
EGENSKABER
Bluesil SP 3307 hører til den nye generation af spredemidler, 
som nedsætter sprøjtevæskens overfladespænding væsentlig 
bedre end traditionelle spredemidler. Sprøjtevæsken breder 
sig mere effektivt og kan nå steder, som ellers er svære at 
befugte. Generelt skal der bruges en mindre vandmængde 
end normalt.

BRUGSANVISNING
Den anbefalede koncentration er typisk 0,025 - 0,05 % (25 - 
50 ml/100 l vand). Den maksimale mængde der må anvendes 
pr. gang er 0,3 l/ha.

LANDBRUGSAFGRØDER:
75 - 100 ml i 100 - 200 l vand/ha.
Højere dosering gavner ikke virkningen, men øger risikoen for 
at væsken løber af bladene.

JORDBÆR:
Mod spindemider og specielt jordbærdværggalmider forbedres 
effekten af kontaktmidler ved tilsætning af Bluesil SP 3307.
Anvend 0,025 - 0,05% i mindst 500 l vand/ha.

FRUGT OG BÆR:
Anvend 0,025 - 0,05 % i en vandmængde på ca. 70 % af 
normalen. Bemærk at Bluesil SP 3307 skal anvendes før 
frugtdannelse.

GRØNSAGER:
Anvend 0,025 - 0,05 % i 200 - 300 l vand/ha.

BLADGØDSKNING:
Anvend 0,025 - 0,05 % i en vandmængde på ca. 70 % af 
normalen.
Vær opmærksom på at tilsætning af Bluesil SP 3307 vil forøge 
optagelsen og dermed virkningen af gødningsstofferne.

PRYDPLANTER PÅ FRILAND:
0,01 - 0,05 % Bluesil SP 3307.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE
1. Fyld den rengjorte sprøjte 2/3 med vand.
2. Tilsæt sprøjtemiddel eller næringsstof som anvist på 
etiketten.
3. Under fortsat omrøring tilsættes vand op til ca. 90 %.
4. Tilsæt Bluesil SP 3307 og omrør ved lav intensitet i 1-2 
minutter.
5. Tilsæt den resterende vandmængde.

BORTSKAFFELSE
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med 
kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Tom, rengjort emballage bortskaffes med dagrenovationen.

OPBEVARING
Opbevares køligt men frostfrit.

ADVARSEL
Farlig ved indånding (H332).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige  
virkninger (H411).
Undgå indånding af spray (P261).
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluft  
ning (P271).
Undgå udledning til miljøet (P273).
Udslip opsamles (P391).

FØRSTEHJÆLP
GENERELT: Ring til en GIFTINFORMATION eller  
læge i tilfælde af ubehag. (P312).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk  
luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes (P304+P340).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe  
og vand (P302+P352). Alt tilsmudset tøj tages af (P362).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i  
flere minutter (P305+P351).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden (P301+P330). Drik rigeligt vand.

Nødtelefonnr: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Superspredemiddel til ukrudtsmidler, svampemidler, insekt- og spindemidemidler samt mikronæringsstoffer
Indhold: Organisk silikone 100 %
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