TopGun

Ukrudtsmiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt og mos på
indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer, på arealer med
beplantning af vedagtige kulturer samt under frugttræer og frugtbuske og
nedvisning af kartofler samt nedvisning af spinat og kløver til frø.

Finalsan Koncentrat ®

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Forårsager
alvorlig øjenirritation (H319). Vask hænder og ansigt
grundigt efter brug (P264). Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280). 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 ukrudt og mos på
indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer, på arealer med beplantning af vedagtige kulturer
samt under frugttræer og frugtbuske, og til nedvisning
af kartofler samt nedvisning af spinat og kløver til frø.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i kartofler, spinat og kløver ikke anvendes
nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer
mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
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:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen
eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
(P305 + P351 + P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg
lægehjælp (P337 + P313).

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Anvendelse og virkning:
TopGun Finalsan Koncentrat er et kontaktmiddel med det aktive stof pelargonsyre, som svider
og nedvisner ukrudt, spinat, kløver og kartoflernes grønne dele. Ukrudt, spinat, kløver og kartofler skal derfor dækkes bedst muligt med sprøjtevæsken. Der skal sprøjtes på tørre planter. Hurtigst effekt ved sprøjtning over 10°C. Undgå at sprøjte med udsigt til regnvejr indenfor 5 timer.
Virkningsmåden for produktets aktive stof pelargonsyre er ukendt (HRAC gruppe 0).
Ved brug i frugtplantager må maximalt 50% af det dyrkede areal behandles med TopGun.
Ukrudt: Der skal anvendes afskærmet sprøjtning. Der sprøjtes på tidlige udviklingstrin (ukrudt ca.
5-10 cm og mospuder op til 2 cm høje). På flerårige ukrudtsarter nedvisnes de overjordiske dele af
planterne, men genvækst fra rødder må forventes. Der kan ikke forventes langtidseffekt. Behandlingen gentages ved eventuel genvækst. Hvis blade på træer og buske rammes vil de blot svides,
men moderplanten går ikke ud. Anvend altid dyser, der minimerer vindafdrift.
Nedvisning af kartofler, spinat og kløver: Undgå vindafdrift til naboafgrøder.
Dosering og sprøjteteknik:
Anvendelsesområde

Formål

Udbringningsmåde/
dyseforslag

P-pladser,
fortorve, indkørsler,
havegange,
terrasser, udyrkede arealer.
Med Rygsprøjte.
Afskærmet

BekæmRygsprøjte, afpelse af
skærmet sprøjtning /
enårige
TeeJet XR 8003
græsser og
tokimbladede ukrudtsarter samt
mos

Arealer med
vedagtige
kulturer, under
frugttræer og
buske. Med
Rygsprøjte.
Afskærmet

Behandlingstidspunkt

Max. Antal
behandlinger
pr. år

Interval
(dage)
mellem
behandlinger

Dosering

Sprøjtevolumen

Når ukrudtet er 8
max. 5-10 cm
højt. Mospuder max 2 cm
høje.

21

1,6 l/
100
m2

10 L*/100 m2
*svarende til 1,6
L produkt + 8,4
L vand

BekæmRygsprøjte, afskærpelse af
met sprøjtning /
enårige
TeeJet XR 8003
græsser og
tokimbladede ukrudtsarter samt
mos

Når ukrudtet er
max. 5-10 cm
højt. Mospuder max. 2
cm høje.

4

21

1,6 l/
100
m2

10 L*/100 m2
*svarende til 1,6
L produkt + 8,4
L vand

Kartoffel
nedvisning,
bredsprøjtning

Nedvisning
af top

Marksprøjte, bredsprøjtning/ TeeJet
AIXR 11005

BBCH 81-95.

2

5-10

150 l/
ha

600 L**/ha
**svarende til
150 L produkt +
450 L vand

Nedvisning af
spinat eller kløver
til frø

Ensartet
afmodning.
Høstlettelse

Marksprøjte, bredsprøjtning.
TeeJet AIXR 11004

BBCH 81-93

1

-

80 l/ha

400 l/ha - svarende
til 80 l produkt +
320 l vand

Opblanding: Produktet omrystes/omrøres inden opblanding med vand. Opbland altid TopGun Finalsan Koncentrat i en ren beholder. Fyld beholderen halvt med vand. Tilsæt den krævede mængde TopGun Finalsan Koncentrat og herefter den resterende vandmængde. Tilsæt ikke vandet med
højtryk, da der kan dannes skum. Hvis skum forekommer, kan der tilsættes et antiskummiddel.
Anvend altid ny opblandet sprøjtevæske. Bland ikke mere sprøjtevæske end sprøjteopgaven
kræver. Sprøjteudstyret og tømt emballage rengøres grundigt med vand efter brug. Følg nøje alle
anvisninger i Vaskeplads bekendtgørelsen nr. 1401 af 26. november 2018.

del

Nedbrydning: TopGun Finalsan Koncentrat nedbrydes hurtigt af naturligt forekommende jordbakterier. Der kan efter 2 dage genplantes på behandlede arealer.
Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 364-12. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Aktivstof: Pelargonsyre 186,7 g/l (18,7%, w/w). Midlet
er et emulgerbart koncentrat. Nettoindhold:20 liter.
Holdbarhed: 5 år efter produktionsdato. Produktionsdato og batchnr. er påtrykt emballagen.
Godkendelsesindehaver: W. Neudorff GmbH KG, An
der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Tyskland

Praktiske oplysninger: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale
regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt
affald. Emballagen må ikke genbruges. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder skal skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Produktet skal opbevares frostfrit. Undgå at ramme nyere metaloverflader.
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres eller downloades fra www.ecostyle.dk (EUH210).
ECOstyle A/S fralægger sig et hvert ansvar for produktets effekt og skader samt følgeskader ved
ikke forskriftmæssig anvendelse. Effekten kan bl.a. være påvirket af vejrlig, gødningstildeling, sort,
behandlingstidspunkt og sprøjteteknik.
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