
ranunkel, røllike mv.

Tidspunkt
April, maj, juni, juli
august, september

Dosering
100 ml plænerens til 5 l vand
(rækker til 100 m 2)

Læs altid etiketten grundigt før start

Før behandlingen

* Ha tid, og brug omhu ved sprøjtningen.
* Sprøjt i stille vejr – regn indenfor de første 6 timer kan forringe effekten.*

Læs altid etiketten grundigt før start
Før behandlingen
* Ha tid, og brug omhu ved sprøjtningen.
* Sprøjt i stille vejr – regn indenfor de første 6 timer kan
forringe effekten.
* Bør ikke sprøjtes i forbindelse med nattefrost.
* Brug gerne lange bukser/ærmer, handsker og
gummistøvler.
* Gennemgå og opmål det areal du skal behandle.
* Ukrudtet skal være i god vækst. Temperatur over 8 grader.
* Anvend en sprøjte der er beregnet til ukrudtsmidler.
* Må ikke udbringes med vandkande
* Sørg for korrekt dosering.
* Nyanlagte plæner behandles tidligst efter 4 -6 måneder
* Sprøjt aldrig i nærheden af kloakker og afløb
Begrænsning:
* Behandlet græs må ikke anvendes som dyrefoder.
* Må ikke anvendes hvor der ønskes kløvervækst.
* Må anvendes 1 gang årligt og ikke efter 1. oktober.
Efter behandlingen
* Skyllevand og rester må ikke komme i kloakafløb.
* 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.
* Skyllevandet skal sprøjtes ud på det behandlede areal.
* Sprøjten rengøres grundigt efter brug.
* Emballagen må ikke genbruges.
Lagring.
Lagres frostfrit i uåbnet emballage, beskyttet mod direkte
sollys.

