Spruzit ECO konc. (NEU 1161 I)
”Insektmiddel
Må kun anvendes mod bladhvepse, bladlus, sommerfuglelarver og kirsebærflue
i økologisk frugt- og bærproduktion”
Brugsanvisning:
Spruzit ECO er et lysnedbrydeligt pyretrumprodukt udvundet af Chysanthemum, der virker som kontaktgift over for gnavende og sugende
insekter. Midlet påvirker insekternes nervesystem og øjeblikkeligt
standses indtagelse af føde samt evnen til at formere sig. Skadevolderne dør i løber af få timer.
Sprøjtetidspunkt:
Ved forventet klækning af æg og eller konstateret angreb af skadevolder. Behandlingen udføres som morgen- eller aftensprøjtning. Nattemperaturer bør i perioden omkring behandling ikke være under 5⁰C.
Det frarådes at foretage sprøjtninger i direkte sollys samt ved udsigt til
temperaturer over 20 0 C.
Sprøjteteknik:
Spruzit ECO er et kontaktmiddel, hvorfor en god fordeling i afgrøden
er en forudsætning for effektiv bekæmpelse af skadevolderen. Det
er vigtigt, at alle plantedele dækkes grundigt, men væsken må ikke
dryppe fra kulturen. I rækkekulturer skal kulturen behandles fra begge
sider. Rens sprøjten grundigt efter behandling.
Praktiske oplysninger:
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken og udbringes. Emballagen må ikke genbruges.
Kultur

Skadegører Dosering

Æble og
pære

Æblebladhveps
Sommerfuglelarver
bladlus

Kirsebær
Kirsebærog blomme flue
Blommehveps
bladlus
Solbær,
ribs, blåbær og
stikkelsbær

Sprøjtevæske Sprøjtefrist

3,5 l/ha pr. m. kronhøjde; 500 l/ha pr.
3 dage
maks.10,5 l/ha
m. kronhøjde før høst
Maksimalt 2-4 behandlinger* med 7 dages interval
3 dage
3,5 l/ha pr. m. kronhøjde; 500 l/ha pr.
maks.10,5 l/ha
m. kronhøjde før høst
Maksimalt 2-4 behandlinger* med 7 dages interval

Bladhveps Maksimalt 10 l/ha
1000 l/ha
SommerMaksimalt 2-4 behandlinfuglelarver ger* med 7 dages interval
bladlus

3 dage
før høst

Blandinger:
Spruzit ECO bør ikke blandes med andre produkter. Færdig sprøjtevæske skal anvendes inden for samme dag.
*Tålsomhed:
Generelt ingen problemer med tålsomhed af Spruzit ECO, men gennemfør altid en tålsomhedsafprøvning (vent i en uge) på en mindre
del af kulturen inden hver anvendelse i erhvervskulturer. Hvis der
behandles mere end to gange i forlængelse af hinanden, kan der være
risiko for svidning.
Førstehjælp:
Kommer midlet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder
vand.

”Advarsel:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
R50/153: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler. Dispensationerne
gælder i perioden fra 16. maj til 13. september 2012.
Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for arbejde med
og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det evt.
lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf.
Må kun anvendes mod bladhvepse, bladlus, sommerfuglelarver og
kirsebærflue i økologisk frugt- og bærproduktion.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Frugttræer og bærbuske må højst behandles 4 gange indenfor
samme vækstsæson med mindst 7 dages interval og ikke senere
end 3 dage før begyndende høst.
Må ikke anvendes nærmere end 50 m fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær
overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Udsprøjtning må alene foretages af ejeren eller driftslederen af
plantagen. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares
sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.”
Deklaration:
Insektmiddel no. 364-50. Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation
af 23. maj 2012. Indhold: 4,59 g/l pyrethrin I + II (0,5%) udvundet af
Chrysanthemum cinerariaefolium og 825,3 g/l rapsolie (83%). ”Midlet er en vandopløselig emulsion.” Midlet er holdbart 5 år efter produktionsdatoen anført på emballagen. Batchnummer er også påført
emballagen. Indehaveren af denne dispensation er Grøn Plantebeskyttelse ApS, Agro Food, Park 15, 8200 Århus N. ECOstyle A/S sælger og importerer varen for Grøn Plantebeskyttelse ApS.

Indhold: 10 liter koncentrat
Distributør:
ECOstyle A/S, Rugårdsvej 877,
5471 Søndersø, Hindevad. Tlf. 6383 2030.
Godkendelsesindehaver:
W. Neudorff GmbH KG – Tyskland.

