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INSEKTMIDDEL
til prydplanter,
grøntsager,
frugt og bær
1 liter
Klar til brug

Maladan Insektspray W

Insektmiddel
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i prydplanter udendørs,
indendørs og i væksthuse, i ærter, kartofler,
hovedsalat, persille, dild, savoykål, hvidkål, rødkål,
broccoli, blomkål, rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod,
pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise og i væksthuskulturer
af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino, samt i æbler, pærer,
kirsebær, blommer, hindbær og brombær.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle,
fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.
FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i prydplanter udendørs, indendørs og i væksthuse, i ærter,
kartofler, hovedsalat, persille, dild, savoykål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål, rosenkål, gulerødder,
peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise og i væksthuskulturer af agurk,
drueagurk, tomat, aubergine, pepino, samt i æbler, pærer, kirsebær, blommer, hindbær og brombær.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i tomater og pepino ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Må i kartofler, gulerødder, peberrod, persillerod. pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise, auberginer, agurker, drueagurk,
hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål og rødkål ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Må i ærter m. bælg og ærter u. bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer, samt i hindbær og brombær ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvede insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i
biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp
Indånding: Søg frisk luft. Ved fortsat ubehag: Søg læge. Hudkontakt: Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i
kontakt med midlet vaskes grundigt med vand og sæbe. Ved fortsat ubehag: Søg læge. Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser.
Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Ved fortsat irritation: Søg
læge. Indtagelse: Skyld munden og drik rigeligt vand. Ved fortsat ubehag: Søg læge og medbring denne etiket. Fremkald ikke
opkastning, medmindre lægen anbefaler det.
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Insektmiddel, nr. 579-4
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordning 1107/2009.
Analyse: Cypermethrin 0,02 g/l (0,002% w/w).
Indhold: 1 liter væske.
Midlet er en olie i vand emulsion.
Mindst holdbar i tre år efter produktionsdatoen. Produktionsdato og batchnummer: Se emballagen.
Omrystes før brug og opbevares frostfrit.
Godkendelsesindehaver: SBM Développement SAS, 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, France.
Markedsføres af: SBM Life Science AB, www.protect-garden.dk
Forbrugerkontakt: Borup Kemi, Bækgårdsvej 53, 4140 Borup, Danmark +45 57 56 00 20

556132DKa

Brugsanvisning:
Mod: Bladlus, væksthusmellus (hvide fluer), nelliketrips, kåltrips, tomatminerfluer, larver af kålsommerfugle,
larver af målere, viklere og møl, knoporme, jordlopper, bladhvepse, galmyg, hindbærbiller, hindbærsnudebiller.
Hvor: I haven og i væksthuse på prydplanter, grøntsager, frugt og bær. Midlet er farligt for fisk og andre vandlevende organismer. Anvend derfor ikke midlet i nærheden af havebassiner, vandløb m.v.
Hvornår: Så snart et angreb opdages.
Hvordan: Drej lukkemekanismen på sprayhovedet til åben forstøverstilling og sprøjt direkte på
planterne i 30-50 cm afstand – om muligt også undersiden af bladene – indtil planten er let fugtig.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Midlet er ikke foreneligt med biologisk bekæmpelse.

