
Tillväxtregulator  för växter i växthus

Reg nr 5033 Behörighetsklass 1L. 
Endast för yrkesmässigt bruk efter 

särskilt tillstånd. 

Godkänd för tillväxtreglering av 
prydnadsväxter i växthus. 

All annan användning är otillåten. 

 Läs medföljande anvisningar 
före användningen. 

Innehåll: 2,5 kg
® Dazide Enhance är registrerat varumärke 

tilhörende Fine Holdings Limited DAE/SE/2,5/15

dazide
ENHANCE®

           

Fine Agrochemicals Ltd
Hill End House, Whittington
Worcester, WR5 2RQ
Tel: +44 (0)1905 361800
Fax: +44 (0)1905 361810
Email: enquire@fine.eu
www.fine.eu

Läs medföljande anvisningar 
före användningen.

Riskupplysningar och 
Skyddsanvisningar

Faroangivelser: Inget

P281: Använd föreskriven 
personlig skyddsutrustning. 

EUH401: För att undvika risker 
för människors hälsa och för 
miljön, följ bruksanvisningen

SP1 - : Förorena inte vatten 
med produkten eller dess 
behållare

Första hjälpen

Vid förtäring kontakta genast 
läkare och visa denna 
förpackning eller etiketten

Distribueras av:

Nordisk Alkali AB
Hanögatan 8, S-211 24 MALMÖ
Tel 040-680 85 30
Fax 040-93 84 00
E-post info@nordiskalkali.se

SAMPLE



PRODUKTFAKTA

Medlets verkan: Tillväxtregulator för växter i växthus
Registreringsnummer: 5033
Behörighetsklass: 1L
Formulering: Vattenlöslig granulatformulering (SG)
Verksamt ämne: 850 g/kg (85,14 vikt-%) daminozid
Förpackning: 2.5 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd.  Odlingsutrymmet behöver inte 
uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.
Vid hantering  av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning  ska skyddshandskar och skyddskläder 
användas.
Lokalerna  ska vädras omsorgsfullt efter behandling.
Återinträde i lokaler där behandling utförts får inte ske inom 24 timmar efter behandlingstidpunkten.
Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddskläder och skyddshandskar användas vid inträdet.  
48 timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Särskilda villkor ska följas vid användning av växtskyddsmedel. Villkoren framgår av Kemikalieinspektionens 
godkännande av medlet och är grundade på medlets hälso- och miljörisker samt god jordbrukarsed. 

Gröda Dos max (g/l) Max vattenvolym 
(l/ha) Max antal beh. Intervall 

(antal dagar)
Krysantemum, krukväxt 5.0 1000 2 10
Krysantemum för 
snittblommor, enkla 
blommor

5.0 1000 3 7

Krysantemum för 
snittblommor, fyllda 
blommor

1.25 1000 2 21

Prydnadsväxter och 
utplanteringsväxter 6.0 1500 3 7

Kalanchoe 3.0 1500 3 7

Övriga villkor
• Koncentrationen av produkten bör inte överstiga 6 g produkt per liter vatten (0.51% aktiv ingrediens)
• Det maximala antalet behandlingar får inte överskridas. 
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• Reaktionen på en behandling med DAZIDE ENHANCE kan variera beroende på sort,  
 utvecklingsstadium och plantans fysiska kondition. Under vissa förhålladen kan DAZIDE ENHANCE  
 försena blomningen. 
• Vattna inte plantorna under 24 timmer efter behandling med DAZIDE ENHANCE. 
• Låt inte överdriven avdrift orsaka överdosering. 
• Blanda inte DAZIDE ENHANCE med andra preparat eller kemikalier om det inte specielt  
 rekommenderas. 
• Förvara ej i metallbehållare. 
• Gör alltid ett test i mindre skala på nya sorter, innan behandlingen görs i full skala. 
• Behandla inte Krysantemum sorten Fandango.

BRUKSANVISNING

Verkningssätt
DAZIDE ENHANCE reducerar internodlängden vilket innebär kompaktare och robustare plantor, med 
kraftiga stjälkar och starkare och mörkare blad.

Sörj för god täckning av plantornas bladverk, spruta till strax innan avrinning. 

Dos, vattenmängd och behandlingstidspunkt
Reaktionen på en behandling med DAZIDE ENHANCE kan variera beroende på sort, utvecklingsstadium 
och tillväxtfaktorer (temperatur, ljusintensitet etc.). Det rekommanderas att utföra ett test i mindre skala 
under lokala förhållanden, innan behandlingen görs i full skala. 

Krysantemum, krukväxt
2.0 till 5.0 g DAZIDE ENHANCE per liter vatten, när nya skott är ca. 2 cm långa. Dosering varierer beroende 
på kultur. Upprepa behandlingen efter behov efter 7 till 10 dagar. Spruta till strax innan avrinning för att 
uppnå full effekt. 

