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ARTICLE 80871546
FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers
sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Farlig ved indånding (H332).
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger (H412).
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Undgå indånding af spray (P261).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde
med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere
i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL
Effektiv topskudsregulering
Skånsomt overfor træerne
Må kun anvendes til vækstregulering af
Nordmannsgran til juletræer.

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL
Effektiv topskudsregulering
Skånsomt overfor træerne

skudsregulering
Top

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

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

skudsregulering
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Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter
kan medføre straf:
Må kun anvendes til vækstregulering af Nordmannsgran til
juletræer.
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.
DEKLARATION
Vækstreguleringssmiddel, nr. 18-545
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Analyse
Ethephon…….480 g/l (39,9% w/w)
Flydende produkt (SL): Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
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Produktionsdato: Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år
efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.
Batch nr. påtrykt emballagen.
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SIDE 3

Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring
omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af
ubehag (P304+P340+P312)
VED HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.
VED INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
BRUGSANVISNING
Anvendelsesområde
Proxy® anvendes til vækstregulering af topskud i Nordmannsgran til juletræer.
Virkemekanisme:
Ved optagelse af ethephon i plantevæv sker der en langsom nedbrydning til ethylen og phosphat. Kun plantehormonet ethylen, der virker
ældende/modnende, har virkning på topskudsvæksten.
Anvendelsestidspunkt:
Proxy® behandling af topskuddene foretages første gang i vækstperioden i maj-juni, når topskuddene har nået en længde på 10 – 15 cm eller ca. en
tredjedel af sidste års topskudslængde. Udspring af topskud hos Nordmannsgraner foregår normalt over en periode i løbet af maj måned, hvorfor det
er nødvendigt at behandle en kultur af 2 gange i vækstsæsonen for at behandle hvert enkelt topskud ved den optimale længde. Det er nødvendigt at
afmærke de behandlede træer, så de ikke bliver behandlet igen (evt. med farvetoner i sprøjtevæsken). Ofte vil det være hensigtsmæssigt at behandle
nordmannsgranernes topskud fra træerne er 2-4 år eller 100 cm høje frem til året før fældning.
Dosering:
Til begrænsning af topskudsvæksten anvendes 0,5-0,75 % opløsning, dvs. 5-7,5 ml Proxy® i 1 l vand. Der anvendes 5-10 ml opløsning pr. træ, hvilket
svarer til 0,4 L Proxy® pr ha ved 6000-8000 træer pr ha.
Klima:
Behandlingen skal ske i tørvejr – nedbør inden 4 timer efter behandling kan forringe effekten. Den bedste effekt opnås ved at behandle tidligt på dagen,
når temperaturen er mellem 12-15 C°, dog max. 24 C° og en relativ luftfugtighed på 80-90 %. Ved behandling af skud under 10 cm længde samt
behandling i stærk sol må påregnes risiko for svidningsskade.
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udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og
vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af
14. december 2012.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed
og miljøet i fare (EUH401).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Farlig ved indånding (H332).
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Undgå indånding af spray (P261).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og
udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt
lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Uønskede effekter/risiko for skade:
Der må ikke anvendes en større dosering end angivet. Hvis produktet rammer andre ny udsprungne skud end
topskuddet, er der risiko for en vækstretardering af disse skud (dværgskud). Det bør undgås at behandle
planter under stress (tørke, frostskader m.m.), da disse danner mere ethylen end normalt. Endvidere bør der
ikke stab klippes og anvendes Proxy® i samme vækstsæson. Der er risiko for, at sidegrene i øverste
grenkrans vil rejse sig på grund af en manglende apikal dominans fra topknoppen.
Beskyttelsesforanstaltninger:
Gummihandsker, gummistøvler skal anvendes.
Ved opblanding: Overtræksbukser, beskyttelsesbriller samt åndedrætsværn eller halvmaske: filtertype A2P2.
Ved udbringning med håndbårne sprøjter over knæhøjde: Overtræksbukser, beskyttelsesbriller.
Bemærk:
Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i
forbindelse med ikke forskriftmæssig brug eller opbevaring af produktet.
Bortskaffelse af rester og 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.
Skyllevand hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
Opbevares tørt og frostfrit
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Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre
straf:
Må kun anvendes til vækstregulering af Nordmannsgran til juletræer.
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.

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL
Effektiv topskudsregulering
Skånsomt overfor træerne
Må kun anvendes til vækstregulering af
Nordmannsgran til juletræer.
Gældende fra 26. november 2015: Dette
plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt
og kræver gyldig autorisation.
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Top
g

DEKLARATION
Vækstreguleringssmiddel, nr. 18-545
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Analyse
Ethephon…….480 g/l (39,9% w/w)
Flydende produkt (SL): Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
DK80942257B - ARTICLE 80871546

Udbringningsmetode:
Proxy® må kun anvendes ved på rulning. Proxy® påføres ved at rulle produktet på topskuddene med specielle ruller (Easy Roller anbefales).
Proxy® udbringes med håndbårne sprøjter såsom en lille tryksprøjte med påmonterede ruller eller en dunk med påmonteret pumpe, slange og ruller.
Tilberedning af sprøjtevæske:
Sørg altid for, at sprøjten eller dunken er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder
især, hvis tryksprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver med andre midler. Tanken fyldes halvt op med rent vand og den afmålte mængde Proxy®
hældes i tanken. Tanken efterfyldes med vand. Sørg for god omrøring og foretag behandling umiddelbart efter blanding af sprøjtevæsken. Efter endt
sprøjtearbejde skal sprøjten, slange og ruller rengøres på en vaskeplads. En uvasket sprøjte skal placeres under tag. Rengøring i øvrigt foretages med
egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og
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Opbevares tørt og frostfrit.

5L
Dossier : PROXY • Contenu : 5 L • Pays : DK • Réf. : DK80942257B • Article : 80871546 • Dim. : L 576 mm x H 150,5 mm

Bayer A/S
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Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.bayer-es.dk

Produktionsdato: Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i
mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.
Batch nr. påtrykt emballagen.
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