AZATIN EC
INSEKTMIDDEL

2,7 % Azadirachtin (w/w)

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i jordbær, tomater, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, spinat,
salater, krydderurter og prydplanter i væksthus.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig
autorisation.

Item code: 161102-DEN Package code: 568563-DEN

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319)
Meget giftig med langvarige virkninger for vand-levende organismer (H410)
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264)
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280)
Undgå udledning til miljøet (P273)
Udslip opsamles (P391)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttel-sesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i jordbær, tomater, aubergine, agurk, squash, melon, græskar,
spinat, salater, krydderurter og prydplanter i væksthus.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugs-anvisningen
nævnte.
Må i jordbær ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Må i tomat, aubergine, agurk, squash, meloner og græskar ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Må i spinat, salater og krydderurter ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Ved håndtering af behandlede tomat, agurk, squash, melon, græskar, salat, spinat og krydderurter og
prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker . Sprøjteførere skal anvende handsker og
beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning.
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.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
FØRSTEHJÆLP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).

Insektmiddel nr. 738-3
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Aktivt stof: Azadirachtin 26 g/L (2,75 % w/w Azadirachtin A)
Batch-nummer: se emballage
Udløbsdato: se emballage

Nettoindhold: 1 liter

Midlet er et emulgerbart koncentrat.
Indeholder Azadirachtin. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208). 30 % af
blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalations
toksicitet.
Mitsui AgriScience International S.A./N.V.
Avenue de Tervueren 270- B-1150 Bruxelles - Belgien. Tlf: 0032-2-7619440

Azatin EC er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes
til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i
rådsforordning nr. 834/2007.
ANVENDELSE
Azatin EC sprøjtes på bladmassen.
Grundet produktets virkningsmekanisme skal Azatin EC bruges præventivt eller ved
den første tilsynekomst af skadelige insekter. Påfør produktet under kølige forhold og
ved lav belysning. Sørg for en ensartet dækning af planterne.
Behandlingen kan gentages efter 7-10 dage i henhold til insekternes livscyklus.
DOSERING:
Prydplanter (drivhus) mod insektangreb: 1.0-1.5 l./ha ved brug af 800-1000 l.
vand/ha. Produktet må maksimalt anvendes 5 gange pr. kultur.
Tomater, auberginer (drivhus) mod insektangreb: 1.0-1.5 L/ha i 1000 l. vand/
ha. Produktet må maksimalt anvendes 5 gange pr. kultur.
Agurker, squash, meloner, græskar (drivhus) mod insektangreb:
1.0-1.5 l./ha i 1000 l. vand/ha. Produktet må maksimalt anvendes 5 gange
pr. kultur.
Jordbær (drivhus) mod insektangreb:: 1.0-1.2 l/ha i 800-1000 l. vand/ha.
Produktet må maksimalt anvendes 3 gange om året
Salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedeblade, krydderurter (drivhus):
Mod insektangreb: 1.0-1.5 l./ha i 600-800 l. vand/ha.
Produktet må maksimalt anvendes 3 gange pr. kultur.

TILBEREDNING OG UDBRINGNING
Midlet skal omrystes før brug. Fyld sprøjtebeholderen halvt op med vand. Tænd for
omrøring og tilføj den påkrævede mængde Azatin EC. Tilsæt derefter den resterende
vandmængde under omrøring. Omrøring skal være tilkoblet under udsprøjtning.
Rengør udstyret efter behandling og sprøjt skyllevandet ud på det behandlede
område. Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den
kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med
dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet
hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges
VIRKEMÅDE
Azatin EC er et naturligt insektmiddel, hvis hovedingrediens, Azadirachtin, er
udvundet af det tropiske neemtræ (Azadirachta indica).
Azatin EC virker som et kontaktmiddel og ved indtagelse og har desuden
afskrækkende (repellerende) effekt. Insekter som rammes eller efterfølgende suger
eller gnaver i behandlede planter, stopper gradvist med at indtage føde. Herefter
hæmmes deres udvikling fra æg-, larve- eller puppestadiet ved at Azadirachtin
forstyrrer virkningen af det hormon, der er involveret i hudskiftet. Da det primært er
de unge stadier, der påvirkes, kan det derfor afhængig af skadedyrets udviklingstid
tage 1-6 uger inden fuld effekt opnås.
Azatin EC virker lokalsystemisk og optages desuden via rodabsorption
OPBEVARING
Udsæt ikke produktet for frost eller temperaturer over 54° C.
Holdbarhed 1 år ved stuetemperatur.
TANKBLANDING OG FORENELIGHED
Advarsel: Hvis produktet blandes med andre formuleringer, skal man overholde den
længste sprøjtefristventeperiode.
Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.
Midlet er skadeligt for Chrysoperla spp., Coccinella septempunctata, Typhlodromus
pyri og Aphidius rhopalosiphi. Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr
er ukendt.
INFORMATION TIL LÆGER
Behandling: Symptomatisk; inducér ikke opkastning ved indtagelse.
Advarsel: Søg rådgivning hos en giftinformation.

423140
Registreringsindehaver:
Mitsui AgriScience International S.A./B.V.
Av. de Tervueren, 270
1150 Bruxelles

Distributør:
Borregaard BioPlant ApS
Helsingforsgade 27b
8200 Aarhus N

Information:
borregaard@bioplant.dk
www.bioplant.dk
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