Krysantemum för snittblommor, enkla blommor
2.0 till 4.0 g DAZIDE ENHANCE per liter vatten i de flesta sorter. Applicera produkten i ett program som 
består av 1-3 behandlingar per gröda i 7-10 dagars intervall, beroende på grödans tillväxt och tillväxtkraft 
för sorten. För snabbväxande sorter, såsom Euro, en alternativ metod är att utföra en första behandling 
med 5.0 g Dazide ENHANCE per liter vatten och sedan 7-10 dagar senare en andra behandling med 
samma dos (5.0 g per liter vatten). För sorterna Shoesmith och Rivalry, 0.6 g Dazide ENHANCE per liter 
vatten 7 dagar efter blominduktion och 1.0 gram per liter vatten 14 dagar efter det. När blomknoppar är 
synliga, applicera 2.0 g Dazide ENHANCE per liter vatten.

Krysantemum för snittblommor, fyllda blommor
1.0 till 1.25 g DAZIDE ENHANCE per liter vatten, 7 dagar före och 14 dagar efter blominduktion genom 
kortdagsbehandling.

Krukväxter, prydnadsväxter och utplanteringsväxter 
Krukväxter, prydnadsväxter och utplanteringsväxter, särskilt Aster, Azalea, Brassica, Cosmos, Dicentra, 
Lobelia, Nemesia, Phlox, Salvia, Tagetes, Viola och Zinnia. 1.0 till 6.0 g DAZIDE ENHANCE per liter vatten, 
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1 till 3 behandlingar per gröda. Dosering, tidpunkt och antalet av behandlingar som behövs för att styra 
tillväxten effektivt beror på art och sort som odlas och dess tillväxt och utvecklingsstadium. DAZIDE 
ENHANCE kan testas på ett brett spektrum av prydnadsväxter, krukväxter och utplanteringsväxter som 
odlas i växthus. Det rekommenderas att testa DAZIDE ENHANCE på små pilotförsök, att observera 
effektivitet och selektivitet av produkten i lokala förhållanden och sorter.

Kalanchoe
1.0 till 3.0 g DAZIDE ENHANCE per liter vatten när plantorna är i aktiv tillväxt. Den första behandlingen 
sker när nya skott är 2 cm långa, maximala antal behandlingar per gröda är 3. Alla behandlingar måste 
göras före de första knopperna blir synliga. Behandlingar kan leda till försenad blomning. I svagt ljus 
och/eller låga temperaturer rekommenderas att behandla med försiktighet på grund av liten risk för 
fytotoxicitet på blad hos känsliga sorter. 

Spridningsteknik
Använd spruta med komprimerad luft eller tryckspruta. Behandla på en sval tidpunkt på dagen på 
välbevattnade växter men när ytan på bladen är torr.

SKYDDSUTRUSTNING
Skyddsutrustning

• Använd lämpliga skyddshandskar under blandning/påfyllning och ogenomträngliga skyddskläder  
 lämpliga för appliceringen. 
• Maximalt område som behandlas: Mindre än eller lika med 0.1 ha i 1 timme med en spruta med komprimerad  
 luft eller tryckspruta.
• För arbetstagare, använd lämpliga skyddskläder. 
• Maximal arbetstid i växthus på behandlade ytor: 3 timmar per dag.
• För att skydda icke-målarter andra än bin, genomför driftsåtgärder lämpliga inom ramen för IPM.

Blandningar

Blanda inte DAZIDE ENHANCE med andra preparat eller kemikalier om det inte specielt 
rekommenderas.

Beredning av sprutvätska

Rengör spruttanken noggrant före och efter användning. Tillsätt den mängd DAZIDE ENHANCE som 
behövs till rent vatten och rör om tills allt har lösts upp fullständigt. Använd omedelbart. 

Rengöring av sprututrustning
1. Rengör sprututrustningen ut- och invändigt omedelbart efter användning med rent vatten .
2. Skölj utrustningen invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning, t ex  
 All Clear™ Extra.
Sköljvatten får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.
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Tomemballage
Förpackningen får inte återanvändas.
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

Förvaring
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Förvaras i original förpackning, väl tilsluten, på en säker plats.

PRODUKTGARANTI, VILLKOR OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Fina Agrochemicals Limited (”FINE”) garanterar att denna produkt överensstämmer med specifikationerna 
som anges på denna etikett. FINE friskriver sig från alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, 
inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.Det är 
omöjligt att eliminera alla risker med denna produkt. Plantskador, bristande effekt eller andra oönskade 
konsekvenser kan uppstå på grund av faktorer såsom närvaro av andra material, appliceringsmetod, 
användning av produkten annat än i strikt enlighet med denna etiketts instruktioner eller andra faktorer, 
som alla ligger utanför kontroll av FINE eller säljaren. I den utsträckning det är förenligt med gällande 
lagstiftning, skall alla sådana risker antas av köparen.FINE´s ansvar enligt denna etikett skall begränsas 
till belopp motsvarande köpeskillingen eller, efter beslut av FINE, ersättningsprodukt utan kostnad. 
FINE frånsäger sig allt ansvar överhuvudtaget för speciella, tillfälliga eller följdskador som resultat av 
hanteringen eller användningen av denna produkt.
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