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ECOguard granulat
Insektmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i broccoli, blomkål og hovedkål (hvid-, rød-, savoy-, spids- og rosenkål)

Advarsel

Brugsanvisning

For at undgå risiko for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

ECOguard granulat anvendes til bekæmpelse af larverne af den lille kålflue, Delia radicum, i
broccoli, blomkål og hovedkål (hvid-, rød-, savoy-, spids- og rosenkål).
ECOguard granulatet virker mod æggene af den lille kålflue og derfor er det vigtigt, at midlet
anvendes, så der er et tæt sammenfald med æglægningen af kålfluen. Det er også vigtigt for
effekten, at granulatet placeres, så det kommer i kontakt med æggene. Kommer aktivstoffet
ikke i direkte kontakt med æggene, kan virkningen reduceres betydeligt.
Virkningen af behandlingen kan være svingende og usikker og under gode virkningsbetingelser kan der forventes virkningsgrader på 50-60% bekæmpelse.

Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. (R50/53).
Vask huden efter arbejdet.
Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelle lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om
bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i broccoli, blomkål og hovedkål (hvid-,
rød-, savoy-, spids- og rosenkål).
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 udbringningsudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra
gårdspladser og veje).
‘
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Virkningstid og vejrforhold
Afhængig af vejrforholdene kan det forventes, at midlet har en virkningstid på 1-2 uger. Bedst
virkning opnås, når jorden er let fugtig, så det sikres, at granulatet kan afgive det virksomme
stof. Under tørre forhold kan der med fordel vandes med, hvad der svarer til 3 mm pr. dag
eller 20 mm pr. uge. Under forhold med kraftig nedbør efter udbringning af granulatet kan
virkningen reduceres eller helt udeblive. Undgå kraftig vanding med f.eks. vandkanon.

Deklaration
Insektmiddel nr. 585-2
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Aktivstof: Hvidløgsekstrakt 45% W/W
Indhold: 5 kg (2 x 5 kg)
Opbevaring: Kan som min. opbevares i 12 måneder.

Dosering og anvendelse
Mod larver af den lille kålflue anvendes 12-16 kg pr. ha placeret ved udplantning eller ved
fremspiringen. Efter behov kan det være aktuelt med 1-2 opfølgende behandlinger – (behandling er kun relevant så længe, der er flyvning og dermed æglægning). Anvend eventuelt ferromonfælder.
Bedst virkning mod den lille kålflues larver opnås, når granulatet placeres i rækkerne med et
granulatudstyr i forbindelse med plantning, eller når kålen har udviklet de første blade.
Granulatet lægges på jordoverfladen eller lige under og så tæt på rodhalsen som muligt.
Såfremt granulatet udlægges efter såningen og under fremspiringen, skal der være vindstille
forhold, da granulatet er let og noget vindfølsomt. For megen vind kan betyde, at granulatet
ikke forbliver, hvor det er placeret i rækken. Eventuel afskærmet placering kan udnyttes.
Under forhold med stor risiko for angreb kan der være behov for at gentage behandlingen
1-2 gange. Er man i tvivl om risiko for angreb, kontaktes planteavlskonsulent/rådgiver.

Miljøfarlig

Bortskaffelse af rester og tom emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage kan
bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme emballage bør renses inden bortskaffelse

spray

Opbevaring
Midlet opbevares køligt og i ubrudt emballage
Midlet kan som min. opbevares i 12 måneder.
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