InsektFri Spruzit N koncentrat
®

Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadevoldere i æbler, pærer, kirsebær, blommer, bær, gulerod,
rødbede, knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, portulak og cikorie på friland, samt i prydplanter,
salat, persille og urter i væksthus og på friland, samt tomat og aubergine i væksthus.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.
ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige
virkninger for vandlevende organismer (H410). Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre
straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadevoldere i æbler, pærer, kirsebær, blommer, bær, gulerod, rødbede,
knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, portulak og cikorie på friland, samt i prydplanter, salat,
persille og urter i væksthus og på friland, samt tomat og aubergine i væksthus. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere
og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i æbler, pærer, kirsebær, blommer, bær, gulerod, rødbede, knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, cikorie, tomat og aubergine i væksthus, salat på friland,
spinat og portulak på friland ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat i væksthus og persille
og urter ikke anvendes senere end 7 dage før høst. 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 (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. 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. Kommer midlet på
huden vaskes straks med store mængder vand.
InsektFri Spruzit N konc. Er et effektivt middel til bekæmpelse af skadevoldere i prydplanter (eks. roser), frugt, bær og
grøntsager. Aktivstoffet i InsektFri Spruzit N er pyrethrin udtrukket af Chrysanthemum planten blandet med rapsolie.
Produktet er også tilladt til anvendelse i økologisk dyrkning iht. til sætningen: Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes
i økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.
Anvendelse
Opbland 1 flaske (20 ml InsektFri Spruzit N koncentrat) med 2 eller 3 liter vand (se skema) i en egnet tryksprøjte (håndsprøjte, skuldersprøjte eller rygsprøjte) og omrør blandingen. Blandingen vil række til ca. 20-33 m2.
Sprøjt direkte på skadevolderne og de plantedele hvor de findes – også på undersiden. Sprøjt så insekterne er grundigt
dækket, men undgå afdrypning fra planten. Skadevolderne vil øjeblikkeligt ophøre med at gøre skade og vil dø i løbet af kort
tid. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Undgå behandling i direkte solskin og/eller temperaturer over 25 gr.C.
Der kan ikke forventes langtidsvirkning mod skadevoldere. Overhold behandlingsfrist angivet i skemaet.
Bemærk at en række nytteinsekter også bekæmpes, hvorfor InsektFri Spruzit N koncentrat ikke er foreneligt
med biologisk bekæmpelse.
Pakken indeholder 5 flasker a’ 20 ml InsektFri Spruzit N konc. som i alt rækker til ca. 100-165m2.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom
emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må ikke genbruges.

FARLIG
FOR

BIER

Kultur

Skadegører

Behandlingsfrist

Opblanding & behandlingsinterval

Rækkeevne

Aubergine og tomat i
væksthus

Bladlus, mellus, trips,
væksthusspindemider

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med
3 liter vand (0,7%). Max. 2 behandlinger med 5-7 dages interval.

22-33
m2

Gulerod, rødbede, knoldselleri,
persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, cikorie,
spinat og portulak på friland.

Bladlus, sommerfuglelarver undtagen borende og
minerende arter.

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med
3 liter vand (0,7%). Max. 2 behandlinger med 5-7 dages interval

33 m2

Salat, persille og krydderurter på friland og i
væksthus

Bladlus (undtagen salatbladlus). Sommerfuglelarver (undtagen borende
og minerende arter).

Friland:
3 dage
Væksthus:
7 dage

20 ml (en flaske) opblandes med
3 liter vand (0,7%). Max. 2 behandlinger med 5-7 dages interval

33 m2

Æbler, pærer

Grøn æblebladlus, æblesnudebille

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med 2
liter vand (1%). Max 4 behandlinger
med 7 dages mellemrum.

20 m2

Kirsebær, blommer

Bladlus

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med
3 liter vand (0,7%). Max 4 behandlinger med 7 dages mellemrum.

28.5 m2

Solbær, ribs, stikkelsbær
og blåbær

Bladlus

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med
2 liter vand (1%). Max. 2 behandlinger med 7 dages interval

20 m2

Prydplanter på friland og
i væksthus

Bladlus, mellus, trips, væksthus spindemider, uldlus,
skjoldlus, sommerfuglelarver, bladbiller

Ingen

20 ml (en flaske) opblandes med
3 liter vand (0,7%). Max. 8 behandlinger med 5-7 dages interval.

22 - 33
m2
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Distributør: ECOstyle A/S,
Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV

5 707883 011042

Indhold: 5x20 ml koncentrat

01/16 · Varenr.1104

Deklaration
Insektmiddel. nr. 364-5.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Pyrethrin I+II 4,59 g/l (0,5% w/w). Rapsolie 825,3 g/l (83% w/w)
Midlet er emulgerbart koncentrat. Nettoindhold 5x20 ml.
Holdbar min. 5 år efter produktionsdato. Produktionsdato og batchnr. er påtrykt emballagen.
Godkendelsesindehaver: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Tyskland

koncentrat
5 x 20ml
Rækker op til 165m2
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Koncentrat

Roser, prydplanter og spiselige afgrøder
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InsektFri Spruzit N koncentrat

Roser, prydplanter og spiselige afgrøder

