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Ukrudtsmiddel: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse
i etablerede græsarealer som f.eks græsplæner og sportsanlæg.

Garden plænerens

*Må kun anvendes en gang om året.
Garden Plænerens - klar til brug virker bedst, når ukrudtet er i god vækst. Dermed bør man ikke behandle i tørre
perioder, ved temperaturer under 8˚C, ved nattefrost eller
ved udsigt til regn de første 6 timer efter udsprøjtning.
Græsset bør ikke klippes 3-5 dage før og efter behandlingen. Skader ikke græsset. Nyanlagte plæner behandles
tidligst efter 4-6 måneder.
Drej lukke mekanismen på sprøjtehovedet, så den er åben
og sprøjt direkte på ukrudtsplanten i 30-50 cm afstand.
Sprøjt en til to håndpumpesprøjt på ukrudtsplanten.
Vær opmærksom på at udsprøjte Garden Plænerens klar til brug i vindstille vejr for at undgå vindrift af midlet,
da tokimbladede planter kan skades, hvis de rammes af
midlet. Emballagen må ikke genbruges. Opbevares frostfrit.
VIRKEMÅDE: Garden Plænerens - klar til brug optages
gennem bladene, hvorefter det transporteres rundt i planten, hvor celledannelsen bliver påvirket. Ukrudtsplanterne
visner bort i løbet af 2-3 uger afhængig af vækstbetingelserne i perioden.

FØRSTEHJÆLP: Generelt: Ved vedvarende irritation af hud
kontakt læge. Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skyl straks
grundigt med vand og kontakt læge. Hud: Vask grundigt
med vand og sæbe. Indtagelse: Skyl munden grundigt
og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastninger. Kontakt
omgåede læge og vis denne beholder eller etikette.
BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Tom
emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagaen må ikke genbruges.
DEKLARATION: Analyse: MCPA 0,7 g/l (0,07%w/w), MCPP-P 0,42 g/l (0,046%w/w), Dicamba 0,2 g/l (0,023%w/w),
2,4-D 0,7 g/l (0,07%w/w) ved 20˚C.
Type: Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.
Ukrudtsmiddel nr.: 361-42
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009.
Godkendelsesindehaver: Arysta
LifeScience Benelux SPRL, 26/1,
B-4102 Ougrée, Belgien.
Produceret for Silvan A/S af
Tanaco Danmark A/S, tlf. 75144800,
www.tanaco.com
Nettoindhold: 750 ml
Batchnr.: Se stempel.
Udløbsdato: Se stempel.
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BRUGSANVISNING: Garden Plænerens er klar til brug
og anvendes som pletbehandling på græsplænen mod
bredbladet ukrudt, som fx. tidsler, mælkebøtter, fuglegræs,
vejbred, bellis mv.
ANVENDELSESPERIODE:
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEP

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller
med beholdere, der har indeholdt produktet.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer
og foderstoffer.
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FORSIGTIG:
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH 401).
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede
græsarealer som f.eks. græsplæner og sportsanlæg.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

