Insektmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, sennep, olieræddike, raps, friske ærter med og uden bælg (ikke sukke
rærter), kartofler, roer, fodermajs, rybs, rosenkål, hovedkål, bladkål, prydplanter, samt i æbler, pærer, kløver og frøgræs
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Farlig ved indtagelse (H302).
Meget giftigt med langvarige virkninger for vandlevande organismer (H410).
Farlig ved indåndning (H332).
Undgå indånding af spray (P261).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt
lovpligtige sikkerhedsdatablad
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, sennep, olieræddike, raps, friske ærter med og uden bælg (ikke sukke
rærter), kartofler, roer, fodermajs, rybs, rosenkål, hovedkål, bladkål, prydplanter, samt i æbler, pærer, kløver og frøgræs.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i raps, sennep og olieræddike ikke anvendes senere end 53 dage før høst. Må i roer og kartofler ikke anvendes senere end 28 dage før
høst. Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i majs, æbler og pærer ikke anvendes senere end 14 dage
før høst. Må i hovedkål, rosenkål, bladkål samt friske ærter, med og uden bælg, ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Der må først sås eller plantes bladgrøntsager 60 dage efter høst.
Må i markafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
(SPe3).
Må i frugtavl ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.), for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes
flyvetid fra kl. 03 til kl. 21 (Spe8).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp: se først i brugsanvisningen.
Insektmiddel nr. 347-40.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Analyse: Beta-cyfluthrin 25 g/l(2,5%)
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one og 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion” (EUH208).
Type: Midlet er et suspensionskoncentrat, SC.
Holdbarhed: 2 år fra produktionsdatoen.
Produktionsdato: Se print på dunken.
Batch nr.: Se print på dunken.
Opbevaring:
I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Nettoindhold: 5 liter

5L

Godkendelsesindehaver:
Nufarm Deutschland GmbH
Im Media Park 4e
50670 Köln
Tyskland
Tel:+492211791790
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BRUGSANVISNING
FØRSTEHJÆLP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312)
Indtagelse: Skyl munden med vand. Søg straks læge.
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask eksponeret hud med mild sæbe og vand fulgt at
en skylning med varmt vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller
irritation.
Øjenkontakt: Fortsæt med at skylle øjnene med rent vand i 20-30 minutter idet øjenlåg
ofte trækkes tilbage. Søg læge, hvis der opstår irritation.
Note til lægen: Ingen kendt særlig modgift. Behandl symptomatisk. Maveskylning er indiceret for at opnå fuldstændig tømning.
Bifarlig
Behandling af blomstrende raps, sennep og andre korsblomstrede afgrøder må
kun foretages uden for biernes flyvetid (fra kl. 21.00 til kl. 03.00).
Produktbeskrivelse
Bulldock Max 25 SC er et meget effektivt insektmiddel, der tilhører gruppen syntetiske
pyrethroider.
Midlet virker på insekterne som en kontaktgift, men fungerer samtidig som en mavegift.
Effekten kommer meget hurtig (”knock-down effekt“).
Bulldock Max 25 SC har en god langtidsvirkning og ved at tilpasse doseringen til afgrødens
udvikling, kan man styre virkningen af midlet. Bulldock Max 25 SC virker ved lave temperaturer, har god regnfasthed og er skånsom over for afgrøderne. Der er på mange lokaliteter
konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Bulldock Max 25 SC og andre pyrethroider være utilstrækkelig
og der bør anvendes et middel med anden virkemekanisme.
Anvendelsersområde
Afgrøde

Skadevolder

Behandlings
frist

Raps, sennep, rybs og
olieræddike til frø

Kåltrips, glimmerbøsser, skulpesnudebiller,
skulpegalmyg
Bladlus (efterår og forår),
trips, hvedegalmyg
Fritfluer
Bladlus, trips
Fritfluer
Bladlus, trips
Fritfluer
Trips, bedefluer
Bladlus, coloradobiller
Trips og bladrandbiller
Ærtebladlus og ærteviklere
Kåltrips, lille og stor kålsommerfugl, kålmøl
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Afstand Dosering
til vand l/ha
miljø
20
0,3

21

20

14

20

53

20

28
28
7

20
20
20

7

20

Hvede, triticale, rug
Majs (foder)
Frøgræs, kløver
Roer
Kartofler
Friske ærter +/- bælg
Hovedkål (hvid-, rød,spids og savojkål),
rosenkål.
Bladkål (kina- og
grønkål)
Æbler, pærer

Frostmåler, knop-bladviklere, æbleviklere
Prydplanter i væksthus Bladlus, trips, måler- og
viklerlarver
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0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3

50

0,3

20

0,05 %,
maks.
2000 l
vand/ha

Prydplanter udendørs, Bladlus, trips, måler- og
planteskolekulturer
viklerlarver

20

0,05 %,
maks.
2000 l
vand/ha

Må kun anvendes 2 gange pr. vækstsæson.
Vandmængder
Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha, i kartofler dog 400-600 liter vand pr. ha. Størst
vandmængde i tætte afgrøder. I frugttræer anvendes 250-500 liter vand pr. ha eller koncentratsprøjtning. Prydplanter sprøjtes til afdrypning.
Tilberedning af sprøjtevæske
Fyld tanken halvt med vand og tilsæt derefter den afmålte mængde Bulldock Max 25 SC
under omrøring.
Tankblandinger
Bulldock Max 25 SC kan blandes med svampemidler, mangansulfat og solubor.
Tankblandinger udsprøjtes umiddelbart efter tilberedning.
Opbevaring
Opbevares frostfrit og utilgængelig for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.
Rengøring af sprøjte
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/ vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv
trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.
1. S prøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med
mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt
tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.
2. S traks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og
udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet
kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3. F yld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL
CLEAR® Extra pr. 100 liter vand. Lad omrøringen og tank- spuledyse køre i mindst 15
minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes
udover den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr. 10
liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.
5. S prøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse
køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gen- nem bom/dyser over et
egnet areal.
Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en
vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor
produkten er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden
for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal,
vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til
udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljø- ministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26.
november 2018.
Tom emballage
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. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
Produktansvar
Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer,
og er derfor alene at forstå som anbefalinger. Mange faktorer, såsom vejrforhold, jordtype,
sorter, resistens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt.
Nufarm fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i
forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.
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