
Pistol®

Langtidsvirkende mot ugress
Konsentrat
Til total ugressbekjempelse på ett- og tofrøblada ugress i planteskoler, juletrefelt, langs jernbaner, industrielle 
områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

Bruksområde:
Pistol® brukes på arealer hvor ett- og tofrøblada ugress ønskes fjernet, og hvor arealet skal forbli en ren flate fri for 
ugress i opptil 4 måneder. Tillatt brukt på ikke-spiselige vekster i planteskoler, juletrefelt, langs jernbaner, industrielle 
områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

Virkeområde:
Pistol® brukes på små ugressplanter om våren og arealene vil være ugressfrie opptil 4 måneder.
Det er viktig å merke seg at midlet er til totalugressbekjempelse av både tofrøblada planter og gress. God 
langtidseffekt oppnås blant annet mot åkersennep, stemorsblom, åkersvineblom, klengemaure, hestehamp, 
geitrams, åkerminneblom, vassarve, gjetertaske, barlderbrå, svinemelle, hønsegras, raps, engsyre, rødtevetann, 
kornvalmue og veronika. God langtidseffekt mot gressartene oppnås blant annet mot: åkerreverumpe, kveke, 
burot, raigras og åkerkvein.
Dessuten bekjemper glyfosat-delen også bringebær og bjørnebær.

Virkemåte:
Pistol® består av to virksomme stoffer: diflufenican og glyfosat. Diflufenican er et jordmiddel som legger seg som en 
tynn ”film” på jordoverflaten og hindrer fremspiring av ugress. Glyfosat tas opp gjennom bladene og transporteres til 
vekstpunktene og ned til røttene i løpet av 10 dager.
Kombinasjonen av disse 2 virksomme stoffer gjør at Pistol® både er et totalugressmiddel mot allerede eksisterende 
ugress, men også et langtidsvirkende ugressmiddel mot uspiret ugress.
Nedvisningen kan ses etter 1 til 2 uker, og behandlet areal vil være fritt for ugress i opp til 4 måneder.

Bruksrettledning
Fyll sprøyten med 2/3 av den vannmengden som skal brukes. Den tilmålte mengde Pistol® tilsettes under omrøring. 
Fyll opp med resterende vannmengde.

Dosering og sprøyteteknikk:
Marksprøyte: 310 ml Pistol® i 20 – 50 liter sprøytevæske pr. daa og lowdrift dyser.
Ryggsprøyte: 31 ml Pistol i, 2,5 – 10 liter sprøytevæske pr. 100 m2.
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Bemerk
• Ugresset som ønsket fjernet og hele arealet som ønskes ugressfritt må dekkes godt med sprøyteveske.
• Jorden må ikke bearbeides med hakke eller rive etter behandling, da den ugresshindrende ”filmen” på 

jordoverflaten ødelegges.
• Behandling må gjøres på fuktig jord for å oppnå optimal effekt. Regn før 6 timer etter sprøyting reduserer effekten, 

mens regn etter 6 timer vil kunne øke effekten hvis jorden har vært for tørt ved behandling.
• Optimal og raskere opptak, samt transport rundt i planten oppnås når behandlingen gjøres ved temperaturer over 

12°C. med høy luftfuktighet. Lunt vær sikrer god vekst av ugress og dermed den beste effekten av Pistol®.
• Lave temperaturer vil ikke forringe effekten, men betyr en langsommere transport rundt i planten og dermed en 

forsinket effekt. Unngå likevel å sprøyte med utsikt til, eller i perioder med vedvarende frost.
• Unngå at produktet gjennom f. eks. vinddrift eller ved direkte sprøyting kommer i kontakt med planter som ønskes 

bevart. Jorden kan igjen sås eller plantes til 3-6 måneder etter behandling.
• På arealer med belegning, fliser og lignende bør det kun sprøytes på ugresset, det vil si på revnene mellom flisene 

hvor nytt ugress kan spire opp.
• Etter sprøyting rengjøres sprøyteutstyret grundig.

Lagring:
Lagres frostfritt.

Forsiktighetsregler:
Bruk vernehansker og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av 
preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, 
skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Rengjøring:
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 vannforekomster. Ved skifte 
av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med 
soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering:
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. 
Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak 
for farlig avfall. 

Merk:
Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for 
at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettledningen er 
basert på forsøk og erfaring.
Særlig hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre 
forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.
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Ugressmiddel

UGRESSMIDDEL

5 L

Til total ugressbekjempelse på ett- og tofrøblada ugress i 
planteskoler, juletrefelt, langs jernbaner,
industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

Sammensetning:

Glyfosat . . . 250 g/l

Kun for profesjonelt bruk

Formulering: Konsentrat
Avgiftsklasse: 3

LANGTIDSVIRKENDE MOT UGRESS
HINDRER NYTT UGRESS I Å SPIRE FREM
EN GANG PER SESONG ER NOK.

Nettoinnhold:
Bayer CropScience
Importør: Bayer AS, Pb. 14, 0212 Oslo
Tilvirker: Bayer CropScience, Frankrike

Miljøskadelig

Advarsel
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H410)
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer 
eller større vannforekomster enn 30 meter.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko 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.

Produksjonsår og eventuell holdbarhet (batchnr.):
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Dossier : PISTOL  Contenu : 5 L • Pays : NO • Réf. : NO80938837C • Article : 80898096 • Dim. : L 871 mm x H 150,5 mm

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 
22591300.
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