
Innhold
Glyfosat (ammoniumsalt) 74,7 vekt %.
Preparatet i pluggene inneholder 680g glyfosat/kg

 1 Plugg = 204 mg glyfosat

Fare for alvorlig øyeskade. Meget giftig for vannlevende organismer, kan
forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Unngå kontakt med
øynene. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk egnet
verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Bor hull fra siden av stubben,
eller i snittflaten nær barken. Ca
30 mm dybde. Bruk 13-14 mm
bor.

Plasser en ECOPLUG® i
hullet med den tykke delen
vendt ut.

Bruksområde
Minimerer forekomst av rot- og stubbskudd ved

hogging av løvtrær.
All annan användning är otillåten.

Innhold: 100 stk.
Glyfosatholdig produkt i brukervennlige lukkede plugger, for å
minimere oppkomst av stubbeskudd og rotskudd ved hogging av
løvtrær.

Slå in ECOPLUG®
med en hammer.

Slå in pluggen helt til den
sprekker, og aktivstoffet frigjøres
inne i hullet.

Tilvirker av aktivstoff:
Monsanto Europa S.A.
Avenue De Tervuren 270-272
 B-Bryssel, Belgium

Distributør:
ECOPLUG SWEDEN AB
Stenhusgatan 13, 59730 Åtvidaberg, SWEDEN
Tlf. 016-514700, www.ecoplug.com

Produsenten garanterer at produktet holder rett kvalitet.Da produsenten ikke har
kontroll på alle forhold som kan påvirke effekten av produktet i den enkelte
brukssituasjon,  kan det ikke gis noen garanti for resultatet i det enkelte tilfelle. Dette
produktet må ikke på noen måte endres eller modifiseres.

Behandlede trær og trær som har felles rotsystem med
behandlede trær vil bli skadet eller dø av behandlingen.
Brukeren av Ecoplug er selv ansvarlig for at bruken ikke
skader annen manns eiendom, eller medfører påvirkning på
arealer som er beskyttet gjennom annet regelverk.

Norsk importør:
Felleskjøpet Agri BA
Pb 469 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf. 03520

Reg.nr.: 2009.80 Avgiftsklasse: 1



Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår riskiko for menneske og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller

behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

OPTIMAL BRUK AV ECOPLUG® MAX
Bruksanvisning

STUBBEBEHANDLING
Bruk et 13 mm bor, og lag hull som er 30-35 mm dype. Bruk evnt spesialbor tilpasset bruk av
Ecoplug. Hullene bores på siden av stubben, eller fra oversiden. Når hullene bores i snittflaten på
stubben, er det viktig å plassere hullene nær barken i ytterkant av snittflaten, da det er vevet rett
under barken som er viktig for transporten av det aktive stoffet ned til rotsystemet. Hullene
plasseres jamnt fordelt rundt stubben med 6 – 8 cm. mellomrom. Hullene kan også plasseres i
eventuelle synlige grenrøtter. Straks hullene er boret, settes en Ecoplugg i hvert hull, og pluggene
slås inn med en vanlig hammer. Slå pluggen inn helt til hodet på pluggen tetter hullet. Da vil det
aktive stoffet bli frigjort innerst i det hullet som er boret. Stubbebehandlingen bør utføres i
forbidelse med felling av treet, og senest to dager etterpå, for å gi best resultat. Ecoplug kan
benyttes uansett værforhold og årstid.

BEHANDLING AV STÅENDE TRÆR
Bruk samme metode som ovenfor, men antallet hull økes med ca 50% i forhold til ved
stubbebehandling.

PLUGGEN MÅ IKKE ÅPNES!

Forsiktighetsregler.
Bruk vernehansker av neopren og øyevern ved håndtering og bruk
av preparatet.

Avfallshåndtering:
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Ubrukte
plugger må innlevereres til mottak for farlig avfall.

Dosering:
ART STUBBESTØRRELSE

Diameter i cm:
Dosering
Antall plugger:

3-6
6-10
10-14
14-18
>20

1
2
3
4
6-8 cm mellom pluggene

Alm, Asp, Bjørk, Bøk,
Gråor, Lind, Rogn, Lønn
og Selje

Ved synlige rotforgreininger, settes 1 ECOPLUG® i hver rotgren.
Ask, Ek, Hegg, Svartor 1,5 gr doseringen for Bjørk etc.
Poppel 2 gr doseringen for Bjørk etc.

ECOPLUG® -er patentert(pat.nr. 8701680-4)
ECOPLUG® -registrert varemerke ECOPLUG SWEDEN AB
RoundUp® Max –registrert varemerke Monsanto Prod. Nr. 2010


