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GROWTH 

REGULATORANTERGON® MH

Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til 
spirehæmning af løg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette 
plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af 
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og 
kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe 
menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse 
for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige 
sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til spirehæmning af løg og ikke senere end 2 uger før 
høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke 
anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at 
beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet 
med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke 
sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). 
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

BRUGSANVISNING
Antergon MH anvendes til at hindre spiring af løg under opbevaring. Der bør kun behandles 
løg som forventes opbevaret til det følgende kalenderår.

Anvendelse
Antergon MH udsprøjtes i tørt vejr uden udsigt til regn de første 10-12 timer. Der sprøjtes lige 
før løgbladene falder (ca. 10 % væltning) – dog senest 2 uger før høst.

Dosering
På en ensartet udviklet afgrøde på optimalt tidspunkt anvendes 3 kg i 2-300 l vand pr. ha. 
Hvis afgrøden er uensartet, eller det optimale tidspunkt er overskredet, anvendes 4 kg pr. ha.

Dyseforslag
Dysenr. bar km/t l/ha
ISO 025 3 6,0 200
Anvend store dråber ved risiko for vinddrift.

Tilberedning
Fyld beholderen ¾ med vand, tilsæt Antergon MH under omrøring og fyld op med vand.

Opbevaring
Antergon MH skal opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med  kommunale regler for 
affaldshåndtering (P501). 
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere 
kan bortskaffes med dagrenovationen. 
Emballagen må ikke genbruges.
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Distribution:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171 
www.nordiskalkali.dk

5 kg

INDHOLD
Vækstreguleringsmiddel, nr. 558-4.
Omfattet af Miljøministeriets 
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 
1107/2009.

Holdbar i mindst 2 år efter 
produktionsdatoen som sammen med 
batchnummer findes på emballagen.

Analyse: 
Maleinhydrazid 600 g/kg (60 % w/w)

Midlet er et vandopløseligt granulat fra 
Arysta LifeScience Great Britain Ltd., 
Brooklands Farm, Cheltenham Road 
Evesham, Worcestershire, WR11 2LS 
Storbritannien
Tel: 0044 (0)1386 425500


