Vandopløseligt granulat.
Vækstreguleringsmiddel til prydplanter og udplantningsplanter

Aktivt stof:
Reg. Nr.:
Fareklasse:
Emballage:

Daminozide
85% w/w (850 g/l)
544-6
Ikke klassificeret
25 kg og 1 kg (4x1 kg)

Dazide ENHANCE er en ny og forbedret formulering af
Dazide 85, som har været på markedet i mange år.

Dazide ENHANCE har mange anvendelser, hvor den
vigtigste nok er at regulere væksten og størrelsen af
planterne ved at reducere længden af stængelleddene.
En mere kompakt plante har større styrke i stænglen,
hvilket resulterer i mindre risiko for knækkede
plantedele under forsendelse og håndtering. Dazide
ENHANCE reducerer også apikal dominans, tilskynder
til udvikling af tidlige ende-knopper, som forgrener sig
bedre.
Behandlede planter har et mere kompakt
vækstmønster og forbedret blomsterknopdannelse.
Dazide ENHANCE behandlede planter tenderer
ydermere til at have blade med en dybere grøn farve
og et mere udviklet rodsystem. Det sidste giver fastere
forankring og bedre optagelse af næringsstoffer og
væske. Derfor er behandlede planter mindre tilbøjelige
til at visne og kan komme sig hurtigere over stress i
forbindelse med omplantning.
Dazide ENHANCE er effektiv i en lang række
prydplanter, herunder krysantemum, gardenia, azalea,
hortensiaer og julestjerner, sammen med petunia,
morgenfruer og andre blomster- og løvplanter. Mens
den specifikke virkning af Dazide ENHANCE kan variere
med situationen, er de frembragte resultater meget
forudsigelige og ensartede, og der kan produceres
salgsbare planter der præsenterer sig på bedste vis
året rundt.

Dazide ENHANCE er en vandopløselig granuleret
formulering af daminozid.

Egenskaber ved den nye formulering Dazide ENHANCE:
- Opløses lettere og fuldstændigt
- Giver en klar opløsning efter fremstilling
- Mere fleksibel anvendelse ved højere koncentrationer
- Mindre skumning
Fordele ved Dazide ENHANCE:
- Høj koncentration (85%)
- Effektiv og sikker væksthæmning
- Homogent granulat: enkelt og let at afveje
- Emballage 25kg og 1 kg

Dazide ENHANCE udsprøjtes på planter i god vækst.
Det optages gennem bladene og giver planterne et
mere kompakt udseende og ofte en bedre og mere
holdbar blomstring.
Sprøjtetidspunktet er fra 2 uger efter oppotning eller
knibning, og senere efter behov, hvis planterne
»løber«. Undgå sprøjtning i solskin. Optimal
temperatur på behandlingstidspunktet er 15-20° C. Kun
saftspændte planter i god vækst bør behandles. Undgå
at sprøjte planter, der er i knop eller i blomst (med
mindre det er det anbefalede sprøjtetidspunkt).

Dosering:
Det er ikke muligt at fastsætte en præcis dosering for
de enkelte arter, fordi doseringen ikke kun afhænger af
plantearten men også af vækstfaktorer som vand,
gødning og Iysmængde (årstiden), den anvendte
sprøjteteknik herunder væskemængde, antallet af
sprøjtninger, sprøjteintervaller, planternes udviklingstrin ved 1. sprøjtning, og ikke mindst gartnerens
krav til udseende af det produkt han ønsker at
fremstille. Ud fra de foreliggende oplysninger er det
dog muligt at fastsætte et doseringsinterval inden for
hvilke langt de fleste sprøjtninger udføres.

Behandlingen gentages efter behov.
Behandlede kulturer kan reagere forskelligt på
behandlingen med Dazide ENHANCE afhængig af bl.a.
sort, vækst-stadie og fysiologiske betingelser. Under
visse forhold kan blomstringen være lidt forsinket
og/eller der ses blomster, som er lidt svagere i farven.
Temperatur og lysniveau er vigtige parametre ved
fastsættelsen af den optimale dosering af Dazide
ENHANCE. Under høje temperaturer og / eller dårlige
lysforhold har planter en tendens til at strække mere.
Derfor kan det kræve højere doseringer under disse
betingelser end under køligere forhold.

Forskellige sorter af samme art kan kræve forskellige
doseringer af Dazide ENHANCE. Kortere, langsommere
voksende sorter kræver generelt lavere dosering end
højere, hurtigere voksende planter.
Hvor planterne dyrkes på tæt afstand, i små potter eller
hvor input af gødning og kunstvanding er høje, kan en
større dosering af Dazide ENHANCE være påkrævet.

Udsprøjtning
Ideelt bruges en sprøjte, der er dedikeret til
vækstregulering. Skyl sprøjtetanken grundigt før og efter
brug. Den nødvendige mængde Dazide ENHANCE tilsættes
rent vand, og der omrøres kraftigt indtil det er opløst.
Dazide ENHANCE bør ikke blandes med andre produkter,
heller ikke klæbemidler. Opbevar ikke opløsningen i metal
beholdere.
God dækning af planterne er vigtig for at opnå optimal
virkning. Den nødvendige vandmængde afpasses efter
kultur og udviklingstrin. De bedste resultater opnås ved
fuldstændig befugtning med en fin tåge til begyndende
afdrypning, 1000 l/ha er normalt passende.
Sprøjt på et køligt tidspunkt af dagen på gennemvandede,
men tørre planter og lad der gå mindst 24 timer, før der
igen vandes.
Efter sprøjtning med Dazide ENHANCE, skal planterne
være tørre på bladene inden de håndteres.
Sekventielle programmer hvor der bruges 50-100% af den
laveste anbefalede dosering kan forbedre plante
ensartethed og også beskytte mod overdosering. Dette er
især tilfældet når køligere temperaturer eller lavere
lysforhold opstår og planter vokser langsomt.
Det anbefales at prøvesprøjte nogle enkelte planter, når
der skiftes fra en sort til en anden eller hvis
kulturforholdene ændres, inden hele partiet behandles!
Læs altid etiketten grundigt inden brug!
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