SPRAY
INSEKTMIDDEL
555540DKa

• Beskytter i op til 8 uger
• Hurtig synlig effekt

Bladlus

Mellus

Skjoldlus

Bekæmper sugende insekter på prydplanter indendørs
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i prydplanter indendørs. Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver
ikke autorisation.
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SPRAY

Insektmiddel. Må kun bruges til privat anvendelse til
bekæmpelse af sugende insekter på prydplanter indendørs.
Må ikke anvendes på spiselige planter.

FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed
og miljøet i fare (EUH401). Giftig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger (H411). Overtrædelse af nedenstående særligt
fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til insektbekæmpelse i prydplanter indendørs. Må ikke anvendes mod andre
skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke anvendes på spiselige planter. Opbevar behandlede potteplanter utilgængeligt
for børn. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Skal opbevares frostfrit.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.
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Fordelene ved Provanto Spray:
• Insektmiddel, der yder langtidsvirkende beskyttelse mod insekter som bladlus, mellus og skjoldlus.
• Insekterne stopper med at suge på planten allerede efter 1-2 timer
• Effekten kan ses allerede efter et par dage
• Virker i op til 8 uger på prydplanter mod nye angreb af bladlus.
Førstehjælp:
Ved hudkontakt: Vask huden med sæbe og vand. Ved øjenkontakt: Skyl øjet med lunkent vand.
Fjern evt. kontaktlinser. Fortsæt derefter med at skylle øjet. Kontakt læge hvis irritation vedvarer.
Ved indtagelse: Fremkald ikke opkast. Skyl munden med vand. Hvis symptomer fremkommer,
kontakt læge eller Giftinformationen.
555541DKa
Insektmiddel nr. 579-9
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Aktivstof: Flupyradifuron: 0,08 g/L (0,008 w/w%) ved 20o C
Indeholder methylchloroisothiazolinon og methylisothiazolinon.
Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).
Nettoindhold: 1 L
Middeltype: (AL) -flydende, klar til brug.
Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.
Batchnr. og produktionsdato: Se emballage. Produktet er ved
korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen.
Godkendelsesindehaveren:
SBM Développement SAS, 60 Chemin des Mouilles, 691 30 Ecully, France
Markedsføres af: SBM Life Science AB
Forbrugerkontakt: Borup Kemi, Bækgårdsvej 53
4140 Borup, Danmark, +45 57 56 00 20

TEXTAREA

3 664715 028178
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Brugsanvisning
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Brugsanvisning
Hvor: Provanto Spray insektmiddel anvendes på prydplanter til
bekæmpelse af bladlus, hvide fluer (mellus) og skjoldlus.
Hvornår: Anvendes ved første synlige symptomer på insektangreb.
Gentag behandlingen efter 7 dage, hvis der stadig er behov.
Hvordan: Er klar til brug. Der sprøjtes i en afstand af 30 cm, indtil
planten er let fugtig, men før afdrypning. Der bør behandles to gange med
7 dages mellemrum for at opnå tilstrækkelig sikker virkning. Anden
behandlingen bør kun gentages ved kraftige angreb, eller hvor der er
indflyvning af nye skadedyr efter behandlingen.
Vigtigt!
• Aktivstoffet Flupyradifuron tilhører den kemiske gruppe butenolider. For at
undgå resistens skal brugsanvisningens dosering følges, og der må ikke
udføres flere behandlinger end angivet i brugsanvisningen. Såfremt
resistens opstår, anbefales det at skifte til et produkt med et aktivt stof i,
der ikke tilhører samme kemiske gruppe
• Må ikke anvendes på spiselige planter.
• Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50º C.
Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.
Opbevaring: Frostfrit.
Bortskaffelse af rester og tom emballage: Indholdet/beholderen
bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501):
• Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
• Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
• Emballagen må ikke genbruges.
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