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Må kun anvendes til vækstregulering i prydplanter i væksthuse
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers 
sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan ætse metaller (H290). 
Farlig ved indtagelse (H302). 
Farlig ved hudkontakt (H312).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). 

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt 
(P270). 
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).
Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391).
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 vækstregulering i prydplanter i væksthuse. 
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Ved håndtering af prydplanter 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 (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og 
foderstoffer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller 
etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/ 
læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ring til en 
GIFTINFORMATION/ læge I tilfælde af ubehag (P302+P352+P312).

I tilfælde af indånding: Bring personen ud i frisk luft og hold 
personen under opsyn. Ved vedvarende symptomer skal der søges 
lægehjælp.

Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med 
rigelige mængder vand (20-30°C) indtil irritationen ophører og 
mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. 
Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp.

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse 
(P262+P364).

Jobnaam: Datum:

Black

PANTONE 485 C

Stans

GOED VOOR DRUK

OPGELET: KLEUREN TER INDICATIE EN NIET BINDEND!!

8/03/20173701030_50200252_KOMPAKT_5C_KLARSO_PG1_PG2.ap

Opbevaring:
Frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 
Opbevares i original emballage.
Rester og 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. Den tomme 
beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i 
sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Vækstreguleringsmiddel nr. 49-94
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om 
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 
1107/2009.
Indhold:
Aktivstof: Chlormequat-clorid 460 g/l (41,4% w/w)
Hjælpestof: Cholinchlorid 320 g/l (28,8% w/w)
Nettoindhold: 10 liter
Præparattype: Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)
Holdbarhed: Mindst 2 år fra produktionsdatoen. 
Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.
Godkendelsesindehaver: Klarsø A/S
Søholm Park 1
2900 Hellerup
Danmark

Deklaration: 

KOMPAKT 5C kan anvendes i mange kulturer. Planterne optager KOMPAKT 5C gennem 
både rødder og blade. Midlet kan derfor både sprøjtes og vandes ud. Udover at virke 
væksthæmmende, så virker KOMPAKT 5C ofte fremmende på blomstringen. KOMPAKT 
5C virker optimalt, når temperaturen ligger mellem 15-18° C. Temperaturer over og under 
hæmmer optagelsen og virkningen. Virkningen af KOMPAKT 5C kommer 1- 3 dage efter 
behandlingen, og den varer som regel i 5-10 dage. Optørringen skal ske langsomt, og der 
bør ikke vandes før dagen efter.

KOMPAKT 5C optages bedst gennem unge, fuldt udviklede blade, og derfor opnås den 
største effekt ved sprøjtning. For at undgå bladskader kan KOMPAKT 5C vandes ud. Ved 
udvanding hæves koncentration ofte betydeligt for at opnå tilstrækkelig effekt. Når 
KOMPAKT 5C vandes ud, sker optagelsen gennem rødderne. For at få en god optagelse 
af KOMPAKT 5C skal der være et aktivt klima i væksthuset, der sikrer en god 
fordampning fra planterne.

KOMPAKT 5C anbefales til følgende prydplanter:

Dosering ved sprøjtning:
0,05-0,26% styrke (50-260 ml/100 l vand)
Der anvendes 100-200 ml væske per m2 – afhængig af bladmassen.

Dosering ved udvanding:
0,26% styrke (260 ml/ 100 l vand)
Der anvendes 50-100 ml væske per plante – afhængig af pottestørrelse.

Ovennævnte doseringer er vejledende. Det anbefales, at følge Gartnerirådgivningens 
dyrkningsvejledninger for hver enkelt planteart.
Behandlingen kan typisk udføres med 1 til 3 ugers mellemrum og maximum 3 gange.
Ved udvanding med KOMPAKT 5C tilføres der klorid og kvælstof, og det kan være 
nødvendigt at korrigere gødningsblandingen herefter.

Da forskellige sorter under varierende vækstforhold reagerer forskelligt, anbefales 
hver gang og altid, at KOMPAKT 5C først afprøves på et mindre areal. Der holdes 
øje med eventuelle skadevirkninger i 7-10 dage efter sprøjtning.

