
22
_1

22
30

30
1_

40
  •

  X
X

X
X

X
-S

E 
 •

  N
A

10
22 Godkänt användningsområde: För stråförkortning 

i odlingar av vete, rågvete, råg, korn och havre. 
För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde. 
All annan användning är otillåten om den inte 
särskilt tillåtits.

Reg. nr. 5319
Behörighetsklass 2L.
Endast för yrkesmässigt bruk.

Innehåll: Produkten är ett emulgerbart koncentrat (EC) 
innehållande 250 g/l (26,5 vikt-%) trinexapak (etylester), 
>50 vikt-% pentan-1-ol.

Hållbarhet: 2 år
Lagras frostfritt!
Omskakas väl före användning!

Läs medföljande anvisningar före användningen. 

Förpackning:

5L ℮

Registreringsinnehavare:

Globachem NV
Lichtenberglaan 2019
B-3800 Sint-Truiden, Belgien
www.globachem.com

Moxa är ett registrerat varumärke från 
Globachem.

Marknadsföring och distribution: Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A, 212 25 Malmö  •  Tel 040 680 85 30  •  info@nordiskalkali.se  •  www.nordiskalkali.se

TILLVÄXTREGULATOR
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BRUKSANVISNING
VERKNINGSSÄTT
MOXA® är ett emulgerbart koncentrat som innehåller 250 g/l trinexapak (etylester). Det är en tillväxtregulator som verkar stråförkortande, 
vilket ger mindre liggsädesbildning och hjälper därmed till att säkerställa skörden. Produkten får användas i all typer av vete (inkl. 
durumvete), korn, havre, råg och i gräsfröodling. MOXA® tas upp i blad och stam och transporteras till tillväxtpunkterna där den hämmar 
bildningen av gibberelinsyra. Detta påverkar celltillväxten med ett kortare och mer robust strå som följd. 

VILLKOR FÖR ANVÄNDNINIGEN

Gröda Syfte
Utvecklingsstadium 

(BBCH)

Max antal 
behandlingar 

per år

Behandlingsintervall, 
dagar minst

Max dos per behandling 
och säsong l/ha

Korn, 
Råg och 
Rågvete

Stråförkortning 25–39 2 7 0,6

Vete Stråförkortning 25–39 2 7 0,4

Havre Stråförkortning 25–32 2 7 0,3

Gräsfrö till 
utsäde

Stråförkortning 31–49 2 7 0,8

OPTIMALA FÖRHÅLLANDEN
MOXA® skall användas på en aktivt växande gröda i god kondition med tillgång till vatten och näring. Bäst effekt uppnås vid behandling av 
torra växter vid hög ljusinstrålning (klar himmel eller lätta moln). Optimal temperatur vid behandling är 10° C, men produkten kan användas 
från 8° C. MOXA® är regnfast efter 2 timmar. 

GRÖDSPECIFIKA REKOMMENDATIONER

Gröda
Alternativ 1: 

En behandling 
Dos l/ha

Alternativ 2: 
Två behandlingar* 

Dos l/ha

Vete (höst- och vårvete) 0,2 – 0,4 2 x 0,15

Korn (höst- och vårkorn) 0,4 – 0,6 2 x 0,3

Råg och Rågvete 0,4 – 0,6 2 x 0,25

Havre 0,3 2 x 0,15

Gräsfrö till utsäde 0,4 – 0,8 2 x 0,4

* Vid delad behandling får den totala dosen inte överskrida max dos per behandling och säsong, se tabell "Villkor för användningen".
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SPRUTTEKNIK
Vattenmängd: Använd MOXA® i minst 100 l/ha vatten. Öka 
vattenmängden med grödans storlek för bättre täckning.

Teknik: Medium dusch kvalité rekommenderas. Använd 2-3 bars 
tryck.

Tillredning av sprutvätska
OMSKAKAS VÄL FÖRE ANVÄNDNING.
1. Fyll spruttanken halvfull med vatten. OBS! Starta alltid med väl 

rengjord spruta. 
2. Starta omrörningen.
3. Tillsätt MOXA®. 
4. Fyll på resterande vattenmängd.
5. Omrörningen hålls igång under transport och sprutning. Vid 

tankblandning tillsätts blandningspartnern sist.

Under behandling: Undvik överlappning.
Lämna gärna en obehandlad yta på minst 25 m² i fältet för att 
kontrollera effekten av preparatet.

Rengöring av sprutan
Skölj sprutan omsorgsfullt, minst tre gånger, och häll sköljvattnet i 
spruttanken. Sköljvatten sprutas ut på behandlad gröda. 

RESTRIKTIONER
Undvik vindavdrift till omgivande grödor.
Behandla inte efter regn då grödan är blöt.
Behandla inte efter frost eller då frost förväntas.
Behandla inte vid temperaturer över 24° C.
Behandla inte stressade grödor som drabbats av syrebrist, 
sjukdom, insektsangrepp eller frostskador.
Halm/hö från behandlad gräsfrövall får inte användas som 
djurfoder om behandling utförts efter BBCH 33.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Efter behandling med MOXA® finns inga restriktioner för 
efterföljande gröda eller ersättningsgröda.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av 
produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som 
innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst 
motsvarande skydd.

AVFALLSHANTERING
Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna 
ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas 
upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet 
häller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och 
torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för 
energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem 
för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt 
kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning 
vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till 
SvepRetur (www.svepretur.se).

Observera
Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar 
sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår 
kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan 
påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något 
ansvar för eventuella skadeverkningar.
Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen 
resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller 
till och med att skador uppstår på grödan. Tillver karen ansvarar 
ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller 
liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets 
saluförande. Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet 
samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i 
bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren fråntar sig 
däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven 
effekt som har uppstått i förbindelse med köparens inkorrekta 
lagring, transport, hantering och användning av produkten. Följ 
alltid anvisningarna för säkert växtskydd.
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Moxa®

UFI: 3520-S0T1-K002-C3DP

Faro- och Skyddsangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
H373 Kan orsaka organskador (mag-tarmkanalen) 

genom lång eller upprepad exponering.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer med långtidseffekter.
EUH401  För att undvika risker för människors 

hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
EUH066  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 

hudsprickor. 

P210 Får inte utsättas för värme, heta 
ytor, gnistor, öppna lågor och andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden.

P260 Inandas inte sprej.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.
P403+P233  Förvaras på väl ventilerad plats. 

Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till en 

godkänd avfallsmottagare.

SP1 Förorena inte vatten med produkten 
eller dess behållare. Rengör inte 
sprututrustningen i närheten av 
vattendrag.

Första hjälpen
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och 
se till att andningen underlättas. (P304 + P340)

Vid nödsituation, ring 112 och begär 
giftinformation.

VARNING

Endast för
lagerhantering:

5°C

Store above
Skall förvaras 
över +5° C
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