Insektmiddel:
Må kun bruges til privat anvendelse til bekæmpelse af
insekter på prydplanter indendørs og udendørs, roser, buske,
hække og træer.
ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53). Vask
huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun bruges til privat anvendelse til bekæmpelse af insekter på
prydplanter indendørs og udendørs, roser, buske, hække og træer. 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. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra
gårdspladser og veje). Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Fordelene ved Calypso - Klar til brug
• Insektmiddel, der yder langtidsvirkende beskyttelse mod insekter, som bladlus,
uldlus, skjoldlus, cikader, mellus, sommerfuglelarver, bladbiller og trips. Moderat effekt
mod spindemider.
• Virker i op til 4 uger på prydplanter, roser, buske, hække og træer.
• Kan bruges indendørs og udendørs.
• Aktivstoffet trænger rundt i hele planten, således at skjulte insekter bekæmpes.
• Sprayflasken indeholder ingen drivgasser, men drives bare af lufttryk – bedre for
miljøet.
• Perfekt spraymønster – lige meget om flasken holdes op eller ned.
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Brugsanvisning
Hvor: Calypso Klar-til-brug insektmiddel anvendes til bekæmpelse af en lang række
insekter, såsom bladlus, uldlus, skjoldlus, cikader, mellus, sommerfuglelarver, bladbiller
og trips på ikke spiselige prydplanter, roser, buske, hække og træer.
Hvornår: Når insekterne er et problem. Bedst effekt opnås ved tidlig behandling ved
begyndende angreb.
Hvordan: Der sprøjtes i en afstand af 30 cm, indtil planten er let fugtig, men før
afdrypning. Mod mellus, uldlus og skjoldlus bør der behandles to gange med 7-14
dages mellemrum for at opnå tilstrækkelig sikker virkning. For de øvrige arter bør
behandlingen gentages efter 10-14 dage ved kraftige angreb, eller hvor der er
indflyvning af nye skadedyr efter behandlingen.
Bemærk!
• Aktivstoffet thiacloprid tilhører sammen med imidacloprid og acetamiprid gruppen neonicotinoider. For at modvirke resistensudvikling frarådes gentagne behandlinger, år efter år, udelukkende med midler der indeholder neonicotinoider som aktivstof.
• Behandlingen er regnfast når sprøjtevæsken er tørret ind på planten.
• Sprøjt kun i stille vejr – Undgå afdrift til andre afgrøder og prydplanter.
• Må ikke anvendes på spiselige planter.
• Bekæmpelsen af skjoldlus, skal rettes mod skjoldlusens mobile stadier, da voksne fastsiddende skjoldlus ikke bekæmpes.
• Praktisk erfaring viser at bekæmpelse af trips og sommerfuglelarver kan være utilstrækkelig.
• Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over
50 ºC. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når beholderen er tømt.
Opbevares frostfrit og beskyttes mod sollys.
• Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
Middeltype: Aerosol
Analyse: Thiacloprid….. 0,15 g/liter (0,015% w/w).
Indhold: 200 ml
Opbevaring: Frostfrit.
Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen.
Produktionsdato påtrykt emballagen.
Batch nr. påtrykt emballagen.
Insektmiddel nr. 18-537
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