
Mot rot- og stubbeskudd

Innehold 100 stk

1. Bor 30 mm dybde hull fra siden av stubben, eller i snittflaten nær barken.
    Bruk 13-14 mm bor.
2. Placere en Ecoplug Powermax i hullet med den tyckte delen vendt ut.
3. Slå in Ecoplug Powermax med en hammer. Slå in den helt til den sprekker.

Glyfosatholdig produkt i brukervennlige lukkede plugger.
For å minimere oppkomst av stubbeskudd og rotskudd ved hoggning av løvtrær.

Innehold: 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 att overskride den tillatte 
maksimale dosering/konsetrasjon.

 Glyfosat (ammoniumsalt) 79 vekt %
Preparatet i pluggerne inneholder 720 g glyfosat per kilo.

1 Ecoplug = 204 mg glyfosat.

BruksområdeBruksområde
Minimerer forekomst av rot- og stubbeskudd ved hoggning av løvtrær.

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

Distributör:
Ecoplug Sweden AB
G:la torget1 D, 597G:la torget1 D, 597 39 Åtvidaberg, Sweden
Tfn: 016-51 47 00

Norsk importør:
Fellkjøpet Agri BA
Pb 469 Sentrum, 0105 Oslo
Tfn. 03520

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Bruk egnet verneutstyr - se forsiktighetsregler

Uskadeliggjør tomemballasjen - se avfallshåndtering

Reg. nr: 2017.31               Avgiftsklasse 1
FORSIKTIGHETSREGLER: Bruk vernehandsker av neopren ved håndtering og bruk av preparatet
AVFALLSHÅNDTERING: Rengjort emaballasje bringes till lovlig avfallsanlegg.
Plastemballasje kildesorteres. Ubrugde plugger må innleveres til mottak for farlig avfall.
Produsenten garanterer at produkten holder rett kvalitet. Da produsenten ikke har kontroll på alle 
forhold som kan påvirke effekten av produktet i den enkelte brukssituasjon, kan det ikke ges noen 
garanti for resultatet i det enkelte tillfelle. 
Dette produktet må ikke på noen måte endres eller modifiseresDette produktet må ikke på noen måte endres eller modifiseres

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


