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Insektsæbe
Til planter,
blomster,
grønsager,
frugt & bær
Hurtigt og
effektivt

0,75 l

Bekæmper hurtigt og
Klar til brug
effektivt spindemider,
Rækker til ca. 4-15 m2
bladlus og mellus

InsektFri

Klar-til-brug
Insekt- og midemiddel. Må kun anvendes
til insekt- og midebekæmpelse i bælgfrugter,
grøntsager, kål, rod- og knoldafgrøder, løgafgrøder,
frugttræer, bærbuske, jordbær og friske krydderurter
og prydplanter på friland, i drivhus og indendørs jf. brugsanvisningen. Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes
af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Målrettet bekæmpelse af bladlus, spindemider og mellus.
Indeholder salte af naturlige fedtsyrer som aktivstof, der hurtigt
nedbrydes i naturen. Velegnet til udendørs og indendørs brug.
InsektFri koncentrat er et Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes i økologisk
jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.
Brugsanvisning: Ryst flasken først. Anvend når de første symptomer/skadedyr bliver
synlige. Sprøjt tidlig morgen eller sen aften, da effekten er bedst ved lave temperaturer.
Undgå behandling i direkte solskin da der kan forekomme skader på planten.
Ram skadedyrene direkte med sprøjtevæsken. Sprøjt grundigt på alle plantedele.
Virkning: Skadedyrene vil efter kort tid dø.
FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare
(EUH401). Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre
straf: Må kun anvendes til insekt- og midebekæmpelse i bælgfrugter, grøntsager, kål,
rod- og knoldafgrøder, løgafgrøder, frugttræer, bærbuske, jordbær og friske krydderurter og prydplanter på friland, i drivhus og indendørs jf. brugsanvisningen. 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. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke
opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Førstehjælp: Kommer
midlet i øjnene skylles grundigt med vand og læge kontaktes. Vask huden efter arbejdet.

1277 - 05/22

Deklaration: Insekt- og midemiddel nr. 364-78. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Opbevaring: Opbevar kun i den originale emballage, ikke sammen med fødevarer og
tørt og frostfrit. Aktivstof: Fedtsyre, umættede kaliumsalte 10,2 g/l (1,02% w/w).
Formulering: Midlet er en opløsning til brug ufortyndet. Nettoindhold: 0,75 liter.
Holdbarhed: Min. 5 år fra produktionsdato (påtrykt emballagen.)
Distributør: ECOstyle A/S, Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV. Godkendelsesindehaver:
W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Tyskland.
RECYCLED

PLASTIC
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Åbn her for
brugsanvisning

Brugsanvisning:
Ryst flasken først. Anvend når de første symptomer/skadedyr
bliver synlige. Sprøjt tidlig morgen eller sen aften, da effekten er bedst
ved lave temperaturer. Undgå behandling i direkte solskin da der kan forekomme
skader på planten. Ram skadedyrene direkte med sprøjtevæsken. Sprøjt grundigt
på alle plantedele.Virkning: Skadedyrene vil efter kort tid dø. De døde skadedyr
vil fortsat sidde på planten, indtil de skylles væk af fx regn. Ved kraftigt angreb
kan gentagelse være nødvendigt. Dog max 5 behandlinger pr. år/afgrøde med
mindst 7 dages interval.
Se dosering og yderligere information i skemaet herunder:
Afgrøde / Areal
Kernefrugt på friland.

Skadegører
Spindemider, bladlus (med undtagelse af:
uldlus og blomstrende arter (Psyllaspec.), spindemider, mellus (hvide fluer) (i
drivhus og i og omkring huset.)

Stenfrugt på friland.
Bær på friland (ribs, solbær, stikkelsbær,
hindbær, brombær, blåbær).
Jordbær på friland.
Krydderurter på friland og i drivhus, løg
på friland, blad- og stilkgrønsager, unge
grøntsagskulturplanter i drivhus.
Kål, blad- og stilkgrønsager, rod- og
knoldgrønsager på friland og i drivhus,
kål og spirende grønsager i drivhus.
Tomat, peberfrugt, chili og aubergine på
friland og i drivhus, kål i drivhus.
Bælgplanter på friland (til brug som
tørrede grønsager).
Prydplanter på friland og i drivhus, på
terrasser og altaner og indendørs.

Bladlus

Bladlus, spindemider, mellus (hvide
fluer) kun i drivhus.
Bladlus.
Bladlus.
Spindemider, bladlus (med undtagelse af:
uldlus og blomstrende arter (Psylla-spec.)

Praktiske oplysninger: Midlet må kun opbevares i originalemballagen
Bortskaffelse: Indholdet/beholderen
bortskaffes i overensstemmelse med
PLASTIC
kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester kan
bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.
RECYCLED

