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Productname Bumper 25 EC   

Country Norway
Package size 5 L

Label code FELLBUMNO5LT/02/A

Label dimensions 160 x 150 (hxw) Name Taco Plinck
Label date Jan 2016 Draft Approved

Virksomt stoff: 
Propikonazol 250 g/L (25,1 vikt-%)
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)
Registreringsnummer: 2009.85.14
Avgifstklasse: 3
Virkmåte: FRAC 3

Tilvirker: Importør:
ADAMA Irvita N.V. Felleskjøpet Agri SA
Pos Cabai Office Park, Unit 13 Depotgata 22
Willemstad – Curaçao 2000 Lillestrøm
Netherlands Antilles Norway  
www.adama.com www.felleskjopet.no

5 L ℮ ® ADAMA France S.A.S.

Soppmiddel
Blandingspartner for bekjempelse av ulike 
soppsjukdommer

For bruk i bygg, havre, hvete og rug, som 
angitt i bruksanvisningen.

Bumper® 25 EC 
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Mot soppsjukdommer i hvete, bygg, rug og havre.

ADVARSEL
 

Meget giftige med langtidsvirkning for liv i vann.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, 
dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.
Giftig for insekter.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Inneholder propiconazol. Kan gi allergisk reaksjon.
 
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for 
menneskers helse og miljøet.
Det er forbudt å bruke Bumper® 25 EC i strid med 
godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale 
dosering/konsentrasjon.

FØRSTEHJELP
Innånding: Flytt til et sted med frisk luft. Oppsøk lege dersom det dårlig effekt utvikler.
Hudkontakt: Fjern tilsølte klar og vask deler av huden som har vært utsatt med vann og 
mild såpe, skyll med varmt vann. Skaff legetilsyn dersom pustevankser vedvarer.
Øyenkontakt: Skyll øyet vedvarende med rent vann i 10 - 15 minutter og trekk øyelokket 
ofte tilbake. Skaff førstehjelp ved vedvarende smerte eller rødhet.
Svelging: FREMKALL IKKE BREKNINGER. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs 
person. Skyll munnen med vann. Søk legehjelp.
 
Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.
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Label date Jan 2016 Draft Approved
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Mot soppsjukdommer i hvete, bygg, rug og havre.

ADVARSEL
 

Meget giftige med langtidsvirkning for liv i vann.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, 
dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.
Giftig for insekter.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Inneholder propiconazol. Kan gi allergisk reaksjon.
 
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for 
menneskers helse og miljøet.
Det er forbudt å bruke Bumper® 25 EC i strid med 
godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale 
dosering/konsentrasjon.

FØRSTEHJELP
Innånding: Flytt til et sted med frisk luft. Oppsøk lege dersom det dårlig effekt utvikler.
Hudkontakt: Fjern tilsølte klar og vask deler av huden som har vært utsatt med vann og 
mild såpe, skyll med varmt vann. Skaff legetilsyn dersom pustevankser vedvarer.
Øyenkontakt: Skyll øyet vedvarende med rent vann i 10 - 15 minutter og trekk øyelokket 
ofte tilbake. Skaff førstehjelp ved vedvarende smerte eller rødhet.
Svelging: FREMKALL IKKE BREKNINGER. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs 
person. Skyll munnen med vann. Søk legehjelp.
 
Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.
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BRUKSOMRÅDE
Mot soppsjukdommer i hvete, bygg, rug og havre.

BEHANDLINGSFRIST
Korn: 5 uker

VIRKEMÅTE
Bumper® 25 EC er et systemisk soppmiddel, som tas hurtig opp i plantene og 
fordeles med saftstrømmen til alle stengel- og bladdeler, inkludert ny tilvekst.  
Bumper® 25 EC inneholder aktivstoffet propiconazol, som er en triazol. Ved 
dosering på 50 ml/daa vil plantene få en viss beskyttelse i opptil 4 uker, avhengig 
av tilvekst og øvrige forhold. Ved redusert dosering vil virkningstiden bli kortere.

BRUKSRETTLEDNING 
Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet. Etterfyll med resten 
av vannet under omrøring. Sprøytevæsken holdes i kontinuerlig omrøring under 
tillaging og utsprøyting.

Bruk 15-20 ltr vann pr daa. 

Bumper® 25 EC kan benyttes maksimalt 2 ggr. pr. sesong.

Unngå å behandle midt på dagen på dager med høye dagtemperaturer og/eller 
sterkt solskinn.

Dosering/virkeområde:
Hvete:
Mot hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk, mjøldogg og gulrust. Bruk 
inntil 50 ml Bumper® 25 EC pr daa. Behandles ved behov fra busking til etter 
avsluttet blomstring. Ved kraftige mjøldoggangrep kan Bumper® 25 EC blandes 
med f. eks. Forbel® eller Talius®, og mot bladflekksjukdommer / ”septoria” 
anbefales det å blande Bumper® 25 EC en annen triazol som Proline® eller et 
strobilurinholdigpreparat .

Bygg:
Mot grå øyeflekk, byggbrunflekk, rust, snerpsopp  og mjøldogg. Bruk inntil 50 ml 
Bumper® 25 EC pr daa. Behandles ved behov fra busking til blomstring. I sorter 
som er mottaglige for mjøldogg, kan Bumper® 25 EC blandes med f. eks. Forbel® 
eller Talius®, og mot bladflekksjukdommer kan Bumper® 25 EC blandes med en 
annen triazol som Proline® eller et strobilurinholdigpreparat.

