Applaud

®

25 SC

Insektmiddel
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i væksthuse.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og
anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Undgå indånding af spray (P260).
Undgå udledning til vandmiljøet (P273).
Udslip opsamles (P391).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter i væksthuse.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet
(SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb.
Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak.
Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt
belægning.
Ved håndtering og plukning af prydplanter dyrket i væksthuse skal der anvendes kemisk
bestandige handsker.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Søg lægehjælp ved ubehag (P314).
INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.
HUDEN: Fjern forurenet tøj. Vask omgående med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask. Kontakt læge ved utilpashed
eller vedvarende irritation.
ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge ved
vedvarende irritation.
INDTAGELSE: Rens munden. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.
Insektmiddel nr. 727-1.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
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Salg og rådgivning:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk
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Analyse: Buprofezin 250 g/liter (23,6 % w/w)
Indeholder 1,2-benzisothiazolin -3-on (BIT)
(>0.005 - <0.05 % w/w). Kan udløse allergisk
reaktion (EUH 208).
Midlet er et suspensionskoncentrat.
Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med
batchnummer findes stemplet på emballagen.
®
Applaud 25 SC er et registreret varemærke tilhørende Nihon
Nohyaku Co., Ltd

Registreringsindehaver:
Nichino Europe Limited,
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon,
CB24 9PT Cambridge. UK

Bemærk: Der er stor risiko for skade på Dieffenbachia
BRUGSANVISNING
og Closmoplictrum.
Applaud 25 SC er et insektmiddel til indendørs bekæmpelse
Der kan eventuelt forekomme små nekroser
af væksthusmellus (Trialeurodes vaporariorum) – også
på blomsterblade hos Gerbera.
benævnt ”hvide fluer” - i prydplanter.
Planter som lider af stress må ikke behandles.
Virkemåde
Applaud 25 SC er en selektiv insektvæksthæmmer som Nytteinsekter
har kontaktvirkning, beskyttende virkning og desuden Midlet er skånsomt overfor populationer of netvinger
nogen dampvirkning. Applaud virker bedst på mellusenes (f.eks. Chrysoperla carnea).
larvestadie, men den beskyttende virkning kan også Midlet er skånsomt overfor populationer of rovmider
bekæmpe nymfer som klækkes fra behandlede æg. (f.eks. Typhlodromus pyri).
Behandling på pupper kan også reducere bestanden af Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er
fremkomsten af voksne individer.
ukendt.
Bemærk: Der er ikke effekt på voksne mellus!
Blandinger
Anvendelse
Applaud bør ikke blandes med andre midler.
Applaud 25 SC anvendes som anvist i skemaet:
Blanding af sprøjtevæske
Afgrøde
Skadegører
Dosering
Behandlinger
Tidspunkt
Fyld tanken halvt med vand og start omrøring. Tilsæt
og interval
Applaud via præparatfyldeudstyret og fyld op med vand.
Hold omrøringen i gang til sprøjtearbejdet er udført.
3
Ved
Prydplanter
Væksthusmellus
80 ml pr. 100 l
Påfyldning skal ske på plads med opsamling.
vand.
begyndende
Efterlad ikke sprøjtevæske i sprøjten i længere tid (dvs. i
Dog maks. 1
Minimum 7
angreb
liter pr. ha pr.
dages interval
(når larver/
forbindelse med måltider eller natten over).
behandling
nymfer findes)
Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og
(1250 l vand)
udsprøjtes på den behandlede kultur. For yderligere
regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af
Vandmængde
sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 906 af
Applaud anvendes i en vandmængde som sikrer god 24.06.2016 eller eventuel senere udgave.
dækning af kulturen. Vandmængden afhænger af
plantetype, højde og tæthed af planterne. Brug mellem Opbevaring
1000 og 1250 l vand pr. ha (100 – 125 l vand pr. 1.000 Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
m2). Størst vandmængde anvendes ved kraftige angreb
og tæt bladmasse.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
Resistens
med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Aktivstoffet
buprofezin
tilhører
gruppen
kitin Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning
biosynteseinhibitorer, type 1; IRAC gruppe 16. Der er for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med
risiko for dannelse af resistens mod buprofezin (i udlandet dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden
er der set eksempler på resistens mod bomuldsmellus). bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
For at undgå resistens skal der veksles med mindst Emballagen må ikke genbruges.
ét produkt med en anden virkemekanisme før næste
behandling med Applaud.
Bemærk
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets
Plantetolerance
skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med
Følgende prydplantekulturer er fundet tolerante over for ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.
behandling med Applaud:
Begonia
Gerbera
Cyclamen
Lysianthus
Fuchsia
Rose
Da der kan være stor variation i vækstbetingelser
og sortsfølsomhed, anbefales det at udføre en
prøvesprøjtning på et mindre antal planter nogle dage
før den egentlige behandling. Dette er specielt vigtigt i
blomsterbærende kulturer, hvor knopperne begynder at
vise farve.
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