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bait box

• Udendørs og
indendørs
• Beskytter i 4 uger
• Virker hurtigt og
systemisk

Insektmiddel
Må kun bruges til privat anvendelse til bekæmpelse
af insekter på prydplanter udendørs og indendørs.
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Calypso
mod insekter
Insektmiddel
Må kun bruges til privat anvendelse til bekæmpelse
af insekter på prydplanter udendørs og indendørs.

Fordelene ved Calypso:
• Insektmiddel, der yder langtidsvirkende beskyttelse mod
insekter, som bladlus, uldlus, cikader, larver af snudebillerMEGET
m.v.FARLIG
Moderat effekt mod spindemider.
BIER
• Virker i op til 4 uger på prydplanter, roser, buske, hække og træer.
• Kan bruges udendørs og indendørs.
• Aktivstoffet optages i planten og transporteres opad og
udad således at skjulte insekter bekæmpes.
FOR

DK81740658B

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage
uønskede langtidsvirkinger i vandmiljøet. (R 50/53)
Ved udsprøjtning af midlet skal der bruges lange bukser og en langMiljøfarlig
ærmet trøje.
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 udendørs og indendørs. Må ikke anvendes mod
FARLIG
andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanFOR
visningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet
BIER
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.

Hvornår:
Når insekterne er et problem. Bedst effekt opnås ved
tidlig behandling ved begyndende angreb.
Analyse: Thiacloprid…..0,9% w/w (9 g/liter).
Indhold: 500 ml
Opbevaring: Frostfrit.
Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter
produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.
Batch Nr.: Dato påtrykt emballagen.
Ukrudtsmiddel nr. 18-481.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S.
Tlf: 45 23 50 00. www.bayergarden.dk

Brugsanvisning:

Brugsanvisning:

Kan anvendes til både udvanding
i potteplanter og udendørs sprøjtning.
Ved udsprøjtning på selve planten:
Sprøjt i en afstand af 30-40 cm fra planten med lette fejende
bevægelser til blade og stængler er let fugtige. Til sprøjtning
anvendes en hånd- eller rygsprøjte. Gentag behandling efter 10
– 14 dage ved kraftige angreb. Mod mellus, uldlus og skjoldlus
behandles to gange med 7-14 dages mellemrum for bedste effekt.
Ved udvanding med vandkande i jorden i potter:
Fordel væsken så at hele rodklumpen bliver vædet.
Væsken gives i små intervaller for at modvirke overløb/afløb.
Opblanding
i vand

Udbringning
af den opblandede væske

Metode

Skadevolder

Udvanding

Bladlus, mellus, uldlus,
skjoldlus, bladbiller,
sommerfuglelarver, larver
af øresnudebiller og
sørgemyg

Sprøjtning

Bladlus

15 ml Calypso
pr. liter vand

Sprøjtning til
blade er let
fugtige

Mellus, uldlus, skjoldlus,
bladbiller, sommerfuglelarver, blodlus og cikader

20 ml Calypso
pr. liter vand

Sprøjtning til
blade er let
fugtige

50 ml Calypso
pr. liter vand

100 ml opblandet
væske pr. liter
pottejord

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.
• Efter sprøjtning foretages normal, grundig rengøring af sprøjteudstyret/vandkande. Vaskevandet kan sprøjtes ud over den
afgrøde, der lige er behandlet.

DOSERING
Sørg for at hætten er skruet fast
på flasken. Vip forsigtigt flasken,
så væsken løber ind i det runde
doseringskammer.

For at reducere mængden af
væsken i doseringskammeret,
vippes flasken forsigtigt tilbage,
så den overskydende væske
hældes tilbage i flasken.

Stil flasken lodret, tryk ned
og drej på hætten for at åbne
flasken.

Hæld den opmålte væske ned i
sprøjtetanken som vist (tryk ikke
på flasken, mens der hældes).
Skru hætten på flasken igen.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt
affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.

