Argylene Plus

Argylene Plus
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel nr. 629-17
Omfattet af Miljøministeriets dispensation gældende fra 13. februar 2018.
Indeholder: 80 g/kg Natriumsølvthiosulfat (8% w/w)
Midlet er et vanddispergerbart pulver.

Vækstreguleringsmiddel

Nettoindhold: 1 kg.
Mindst holdbar i 2 år efter produktionsdatoen.
Produktionsdato og batchnummer: se etiketten.

Må kun anvendes til vækstregulering
i pottede prydplanter i væksthuse.

ADVARSEL

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.

1 kg

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe
menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer (H410).
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioderne
13. februar til 12. juni 2018 og 26. juni til 22. oktober 2018. Tilladelse til opbevaring
bortfalder den 22. oktober 2018.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse
for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Produktets godkendelsesindehaver:
Sila Plantebeskyttelse ApS
Kulsviervej 35, 3400 Hillerød
Distribution, salg og rådgivning:
Argylene Biochem ApS
Kulsviervej 35, DK-3400 Hillerød
Telefon +45 61 75 84 18 / +45 29 26 03 71
lilleskovug@gmail.com / hs@silaaps.dk

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til vækstregulering af pottede prydplanter i væksthuse.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Ved håndtering af pottede prydplanter i væksthuse skal der anvendes
kemisk bestandige handsker.
Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet
eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal
opbevares tildækket og på tæt belægning.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,
der har indeholdt produktet.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp
Generelle anvisninger: Aftag forurenet beklædning.
Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.
Hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe.
Øjenkontakt: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+(P338).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.
Søg lægehjælp og medbring etiketten.

Brugsanvisning
Virkning
Argylene Plus modvirker planters stressreaktioner i form af blomster-, blomsterknopper- og bladfald, som bl.a. kan opstå i planter under transport.
Ved behandling med Argylene Plus hæmmes planternes egenproduktion af
ethylen, og planternes følsomhed overfor ethylen fra omgivelserne reduceres.
Planter behandlet med Argylene Plus opnår generelt en større holdbarhed.
Anvendelse
Planterne sprøjtes med en vandig opløsning af Argylene Plus til begyndende
afdrypning, almindelig postevand kan anvendes.
Dosering: Ved anvendelse af 0,1 % opløsning, svarende til 1 gram Argylene Plus
opløst i 1 liter vand, opnås en virkning, som for de fleste plantearter vil være
tilfredsstillende. Alt efter planteart kan der anvendes højere koncentrationer,
f.eks. anvendes ca. 0,2 % i Campanula, Schlumbergera og Rhipsalidopsis.
Der må maksimalt anvendes 1,750 kg Argylene Plus / ha, svarende til
0,140 kg aktivstof / ha.
Anvendelsestidspunkt
Planterne behandles 1 - 3 uger før forsendelse, for at opnå optimal virkning.
Der må maksimalt foretages 1 behandling pr. kultur. Det anbefales at udføre
behandlingen sidst på dagen.
Bortskaffelse af tom emballage
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.
Opbevaring Skal opbevares tørt og køligt.
Produktansvar: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets
effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

