Clipless® NT Tillväxtregulator
För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar

GRÄS
REGISTRERINGSNUMMER

5320

VERKSAMT ÄMNE

120 g/l trinexapak (etyl-ester)

FORMULERING

Mikroemulsion

BEHÖRIGHETSKLASS

2L

INNEHÅLL

5L

ANVÄNDNINGSVILLKOR

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar.

Optimala betingelser
Behandling skall endast ske på grödor i god tillväxt. Optimal
behandlingstemperatur är från och med 10 °C.

För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat
skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning
av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller
bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna
råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.
VERKNINGSSÄTT
Clipless® NT med den aktiva substansen trinexapak (etylester) stoppar tillfälligt produktion av gibberelinsyra, detta
tillväxthormon påverkar plantans höjdtillväxt. Detta innebär
en nedsättning av plantcellens längdtillväxt, och plantans
höjdtillväxt minskas. Trinexapak (etyl-ester) verkar systemiskt i
plantan.

Clipless® is trademark of FMC Corporation or an affiliate.

Regn
Clipless® NT är regnfast efter 6 timmar.
Rekommendation
Behandling kan ske vi tillväxtens början på våren.
Flera behandlingar görs under säsongen för att uppnå en bra
effekt.
Behandla ytor med god grästillväxt.
Vid svag grästillväxt, reducera dosering.
Vid rekommenderad dosering, på klippning över 12 mm sker en
reduktion av gräsklipp med upp till 50% samt en reduktion av
gräshöjd upp till 20%. Denna effekt minskar vid klippning under
6 mm.
Doseringar i tabellen nästa sida får ej överskridas.

MAX ANTAL BEHANDLINGAR
PER SÄSONG (INTERVALL)

DOSERING
L/HA

Green på golfbaner

24
(7-28 dagar)

0,2-0,4 l/ha

Tee och fairway på
golfbanor

6-10
(14-28 dagar)

0,8-2,4 l/ha

16,0 l/ha

1,6 l/ha (Agrotis, poa, Festuca)
2,4 l/ha (Lolium)

Ruff och semi-ruff
på golfbanor samt
andra gräsbevuxna
idrottsanläggningar

5-6
(14-28 dagar)

1,2-3,2 l/ha

16,0 l/ha

2,4 l/ha (Agrotis, poa, Festuca)
3,2 l/ha (Lolium)

GRÄSTYP

MAX DOS PER
SÄSONG

ANMÄRKNINGAR

9,6 l/ha

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning
ska skyddshandskar användas.
Ät inte eller drick inte under hanteringen.
Behandlingsrestriktioner
• Behandla ej på stressat gräs. Stress kan bero på vattenmättnad,
torka, svamp/skadedjurs angrepp, näringsbrist eller kallt väder.
• Gräset kan se mörkare ut efter en behandling jmf. med ej 		
behandlat.
• Behandling kan ge en temporär gulfärgning av gräset. Denna
försvinner normalt inom en vecka.
• Gräsets art sammansättning och ev. uttunning på längre 		
sikt är ej undersökt. Vid den högsta dosen på 3,2l/ha kan en
övergående uttunning av gräs ske.
• För att undgå ev. missfärgning bör Clipless® NT appliceras
minst 4 tim. före klippning. Alternativt, klippa först och sedan
vänta 24 timar med behandling.
• Uppsamlat gräs får ej användas som kompost.
• Behandling avråds på nysått gräs, behandling kan ske först vid
80-90% marktäckning med gräs.

SKANNA FÖR ATT FINNA ETIKETT OCH
SÄKERHETSDATABLAD PÅ FMCAGRO.SE

