Udkast – inden endelig korrektur.
InsektFri Spruzit®
Koncentrat
1 l koncentrat
Må kun bruges til privat anvendelse og indendørs til bekæmpelse af visse skadegørere i knudekål,
salat, bladselleri, krydderurter, persille, spinat og rucola, kirsebær, blommer, æbler, pærer og
kartofler samt prydplanter
•
•
•

Meget effektivt og hurtigtvirkende
Må anvendes inden- og udendørs privat
Må erhvervsmæssigt kun anvendes indendørs

BAGSIDE:
InsektFri Spruzit bekæmper alle insekter meget effektivt på meget kort tid. InsektFri Spruzit
nedbrydes i løbet af få dage og er derfor velegnet til anvendelse i bl.a. flere spiselige afgrøder.
ANVENDELSE:
InsektFri er meget effektivt til bekæmpelse af alle insekter (lus, hvide fluer, thrips, biller m.m.) på
diverse frugt, grøntsager og prydplanter inden- og udendørs. Spruzit Insekt Fri anvendes med en
koncentration af 0,1% (1 del Spruzit Insekt Fri i 1000 dele vand) og bedst effekt opnås ved
anvendelse på begyndende angreb af skadevoldere. Spruzit Insekt Fri bør anvendes om aftenen. Den
anvendte væskemængde skal tilpasses således at alle plantedele dækkes grundigt med væsken.
Generelt anbefales minimum at anvende 1.000 – 1.200 l vand pr. ha – dog i topfrugt 500-1.000 l/ha.
Doseringen tilpasses efter afgrødens størrelse således: 0-50 cm: 0,6 l/ha; 50-125 cm: 0,9 l/ha; +125
cm: 1,2 l/ha. Undgå at behandle i direkte sol eller regnvejr.
Produktet anvendes maksimalt 4 gange pr. sæson og med intervaller af minimum 7 dage. Undlad at
opblande mere produkt end der umiddelbart udsprøjtes. Bør ikke blandes med andre produkter.
Spruzit Insekt Fri er meget skånsom mod kulturen, men generelt og især i prydplanter anbefales
det indledningsvis at afprøve produktet på en mindre del af arealet for at afprøve kulturens
tolerance.

INDHOLD OG OPBLANDING:
Denne flaske indeholder 1 l koncentrat, som opblandet med vand giver 1000 liter væske klar til
brug. Aktivstoffet er pyrethrin, som er udtrukket af krysantemumblomsten og er meget effektivt til
bekæmpelse af insekter. Giver hurtig effekt og nedbrydes hurtigt. Skånsom mod omgivelserne.

ADVARSEL:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynets har regler for anvendelsen. Læs mere i den
evt. lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om
bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre
straf:
Må kun bruges til privat anvendelse og indendørs til bekæmpelse af visse skadegørere i
knudekål, salat, bladselleri, krydderurter, persille, spinat og rucola, kirsebær, blommer,
æbler, pærer og kartofler samt prydplanter.
Må kun udbringes ved anvendelse af håndsprøjte. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere
og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i knudekål ikke anvendes
senere end 7 dage før høst. Må i kirsebær, blommer, æbler, pærer, salat bladselleri,
krydderurter, persille, spinat, rucola og kartofler ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.). Opbevares
utilgængeligt for børn. Må ikke tømmes i kloakudløb. 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.
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan
bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
DEKLARATION:
36 g/l pyrethrin (I+II)
160 g/l piperonylbutoxid
Insektmiddel nr. 364-1
Omfattet af Miljøministeriets bek. om bekæmpelsesmidler.

Ikoner:
Miljøfarlig (død fisk) (N)
Farlig for bier
Brandfarlig ?

