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Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for 
mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke Kompakt 5C i strid med 
godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den 
tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Dosering ved sprøyting:
0,05-0,26% styrke (50-260 ml KOMPAKT 5C/100 l vann)
Bruk 100-200 ml væske per m² – avhengig av bladmasse.

Dosering ved utvanning:
0,26% styrke (260 ml KOMPAKT 5C/100 l vann)
Bruk 50-100 ml væske per plante – avhengig av pottestørrelse.

De angitte doseringene er veiledende. Det anbefales å bruke egne og veilederes 
anbefalinger når disse er avvikende fra angitte doser. Dog må ikke dosering 
overskride det som er tillatt på etikett.

Behandlingen kan gjøres med 1 til 3 ukers mellomrom og maksimum 3 ganger.

Ved utvanning med KOMPAKT 5C tilføres klor (klorid) og nitrogen, og det kan 
være nødvendig å korrigere gjødslingsregime i forhold til dette.

Da forskjellige sorter reagerer ulikt under varierende vekstforhold , anbefales alltid 
(hver gang), at KOMPAKT 5C først prøves på et mindre areal/antall. Det holdes 
kontroll med eventuelle skadevirkninger i 7-10 dager etter behandling.
Unngå å behandle plantene i sterkt sollys. Unngå å behandle pelagonium spp. hvis 
temperaturen kan falle til under 10°C.

Midlet er skånsomt overfor populasjoner av Typhlodromus pyri, Aphidius 
rhopalosiphi, Poecilus cupreus, Aleochara bilineata og Chrysoperla carnea.

Bruk sammen med andre nyttedyr er ukjent.

Bruksområde
Til vekstregulering av prydplanter i veksthus

Virkemåte
KOMPAKT 5C brukes i prydplanter i veksthus. Kompakt 5 C er et vannløselig 
konsentrat (SL) KOMPAKT 5C tas opp gjennom både røtter og blad. Midlet kan 
derfor både sprøytes eller vannes ut. Midelet er veksthemmende, i tillegg fremmes 
ofte blomstring av KOMPAKT 5C. Produktet virker optimalt, når temperaturen ligger 
mellom 15-18° C. Høyere eller lavere temperaturer hemmer opptak og effekt. 
Virkningen av KOMPAKT 5C kommer 1- 3 dager etter behandling, og den varer som 
regel i 5-10 dager. Opptørkingen skal skje langsomt, og det bør ikke vannes, bruses 
eller sprøytes med andre midler før ett døgn etter bruk av preparatet.

KOMPAKT 5C tas best opp gjennom unge, fullt utviklede blad, og sprøyting gir 
derfor den sterkeste effekten. For å redusere risiko for bladskader, kan KOMPAKT 
5C vannes ut. Ved utvanning økes konsentrasjonen ofte betydelig for å oppnå 
tilstrekkelig effekt. Når KOMPAKT 5C vannes ut, skjer opptak gjennom røttene. For 
å få godt opptak av KOMPAKT 5C skal det være optimalt klima i veksthuset, 
som sikrer god fordampning fra plantene.

Bruksrettledning
KOMPAKT 5C anbefales til følgende prydplanter:

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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Tillaging av sprøytevæske:
Før tillaging av sprøytevæsken skal sprøyte, filtre, og dyser være 
omhyggelig rengjorte samt kontrollert for avleiringer. Dette gjelder spesielt, 
hvis sprøyte/anlegget har vært brukt i andre kulturer.
Påfylling må kun gjøres i det veksthuset, hvor midlet skal brukes, og her 
gjelder de samme regler for oppsamling av eventuelt søl og skyllevann 
som for vaskeplasser generelt. Påfylling gjøres så det ikke er mulighet for 
tilbakeløp til vannforsyningen. Tanken fyldes ¾ opp med rent vann. Midlet 
tilsettes under omrøring, deretter fylles tanken helt. Det skal være konstant 
omrøring til utsprøyting.
Fysikalsk-kjemisk blandbarhet mellom KOMPAKT 5C og andre produkter er 
ikke testet.

Sprøyteteknikk:
Arbeidet skal til enhver tid skje slik at overlapping på det behandlede areal 
samt at søl utenfor arealet begrenses til et minimum og at avdrift til 
omgivelsene unngås.
Det skal alltid velges en passende bomhøyde over kulturen slik at det kan 
skje en jevn fordeling på kulturen. 
Ved utvanning holdes væsken under konstant omrøring. Utvanningen 
foregår via eksisterende anlegg eller særskilt utvanningsutstyr.

Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av nitril/ neopren av god kvalitet, støvler og 
overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig 
sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal 
overtrekksdress og helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.
Tilsølte klær må umiddelbart 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 (åpent hele døgnet).

Håndteringsfrist
Anbefalt verneutstyr (vernehansker, støvler og overtrekksdress) må 
benyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede 
plantedeler når det fremdeles er vått etter sprøyting. I veksthus må hansker 
benyttes ved arbeid med behandlede planter.

Rengjøring av utstyr
Tomemballasje skylles minst tre ganger med vann, og innholdet tømmes i 
sprøytetanken. Rester i sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann 
og sprøytes ut i henhold til bruksrettledning.
Skyll sprøyteutstyret etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann. 
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyr 
rengjøres med All Clear® Extra eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering
Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. 
Konsentrerte rester av plentevernmiddel og ikke rengjort tomemballasje må 
innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring
KOMPAKT 5C oppbevares i originalemballasjen og ved
temperatur over 0 °C, samt beskyttet mot direkte sollys og andre 
varmekilder. Produktet er holdbart minst 2 år fra produksjonsdato.

Merk
Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets virkning, 
spesielt steds- eller regionsbetingende faktorer. Herunder hører for 
eksempel vær og jordforhold, kulturplantesorter, vekselbruk, 
behandlingstidpunkt, anvendt mengde, blanding med andre produkter, 
forekomst av resistente organismer, sprøyteteknik og så videre. Ved 
spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje 
forandringer i produktets virkning eller at det kan oppstå skader på 
kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandlere noe 
ansvar.
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