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Additiv til plantebeskyttelsesmidler. Al anden anvendelse 
er forbudt, hvis der ikke findes en tilladelse.

Kun til erhvervsmæssig anvendelse.

Ikke farligt produkt eller blanding ifølge EU-forordning 
1272/2008.

Opbevares utilgængeligt for børn.
Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers 
sundhed og miljøet.
Foruren ikke vandet med produktet eller dets emballage. 
(Rengør ikke sprøjteudstyr i nærheden af vandløb. Undgå 
forurening via afvanding fra gårdspladser og veje).

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

PR nummer: 4430949 
 

Nettoindhold: 5 L 

 
Syngenta Nordics A/S 
Strandlodsvej 44, 2300 København S,
Tlf. 32 87 11 00

Batchnr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.
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BRUKSANVISNING

GODKENDT ANVENDELSE
ASSIST M36® kan kun bruges som et additiv til herbicider, insekticider, fungicider og 
vækstregulatorer.
Enhver anden brug er forbudt, medmindre der foreligger en godkendelse.

Herbicider: ASSIST M36 kan øge effektiviteten af blandt andet herbiciderne nicosulfuron, 
rimsulfuron, clodinafop-propargyl, quizalofop-P-ethyl, fluazifop-P-butyl, bentazon og 
MCPA.
Insekticider: ASSIST M36 kan øge effekten af blandt andet insekticiderne abamectin, 
milbectin, spinosad og flonicamid.
Fungicider: ASSIST M36 kan øge effektiviteten af blandt andet tebuconazol.
Vækstregulatorer: ASSIST M36 kan øge effekten af paclobutrazol.

AFGRØDE, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

AFGRØDE DOSERING ANMÆRKNING
Markafgrøder
Krysantemum
Gerbera
Agurk
Peberfrugt
Asparges

250 ml pr. 100 liter 
sprøjteopløsning 
(0,25 % v/v)

Maks. antal behandlinger: Følg de instruktioner, 
der gælder for plantebeskyttelsesmidlet.

Behandlingsfrist: Følg instruktionerne, der gælder 
for plantebeskyttelsesmidlet.

Hvis det ønskes, kan koncentrationen øges til 500 
ml pr. 100 liter (0,5 % v/v).

Juster koncentrationen, så der ikke påføres mere 
end 2 L ASSIST M36 og ikke mindre end 0,2 L 
ASSIST M36 pr. ha. Ved øgning anbefales det først 
at udføre en testbehandling.

OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD
Instruktionerne på plantebeskyttelsesetiketten skal følges og prioriteres over instruktio-
nerne på Assist M36-emballagen.
ASSIST M36 er blid mod afgrøden. Ikke desto mindre tilrådes forsigtighed. Hvis der 
endnu ikke er opnået erfaring med en bestemt kombination af produkter, anbefales det 
først at teste for afgrødesikkerhed i lille skala.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

ADDITIV
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VIRKEMÅDE OG VIRKNINGSSPEKTRUM
ASSIST M36 består af esterificeret rapsolie (80 %) og et emulgatorsystem (20 %). 
ASSIST M36 forbedrer optagelsen af en række aktive stoffer i planter og kan forbedre 
kontakten mellem insekticider og skadedyret på bladoverfladen. Dette gør det muligt 
for ASSIST M36 at forbedre effektiviteten af flere herbicider, insekticider, vækstregulatorer 
og fungicider. ASSIST M36 forbedrer sprøjtemønsteret (mindre afdrift).

TANKBLANDING
Med vores nuværende viden er Assist M36 fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, 
insekt-, ukrudts- og vækstregulering.
Fysisk blandbar betyder, at der ikke forekommer udfældning. Forskellige faktorer som 
vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mv. kan påvirke blandingen. Lav derfor altid 
en prøveblanding først. Læs altid instruktionerne for hvert præparat inden brug.

SPRØJTETEKNIK, RENGØRING M.M.

Tilberedning af sprøjtevæske
Bland ikke mere sprøjtemiddel end det, der kræves til behandling. Tilsæt præparaterne 
separat, og tilsæt Assist M36 som det sidste trin i blanding af sprayopløsningen og 
resten af vandet under omrøring. Sprøjtevæsken skal være under konstant omrøring 
under transport og sprøjtning. Bær altid beskyttelsesudstyr ved håndtering af koncen-
trerede præparater og sprøjtevæske. Koncentreret præparat eller sprøjtevæske må 
under ingen omstændigheder komme i afløb, vandløb eller andre vandkilder.

Tilsæt præparaterne separat. Tilføj Assist M36 som sidste trin i blanding af sprøjte-
opløsningen. Omrør opløsningen efter tilsætning af adjuvans.

Følg de generelle sikkerhedsinstruktioner vedrørende kemikalier. Tag de beskyttelse-
sforanstaltninger, der er angivet for plantebeskyttelsesmidlet. Hvis sikkerhedsinstruk-
tionerne på additivetiketten adskiller sig fra dem, der er angivet på plantebeskyttelse-
smidlet, skal du følge de strengeste instruktioner.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for 
affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme be-
holdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden 
bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.
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OPBEVARING
Frostfrit 
Opbevares tæt forseglet i original emballage.
Opbevares tæt lukket i original emballage ved temperaturer mellem 5 og 40 °C.

BEMÆRK
Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til 
myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes 
forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt 
skader, herunder følgeskader, opstået gennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og 
anvendelse af produktet.
Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, 
resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

Se yderligere oplysninger om produktet på vores website 

DK: Registrerede varemærker
Syngenta Group Company: ASSIST M36®
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