GIBB PLUS FOREST
Blomstringsstimulering i frøplantasjer med bartre
Registreringsnummer 2016.19
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P405 Oppbevares innelåst.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
Forsiktighetsregler
Bruk vernehandsker, ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håntering og bruk av
preparatet.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Ved ohell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf.
22591000
Bruksanvisningen må følges, slik att man unngår risiko for menneskers helse og
miljøet.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.
Bruksområde
For blomstringsstimulering i frøplantasjer med
bartre. Plantingene er ment for produksjon
av frø.
Brukerveiledning
Gibb Plus skal brukes i konsentrert form (ikke
fortynnet ) og anvendes ved at midlet dryppes /sprøytes i ﬂere hull som bores i stammen.
Plasser hullene på ulike høyder men innenfor
passende arbeidshøyde. Hullene skal ikke
plasseres loddrett over hverandre.
For å minske antall hull pr. stamme kan man
velge å sprøyte inn midlet ved to forskjellige
anledninger. I slike tilfeller skal den andre
sprøytingen gjøres før midlet fra den første er
totalt absorbert i veden.
Hullene bores 2-3 cm dype på skrå nedover
med en hulldiameter på 8-12 mm avhengig
av hvor grov stammen er. Midlet håndteres i
sprøyte som gir nøyaktig dosering. For korrekt
dosering gjøres prøvesprøyting i måleglass før
oppstart av behandling og regelmessig i løpet
av arbeidet.
Dosering grantre:
Diameter på tre
7-15 cm
15-20
20-25
25+

Gibb Plus Forest ml
2
4
6
10

Furutre behandles med dobbel dose
Behandlingstidspunkt
Når grenenes årsskudd er ca. 2/3 av sin
endelige lengde. Det forekommer i slutten av
juni til begynnelsen av juli avhengig av hvor i
landet behandlingen ﬁnner sted.
Lagring: Oppbevares i temperatur som ikke er
under 0 grader C og over 25 grader C og på en
sikker plass. Oppbevar kun i originalemballasjen som skal være godt lukket.
Rengjøring: Rengjør utstyret godt. Godt

Gibb Plus Forest NOORWEGEN 110x220.indd 1

rengjort brukt emballasje kan leveres på
gjenbruksstasjon.
Miljøhensyn: Pass på at produktet eller
tomemballasjen ikke kommer ut i vassdrag
eller i grøfter.
Lagringstid/Holdbarhet: Dette produktet skal
brukes innen 10 måneder fra produksjonsdato, som vises på etiketten.
Avfallshåndtering
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte preparatrester og ikke
rengjort emballasje må innleveres til mottak
for farlig avfall.
Innhold: 9,6 g/kg (0,96% w/w) av en
blanding av Gibberellinsyra A4 og A7
Registreringsinnehaver:

Globachem NV, Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden,
Belgia
Importør/markedsføres av:
Stiftelsen Det Nørske Skogfroverk, P.O. box 118,
2301 Hamar, Norge

Innhold: 1L
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