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PLANTEVEKSTREGULATOR
Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i 
veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

1 L
Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat
Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus.
Les alltid etiketten nøye før bruk.
Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l

H411 Giftig med langtidsvirkning, for liv i vann. 
P261 Unngå innånding av aerosoler. 
P405 Oppbevares innelåst. 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
EUH208 Inneholder 1,2 benzisotiazol-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

Nettoinnhold: 1 L REG. NR. 2013.18.16

Tilvirker
Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

Avgiftsklasse 1

UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 
(PACLOBUTRAZOL)
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Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent 
bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE
Bonzi® er tillatt brukt til vekstregulering av prydplanter i veksthus.

Arter og sorter
Bonzi® er prøvd uten å gi skade i følgende kulturer: Exacum affine, Euphorbia pulcherrima (julestjerne), Eustoma grandiflorum, Kalanchoe, Pottero-
ser, Pelargonium peltatum og Solanum pseudocapsicum.
Tilvirker og importør fraskriver seg ansvar for skader som kan oppstå ved bruk av Bonzi® på arter og sorter som ikke er nevnt ovenfor eller i dose-
ringsskjema. For andre prydplanter i potte må en prøvesprøyte for å finne riktig dosering.

Forholdsregler
Bonzi® er kun tillatt brukt i prydplanter i veksthus. Jord/vekstmedium fra behandlede planter må ikke anvendes til etterfølgende kulturer. Under 
bruken bør det sikres at sprøyte- eller utvanningsvæsken ikke kommer i kontakt med jord/kompost eller andre medier, f.eks. betonggulv som skal 
anvendes til etterfølgende planter. Visse grønnsakskulturer er ekstremt følsomme overfor Bonzi®. Bonzi® må ikke blandes med andre midler.
Retarderingseffekten ved behandling med Bonzi® varierer avhengig av art, sort, vekststadium og lokale forhold forøvrig. Det anbefales å prøve-
sprøyte noen få planter med den anbefalte dosering innen bruk i stor skala.
Unngå å sprøyte på våte planter. Bruk ikke Bonzi® på tørre eller på annen måte stressede planter.
Unngå vanning/brusing av bladverket før 24 timer etter sprøyting.
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VIRKEMÅTE
Bonzi® tas opp gjennom blad, stengler og røtter. Stoffet transporteres deretter til vekstpunktene og reduserer cellestrekningen slik at det oppnås en 
kontrollert reduksjon av potteplantenes vegetative vekst. Plantene får mer kompakt vekstform, ofte mørkere bladfarge og for visse planteslag økt 
ansettelse av blomsterknopper.
NB! Da Bonzi® har en sterk veksthemmende effekt, er det viktig at plantene er i god vekst ved behandlingen.
Ved svak vekst i plantene, tørke eller annen stress er der stor fare for overdosering og vekststans.

BRUKSRETTLEDNING
Bonzi® må bare brukes i veksthus hvor det er ensidig dyrking av prydplanter i brett, potter og kar.
Se forøvrig under forholdsregler.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE OG SPRØYTETEKNIKK
Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett tilmålt mengde Bonzi® og rør godt om. Bruk tilstrekkelig vannmengde til full dekning av plantene, f.eks. 
200 L/dekar. Ved vanning bruk 50 ml væske per potte (á 10 cm pottestørrelse). Ved andre pottestørrelser bør mengden reguleres. Bonzi® må ikke 
blandes med andre midler. Før sprøyting skal voksemediet være oppfuktet og bladene tørre. Bruk ikke Bonzi® på planter som lider av tørke eller er 
stresset på annen måte.

Doseringsskjema:

Art Konsentrasjon
ml/10 l

Metode Antall
behandlinger

Intervall mellom
behandlinger

Utviklingstrinn for første
behandling

Euphorbia 25 - 50 Sprøyting 1 - 2 5 dager 1 - 6 cm lang

Eustoma 10 - 20 Vanning 1 - 10 - 14 dager etter knip

Exacum affine 25 - 50 Vanning 1 - 2 - 8 cm høye planter
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Art Konsentrasjon
ml/10 l

Metode Antall
behandlinger

Intervall mellom
behandlinger

Utviklingstrinn for første
behandling

Kalanchoe 5 Vanning 1 - Synlig stor knopp

Kalanchoe 25 - 50 Sprøyting 1 - Synlig stor knopp

Potteroser 125 - 250 Sprøyting 2 - 3 5 dager 1 - 4 cm lange skudd

Pelargonium 12,5 - 25 Sprøyting 1 - 2 - 3 uker etter potting

Solanum 200 - 400 Sprøyting 2 - 4 10 dager 5 - 7 cm høye planter

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av polykloropren e.l. og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er 
fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask 
hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med 
vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vann-
forekomster.
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, sal miakk eller annet anbefalt middel.

HÅNDTERINGSFRIST
Bruk beskyttende arbeidsklær og hansker ved arbeid med behandlet kultur.

AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort emballsje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballsje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleve-
res til mottak for farlig avfall.
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LAGRING
Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

MERK
Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksan-
visningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet hånd teres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten 
bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerede varemerker
Syngenta Group Company: Bonzi®
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