Rug:
Mot grå øyeflekk, brunrust, svartrust og mjøldogg. Bruk inntil 40 ml Bumper® 25 
EC pr daa. Behandles ved behov fra busking til skyting. Kan blandes med en triazol 
som Proline®  eller et strobilurinholdig preparat.



Havre:
Mot mjøldogg, kronrust og havrebrunflekk. Bruk inntil 30 ml Bumper® 25 EC pr 
daa. Behandles ved behov fra busking til begynnende skyting.

Blanding:
Bumper® 25 EC kan blandes med en lang rekke aktuell plantevernmidler. 
Unngå å blande mer enn 2 preparater på en gang. Se blandingspartnerens 
etikett, samt Felleskjøpets blandetabeller for nærmere informasjon. Blanding 
med urea, mangansulfat eller ammoniumnitrat frarådes.

Rengjøring av sprøyteutstyr
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i 
sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann 
og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann 
etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomst.  
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret 
rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

FORSIKTIGHETSREGLER
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Bruk vernehansker fortrinnsvis av polykloropren, øyevern, og heldekkende 
arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting 
og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og 
halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes.
Hansker og overtrekksdress må nyttes dersom en går inn i behandlet 
område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter 
sprøyting.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen 
tlf. 22591300 (åpent hele døgnet).

AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje 
kildesorteres.  Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort 
tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING
Bumper® 25 EC oppbevares frostfritt.

MERK
Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen 
garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. 
Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres 
eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, 
bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.



Reg. Varemerke:
Bumper®: ADAMA Group.
Proline®: Bayer CropSience
Forbel®: BASF
Talius®: DuPont de Nemours
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Productname Bumper 25 EC   

Country Norway
Package size 4x5 L

Label code FELLBUMNO5LT/02/C1

Label dimensions 198 x 234 (hxw) Name Taco Plinck
Label date Jan 2016 Draft Approved

Virksomt stoff: 
Propikonazol 250 g/L (25,1 vikt-%)
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)
Registreringsnummer: 2009.85.14
Avgifstklasse: 3
Virkmåte: FRAC 3

Tilvirker: Importør:
ADAMA Irvita N.V. Felleskjøpet Agri SA
Pos Cabai Office Park, Unit 13 Depotgata 22
Willemstad – Curaçao 2000 Lillestrøm
Netherlands Antilles Norway  
www.adama.com www.felleskjopet.no

® ADAMA France S.A.S.

Soppmiddel
Blandingspartner for bekjempelse av ulike 
soppsjukdommer

For bruk i bygg, havre, hvete og rug, som 
angitt i bruksanvisningen.

Bumper® 25 EC 
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Mot soppsjukdommer i hvete, bygg, rug og havre.

ADVARSEL
 

Meget giftige med langtidsvirkning for 
liv i vann.
Må ikke brukes nærmere vannførende 
grøfter, bekker, dammer eller større 
vannforekomster enn 30 meter.
Giftig for insekter.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Inneholder propiconazol. Kan gi allergisk reaksjon.
 
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for 
menneskers helse og miljøet.
Det er forbudt å bruke Bumper® 25 EC i strid med godkjent 
bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den 
tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

FØRSTEHJELP
Innånding: Flytt til et sted med frisk luft. Oppsøk lege dersom det 
dårlig effekt utvikler.
Hudkontakt: Fjern tilsølte klar og vask deler av huden som har 
vært utsatt med vann og mild såpe, skyll med varmt vann. Skaff 
legetilsyn dersom pustevankser vedvarer.
Øyenkontakt: Skyll øyet vedvarende med rent vann i 10 - 15 
minutter og trekk øyelokket ofte tilbake. Skaff førstehjelp ved 
vedvarende smerte eller rødhet.
Svelging: FREMKALL IKKE BREKNINGER. Gi aldri noe gjennom 
munnen til en bevisstløs person. Skyll munnen med vann. Søk 
legehjelp.
 
Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.

UN 3082

NORWAY4 x 5 L
Productname Bumper 25 EC   

Country Norway
Package size 4x5 L

Label code FELLBUMNO5LT/02/C2

Label dimensions 198 x 234 (hxw) Name Taco Plinck
Label date Jan 2016 Draft Approved

Virksomt stoff: 
Propikonazol 250 g/L (25,1 vikt-%)
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)
Registreringsnummer: 2009.85.14
Avgifstklasse: 3
Virkmåte: FRAC 3

Tilvirker: Importør:
ADAMA Irvita N.V. Felleskjøpet Agri SA
Pos Cabai Office Park, Unit 13 Depotgata 22
Willemstad – Curaçao 2000 Lillestrøm
Netherlands Antilles Norway  
www.adama.com www.felleskjopet.no

® ADAMA France S.A.S.

Soppmiddel
Blandingspartner for bekjempelse av ulike 
soppsjukdommer

For bruk i bygg, havre, hvete og rug, som 
angitt i bruksanvisningen.

Bumper® 25 EC 



Productname Bumper 25 EC   

Country Norway
Package size 30x20xL
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Label dimensions 210 x 297 (hxw) Name Taco Plinck
Label date Jan 2016 Draft Approved
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