Undgå at behandle planterne i stærkt sollys. Undgå at behandle pelagonium spp. 
hvis temperaturen vil falde til under 10°C.

Midlet er skånsomt over for populationer af Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, 
Poecilus cupreus, Aleochara bilineata og Chrysoperla carnea.

Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt.

Azalea, Rhodendendron simsii,
Abutilon spp., Anisodontea capensis, 
Argyranthemum frutescens, Campanula spp., 
Capsicum annuum, Dahlia, Dianthus spp., 
Euphorbia pulcherrima, Fuchsia hybrida, 
Geranium, Hibiscus rosa – sinensis, Hypoestes 
phyllostachya, Impatiens spp., Nerium oleander, 
Pelargonium spp., Petunia, Viola, Verbena
Osteospermum ecklonis
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Mange forskellige faktorer, såvel lokalt som regionalt betingede, kan påvirke 
produktets virkning. Herunder hører f.eks. vejr- og jordforhold, kulturplantesorter, 
sædskifte, behandlingstidspunkter, doseringer, blandinger med andre produkter, 
forekomst af organismer, som er resistente over for det aktive stof, sprøjteteknik osv. 
Under særlig ugunstige betingelser kan en ændring i midlets virkning eller en 
beskadigelse af kulturplanterne derfor ikke udelukkes. Fabrikanten eller forhandleren 
fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne følger.

Tilberedning af sprøjtevæske:
Inden tilberedning af sprøjtevæsken skal sprøjte, filtre, og dyser være omhyggelig 
rengjorte samt efterset for belægninger. Dette gælder især, hvis sprøjten/anlægget 
har været anvendt til sprøjteopgaver i andre kulturer.
Påfyldningen må kun ske i det væksthus, hvor midlet skal anvendes, og her gælder 
de samme regler for opsamling af eventuel spild og skyllevand som for vaskepladser 
generelt.
Vandpåfyldning foretages således, at der ikke er mulighed for tilbageløb til 
vandforsyningen. Tanken fyldes ¾ op med rent vand. Midlet tilsættes under 
omrøring, hvorefter tanken fyldes helt. Der skal være konstant omrøring indtil 
udbringning.

Sprøjteteknik:
Udbringning af sprøjtemidler skal til enhver tid ske på en sådan måde, at overlapning 
på det behandlede areal samt spild uden for arealet begrænses til et minimum og at 
afdrift til omgivelserne undgås.
Der skal altid vælges en passende bomhøjde over behandlingspunktet således at 
det kan ske en jævn fordeling på kulturen. Ved sprøjtning anvendes 100-200 ml 
væske pr m2 – afhængig af bladmassen.
Ved udvanding holdes væsken under konstant omrøring. Udvandingen foregår via 
eksisterende anlæg eller særskilt udvandingsudstyr. Der anvendes 50-100 ml væske 
pr m2 – afhængig af bladmassen.

Rengøring:
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten rengøres på det behandlede areal eller på 
vaskepladsen.
Rengøring i øvrigt fortages med egnede rengøringsmidler samtidig med at filtre, 
slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet 
opsamles i egnede beholdere og udbringes i henhold til gældende regler.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen nr. 19, 
2016, jævnfør Miljø- og Fødevareministeriet bekendtgørelse nr. 906 af 24/06/2016

Værnemidler: 
Ved opblanding:
Handsker og støvler, overtræksbukser eller forklæde og beskyttelsesbriller.
Ved udbringning indendørs:
Sprøjtebom (sprøjtefører i huset) tryk under 20 bar: Åndedrætsværn, halvmaske 
med filtertype A2P2, beskyttelsesbriller, beskyttelsesdragt med hætte, handsker og 
støvler.
Vandkande: Overtræksbukser eller forklæde, handsker og støvler.
Ved andre udbringningsmetoder henvises til informationsmateriale fra BAR Jord til 
Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.
Uddannelseskrav:
Sprøjtecertifikat/bevis i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om 
erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler.

Forholdsregler ved brug: 
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