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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.
Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og ikke senere end 55 dage før høst. 
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
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.

KUDOS® er registeret varemærke af Fine Agrochemicals Limited

Godkendelsesindehaver:
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House  Whittington
Worcester  WR5 2RQ  UK
Tlf.: 0046 01905 361800
E-mail enquire@fine.eu
www.fine.eu

Distributør:
Cillus A/S
Taastrup Hovedgade 121
DK-2630 Taastrup
Telefon 4491 6055

PRODUKTIONS NR.: SE EMBALLAGEN

UDLØBSDATO:  2 ÅR EFTER PRODUKTIONSDATO,
SE EMBALLAGE

OPBEVARES FROSTFRIT

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL. 
MÅ KUN ANVENDES TIL VÆKSTREGULERING I ÆBLER.
DETTE PLANTEBESKYTTELSESMIDDEL MÅ KUN KØBES AF 
PROFESSIONELLE OG ANVENDES ERHVERVSMÆSSIGT OG KRÆVER 
GYLDIG AUTORISATION.
VÆKSTREGULERINGMIDDEL NR. 544-7
OMFATTET AF MILJØMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE OM 
BEKÆMPELSESMIDLER OG PLANTEBESKYTTELSESMIDDELFORORDNINGEN 
1107/2008

2,5 KG
INDHOLD:

KUD/DK/2,5/19F

Førstehjælp:
Ved kontakt med huden, vask med rigelig sæbe og vand.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med koldt vand, og læge kontaktes.
Ved indtagelse, søg læge omgående og vis denne beholder eller etikette.

Analyse
Indeholder Prohexadion-calcium 100 g/kg (10% w/w)

Midlet er et vanddispergerbart granulat



BRUGSANVISNING:

Kudos er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i æbler for at kontrollere 
skudvæksten.
Prohexadione hæmmer gibberellinsyre biosyntesen. Det reducerer skudvæksten ved at 
begrænse forlængelse af internodier. Som en følge af dette kan behovet for beskæring 
reduceres, luftcirkulationen i trætoppene forbedres ligesom lysgennemtrængningen 
bliver bedre. 

Dosering og tidspunkt for anvendelse.

Dosering: 1,25 kg / ha i æbler. Max. 2 anvendelser pr. sæson.
Til kontrol af skudvæksten i æbler, skal en første sprøjtning finde sted ved begyndelsen 
af aktiv skudvækst (fra vækststadium BBCH 31), når nye skud ikke er mere end 5 cm 
lange (eller ved afslutningen af blomstringen) og behandlingen kan gentages efter 3 
til 5 uger. 
Skudvæksten begrænses bedst med tidligere sprøjtninger; derfor er typisk anbefaling at 
udføre den første sprøjtning, når nye skud er 2 til 5 cm lange.

Bemærk: Afgrødesikkerhed er ikke blevet undersøgt på ”Bramley” og ”Cox” sorter af 
æbler. Anvend ikke sammen med en calciumbaseret gødning.

Dosis og antal behandlinger skal tilpasses under hensyn til planternes vigør.

Maksimal dosis: 2,5 kg /ha/sæson

Behandlingsfrist: Mindst 55 dage inden høst

Anvendes på aktivt voksende planter og på en tør afgrøde. Sprøjt ikke planter under 
stressbetingelser som tørke eller i stærk solskin. I tilfælde hvor temperaturen er over 22 
° C eller ved lav relativ fugtighed, anbefales det at sprøjte om aftenen.

Vandmængde: 500 - 2000 l / ha
Vandmængden bør afpasses til træstørrelse og tæthed samt til det anvendte 
sprøjteudstyr.
Brug en korrekt kalibreret sprøjte for at sikre ensartet og fuldstændig dækning af 
planteløvet uden at væsken løber af bladene.
Undgå afdrift til nærliggende afgrøder og øvrige omgivelser. Sprøjt ikke i tilfælde af 
vind.

Opblanding
Tilsæt den nødvendige mængde Kudos til den halvfyldte sprøjtetank under omrøring. 
Skyl alle tomme beholdere grundigt og tilsæt skyllevæsken til sprøjtetanken. Fyld 
beholderen og fortsæt omrøring under sprøjtning.

Rengøring
Skyl tanken tre gange med rent vand og udsprøjt væsken på det behandlede areal 
umiddelbart efter. Et rengøringsmiddel kan tilsættes til skyllevandet, hvis det ønskes.

Blandbarhed
Bland ikke Kudos med andre vækstreguleringsmidler, pesticider eller gødninger. 
Især må du ikke anvende Kudos sammen med bladgødning indeholdende calcium 
eller gibberelliner. Hvor der anvendes gibberellinholdige produkter i frugtplantagen, 
anbefales et minimumsinterval på 3 dage til behandlingen med Kudos. 

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. Den tomme beholder bør 
skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Læs altid brugsanvisningen inden brug.

Afgrøde: Æbleplantager

Maksimal Individuel Dosering:  1.25 kg/ha

Vandmængde: 500 - 2000 l/ha

Maksimum antal behandlinger: 2 pr. sæson

Seneste sprøjtning: 55 dage før høst

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er 
opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.
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