MITAC® 20 EC
Insektmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af skadedyr på prydplanter i væksthuse

ANALYSE
Amitraz 200 g/ltr. (21,2%)
Indeholder solvent naphta (råolie) tung aromatisk
Flydende.

Brandfarlig
Sundhedsskadelig

ADVARSEL
Insektmiddel nr. 6-170
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)
Kan give lungeskade ved indtagelse (R65)
Undgå kontakt med øjnene og indgå indånding
Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler skal følges
ved anvendelsen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt fx. informationsmateriale fra
Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af skadedyr på prydplanter i væksthuse
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
Emballagen må ikke genanvendes.

Førstehjælp:
Generelt
Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk
luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende
ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.
Indånding
Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat
ildebefindende
Indtagelse
Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand. Personen holdes i ro, og der søges
lægehjælp. Fremkald ikke opkastning.
Hudkontakt
Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med rigelige vand og sæbe
Øjenkontakt
Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser under skylning, og søg læge.

1 liter
Skal opbevares frostfrit

BRUGSANVISNING
Afgrøder
Mitac 20 EC anvendes i bla. rosenkulturer.
Anvendelsesområde og virkningsspectrum
Mitac 20 EC anvendes til bekæmpelse af skadedyr på prydplanter i væksthuse
Virkemåde
Mitac 20 EC er et lokalsystemisk kontaktmiddel med en god indtrængningsevne der
bekæmper væksthusspindemider. Mitac 20 EC er skånsom overfor bier samt mariehøns og
visse andre nyttige insekter, som lever af bl.a. bladlus, spindemider og bladlopper.
Sprøjteteknik
Der sprøjtes til begyndende afdrypning, normalt svarende til 150-200 ml pr. m2.
Sprøjtetidspunkt
Mitac 20 EC kan anvendes til bekæmpelse af vækshusspindemider i bl.a. rosenkulturer. Der
sprøjtes ved begyndende angreb.
Doserings og anvendelsesskema
Væksthusspindemider -

Dosering

(Tetranychus urticae)

Larver/nymfer& voksne
Æg/larver/nymfer& voksne

0,25% Mitac 20 EC, svarende til 250 ml
pr. 100 liter væske*
0,25% Mitac 20 EC + 0,04% Apollo® 50
SC.

* Behandling gentages efter behov
Produktmæssige begrænsninger
• Da tålsomheden overfor andre prydplanter end roser, både af Mitac 20 EC og af
blandingen med Apollo 50 SC, enten ikke er kendt eller kan variere afhængig af bl.a. sort
og art, bør der altid foretages en prøvesprøjtning med mindst 14 dages iagttagelsestid før
større arealer behandles. Især nyudviklede blade og blomster kan være følsomme.
Bortskaffelse af tom emballage
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.
Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis
emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genanvendes
Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse.
Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser.

