PirouetteTM – vækstreguleringsmiddel til potteplanter i væksthus
Aktivt stof:
Fareklasse:
Emballage:

Indeholder Pachlobutrazol
4 g/l (0,39% w/w)
Miljøfarlig
5 ltr. (4x5)

Pirouette er et vækstreguleringsmiddel, der anvendes til
prydplanter og udplantningsplanter i væksthuse.
Pirouette udsprøjtes eller udvandes på planter i god
vækst. Det optages gennem blade, stængel og rødder og
giver planterne et mere kompakt udseende, mørkere
blade og øget knopsætning og derved forøgelse af
blomsterantallet.
Pirouette kan i de fleste tilfælde anvendes sammen med
biologiske prædatorer. Spørg dog altid leverandøren af
nyttedyrene før udsætning, så forenelighed sikres.
Væskemængder:
Sprøjt til begyndende afdrypning ca. 200 ml pr. m 2, ved
fuldt plantedække. Planterne må ikke være våde, når der
sprøjtes.
Ved udvanding bruges 50 ml væske pr. 10 cm potte.
Der skal gå 24 timer fra behandling med Pirouette, til der
topvandes.
Tilberedning af sprøjtevæsken:
Pirouette omrystes grundigt inden brug.
Når vand og Pirouette blandes, fyldes sprøjtebeholderen
halvt med vand, hvorefter det afmålte Pirouette
tilsættes. Beholderen fyldes med vand under moderat
omrøring.
Blandbarhed:
Pirouette er formuleret som en vandig opløsning, der
indeholder de nødvendige sprede- klæbemidler.
Pirouette må ikke blandes med andre produkter.

Dosering:
Det er ikke muligt at fastsætte en præcis dosering for de
enkelte arter fordi doseringen ikke kun afhænger af
plantearten, men også af 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, indenfor hvilke langt de fleste
sprøjtninger udføres.
Udsprøjtning af Pirouette:
Pirouette bliver bl.a. optaget gennem bladene og virker
bedst, når det udsprøjtes med meget fine dråber, som
bliver siddende på bladene og tørrer langsomt. Der
sprøjtes til begyndende afdrypning. Ved udvanding skal
man sørge for en god og ensartet opblanding af væsken
inden udvanding.
Opmærksomheden henledes på, at snitblomster ikke
bør behandles hvis de skæres flere gange.
Jord og andre vækstmedier må ikke genanvendes til
efterfølgende kulturer.
Efter sprøjtning med Pirouette skal planterne være tørre
inden håndtering. De første 3 dage efter behandling bør
der anvendes egnede handsker, f.eks. latex, ved
håndtering af planterne.
Prøvesprøjtning:
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 etiketten grundigt inden brug!

Interval

Azalea
Euphorbia

1,25-2,5
0,25-0,5

udsprøjtning
udsprøjtning

1-2
1-2

ca 14 dage
ca 7-10 dage

Exacum affine

0,25-0,5

udvanding

1

2-8 cm høje planter

Kalanchoe

0,05
0,25-0,5

udvanding
udsprøjtning

1
1

Synlig stor knop
Synlig stor knop

Mimiature roser

1,25-2,5

udsprøjtning

2-3

0,1250,25

udsprøjtning

1

Art

Pelargonium

Dosering
% styrke

Antal beh

Dosering og behandlingstidspunkt

Metode

ca 7-10 dage

Udvikling ved
1. behandling
3-7 cm lange skud
1-6 cm lang

1-4 cm lange skud
2-3 uger efter potning
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