Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet
ukrudt i etablerede græsplæner.

1,5 Ltr
Ltr..
Mechlorprop
MCPA
Dicamba

250 g/l
150 g/l
12 g/l

HErbatox BV Plænerens
FORSIGTIG
Vask huden efter arbejdet og undgå kontakt med
midlet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet
ukrudt i græsplæner.
Må ikke udbringes med vandkande.
Må ikke anvendes efter den 1. august.
Må kun anvendes én gang om året.
Må ikke anvendes på græsarealer der anvendes
til afgræsning/opfodring.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke
overskrides.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med nærings- og
nydelsesmidler, samt foderstoffer.
INDHOLD
Ukrudtsmiddel, nr. 16-169
Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse:
Mechlorprop
MCPA
Dicamba
Fabr.nr.

250 g/l
150 g/l
12 g/l

BRUGSANVISNING
Herbatox Plænemiddel bekæmper bredbladet
ukrudt som f.eks. agertidsel, bellis (tusindfryd),
borst, brunelle, høgeurt, hønsetarm, kløver,
kongepen, mælkebøtte, pileurt, potentil, ranunkel, røllike, vejbred og ærenpris.
Kløver, potentil, ranunkel og ærenpris kan være
vanskelig at bekæmpe.
Virkemåde
Herbatox Plænemiddel optages gennem bladene. Derfor udryddes kun fremspiret ukrudt bedst i forårs- og forsommertiden, når ukrudtet
er i god vækst. Må ikke anvendes efter 1. august.
Plænen skades ikke. Nysåede plæner tåler dog
først behandling efter 3 - 4 måneder.
Dosering
Der udsprøjtes 1,5 l Herbatox Plænemiddel pr.
1000 m2. Det svarer til 1,5 ml pr. m2.
Udbringning
På mindre arealer udbringes Herbatox Plænemiddel med havesprøjte.
Der anvendes 30 ml middel i 2 l vand pr. 20 m2.
Bemærk
Hold husdyr borte mindst 1 døgn efter behandling.
Græsset bør ikke klippes 4 - 5 dage før og 3 - 4
dage efter sprøjtning. Regn indenfor 6 timer efter behandling kan forringe virkningen.
Sprøjt helst på tørre plæner, men ikke i tørkeperioder, da ukrudtet skal være i god vækst.
Undgå at sprøjtetåge driver ind over køkkenurter,
prydplanter etc.
Opbevaring
Herbatox Plænemiddel tåler let frost.
Bortskaffelse
Tom emballage og rester skal afleveres til dagrenovationen.
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