Bladlus

Hvide fluer

Mod bladlus,
mellus
(hvide fluer),
spindemider
og trips i hus,
have og drivhus
Ideel til spiselige
afgrøder og
prydplanter

Biodux

Insektsæbe
DK.LABEL.FS.5701363004371.A

1 liter Koncentrat
Giver 20 liter

Insektmiddel
Må kun anvendes til
bekæmpelse af væksthusspindemider, bladlus, trips,
bomuldsmellus og væksthusmellus
på planter indendørs og i væksthus
samt haver, parker og anlæg.
ADVARSEL:
For at nedsætte risikoen
for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Irriterer øjnene og huden (R36/38). Undgå indånding af
aerosoltåger (S23). Vær opmærksom på, at ArbejdstilLokalirriterende
synet har regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af væksthusspindemider, bladlus, trips, bomuldsmellus og væksthusmellus på planter indendørs
og i væksthus samt haver, parker og anlæg. Må ikke anvendes mod
andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Spiselige afgrøder skal skylles grundigt.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp: Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med
vand og læge kontaktes. Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks
med store mængder vand. Hvis hudirritation forekommer: Kontakt læge.
Indtagelse: Skyl munden. Drik rigeligt med vand/mælk. Hvis mavesmerter
forekommer: Kontakt læge.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes
med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i
sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
Insektmiddel nr. 342-6.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse: 150 g/l (15% w/w) Kaliumsalte af fedtsyrer.
Nettoindhold: 1 L. Type: Flydende. Tåler ikke frost.
Produktionsnummer/batchnummer: Se bund.
Produktet er holdbart minimum 3 år fra produktionsdato.

Registreringsindehaver:
Sønderstrup Sæbefabrik A/S Stengårdsvej 1-3, 4340 Tølløse

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13. 2300 København S.
Tlf. 45 23 50 00. www.bayergarden.dk
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Brugsanvisning:
Hvor: Overalt i hus, have, drivhuse, eller parker og anlæg, hvor de skadevoldende og generende insekter eller deres larver ønskes bekæmpet.
Hvornår: Så snart angreb opdages. Der sprøjtes 2 gange med en uges mellemrum. Derefter 1 gang hver anden uge eller efter behov. Undgå at sprøjte i stærkt
solskin. Ved brug af nyttedyr skal sidste behandling med
Insektsæbe ske 3 dage før udsætning af nyttedyrene.
Hvordan: Flasken omrystes. Blandingsforhold 1:20. 1 kapselfuld =
30 ml. Vandes eller sprøjtes ud. Sprøjt direkte på skadedyrene.
Vær omhyggelig med også at ramme de dyr, der sidder på undersiden
af bladene, da sæben udelukkende virker ved kontakt. Bliv ved med at
sprøjte til væsken drypper fra bladene. Sarte planter skal prøvesprøjtes på
nogle få blade. Grøntsager kan sprøjtes umiddelbart før brug, men vaskes, da
væsken kan give afsmag. Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk
bekæmpelse. Behandlingsfrist: Ingen.

