Godkendelsesindehaver:

10 stk
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Kontakt I contact: Christine Pineider
E-mail I email:
c.pineider@schloegl.cc
Tel I direct dial:
+43 (0)5332-70815-15
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Indhold: 10 stk./12,5 g netto

2 i1: Beskyttelse og gødning i et produkt
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Aktivstof: Acetamiprid 40g/ kg (0,05g/pind) (4 % w/w ved 20 °C)
Batchnummer: Se påtryk. Type: Midlet er en imprægneret stav.
Mindst holdbar til (MHT): Se påtryk
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Bekæmpelse af skadedyr på prydplanter
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Mellus

Farben I colours: 5

Bladlus

SUBSTRAL Gødningspinde med insektmiddel, gøder og beskytter
prydplanter mod angreb af bladlus, mellus, skjoldlus, trips (undtagen
saintpauliatrips), cikader og uldlus. Gødningspindene med insektmiddel
anvendes på potteplanter indendørs samt i udestuer, vinterhaver, i potter på
altanen og terrasser. Stik pindene helt ned i rodklumpen således at pinden
er dækket af jord. Vand derefter planten. Der anvendes 2 pinde pr. liter pottemuld og beskyttelsen kan forventes
at vare i op til 3 måneder. I samme prydplante må der kun fortages 3 behandlinger om året. Der må tidligst
anvendes anden gødning 3 måneder efter sidste behandling. SUBSTRAL Gødningspinde med insektmiddel har
en systemisk virkning, dvs. at aktivstoffet suges op i planten, hvorefter det transporteres med saftstrømmen opad
i planten. Planten bliver hermed beskyttet mod angreb af sugende insekter.
Virkningen ses efter 1-3 dage på bladlus, 5-6 dage på mellus og andre
skadevoldere efter ca. 2 ugers behandling. Midlets forenelighed med
biologisk bekæmpelse er ukendt. 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.
Deklaration: Insektmiddel nr.: 724-2
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
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Kunde I client:
Projekt I project:
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*Officielt dokumenterede forsøgsresultater

Skjoldlus
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l hydrokultursubstrat
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op til
11 cm
op til
14 cm
op til
17 cm
op til
29 cm
Generelt:
Pr. ltr. blomsterjord/
14 cm – potte/
plante i altankasse
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Anvendes når angrebet begynder,
eller når de første symptomer/
skadelige organismer bliver synlige.

Antal pinde
Øvrige
Bladlus* skadedyr
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Alle prydplanter i potter: Bladlus,
Indendørs, vinterhave skjoldlusarter,
udestue, altan, terrasse uldlus, mellus,
trips, cikader

Pottediameter
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Anvendelsesmængde

EF-GØDNING
NPK(Mg)-gødning indeholdende
ureaformaldehyd, 10-3-7(-1)
chlorfattig
10,0% N Total kvælstof
3,0% N Ammoniumkvælstof
1,0% N Urea-kvælstof
6,0% N Ureaformaldehydkvælstof,
1,8 %N Ureaformaldehydkvælstof
opløseligt i koldt vand, 2,0 %
N Ureaformaldehydkvælstof udelukkende opløseligt i varmt vand
3,1% P Phosphor opløseligt i
neutralt ammoniumcitrat og
i vand, 3,1% P vandopløseligt
7,5% K Kalium vandopløseligt
1,2% Mg Magnesium
vandopløseligt
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Brugsanvisning
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Førstehjælp: Ved indtagelse, kontakt omgående læge o
vis beholder eller etiket.

Anvendelsesområde Skadedyr
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ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410)
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
• Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter.
• Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
• 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.
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Insektmiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter.
Dette plantebeskyttelsemiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke
autorisation.
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Gødningspinde
med Insektmiddel

SUBSTRAL Gødningspinde med Insektmiddel
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