INSEKTICID

INDHOLD
Insektmiddel nr.: 631-7.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Insekt- og midemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider og mellus i alle afgrøder i åbne og lukkede væksthuse.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og
miljøet i fare (EUH401).

FARE
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Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Undgå indånding af spray (P261). Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse
(P280). Undgå udledning til miljøet (P273).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse
for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider og mellus i alle afgrøder i
åbne og lukkede væksthuse. 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).
Brugsopløsningen må maksimalt indeholde 20 ml produkt/l vand, for at
beskytte sprøjtefører og arbejder mod eventuelle inhalationstoksiske effekter
af indholdsstoffer der ikke er testet for dette.
Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge (P305+P351+P338+P310).
INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.
INDTAGELSE: Skyl munden. Kontakt læge ved ubehag. Medbring brugsanvisningen ved lægekontakt.

Analyse: Maltodextrin
476 g/l (40 % w/w)
Indeholder methylisothiazolinon (MIT) og
D-Glucopyranose, oligomerer, decyl octyl glycosider.
10 % af blandingen består
af en eller flere bestanddele
af ukendt akut inhalations
toksicitet.
Midlet er et vandopløseligt
koncentrat.
Mindst holdbar i to år efter
fremstillingsdatoen som
fremgår andet steds på pakningen. Samme sted findes
også batchnummer.
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BRUGSANVISNING
Eradicoat Max er et kontaktvirkende middel som har en fysisk virkning. Skadedyrenes åndingsorganer blokeres, så de
kvæles. Effekten ses normalt kort tid efter behandling.
Da produktet virker ved kontakt, er det nødvendigt med
gentagne behandlinger for at få effekt i en længere periode.
Eradicoat Max er et ikke-økologisk produkt, der kan anven-

des til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i
rådsforordning nr. 834/2007.
Optimale forhold
God effekt kræver god fordeling af sprøjtevæsken på afgrøden og skadedyrene. Dårlig virkning skyldes oftest dårlig
dækning, hvor skadedyrene befinder sig. Eradicoat er mest
effektiv ved forhold som giver hurtig indtørring.

Anvendelse
Kultur
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Alle kulturer i
åbne og lukkede
væksthuse

Skadegører
Spindemider; voksne og nymfer
Hvide fluer (mellus); æg, larver, pupper
og voksne

Væskemængde/koncentration
Koncentrationen i sprøjtevæsken må ikke overstige 2 % (f.eks.
20 ml pr. l vand). Vandmængden afhænger af størrelsen på
kulturen, men er oftest 100–300 l vand pr. 1 000 m2. Den
maksimale dosering pr. gang er 6 ml/m2 (6 l pr. 1 000 m2).
Sprøjteteknik
Sprøjt til afdrypning og vær opmærksom på også at dække
bladenes undersider og vækstpunkter – afhængigt af hvor
skadegørerne sidder. Fine dråber øger muligheden for en
god dækning men øger også risikoen for afdrift. For at minimere effekten på nytteinsekter, bør sprøjteteknikken tilpasses, så afdriften bliver minimal.
Nytteinsekter
”Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk
bekæmpelse”. Behandlinger med Eradicoat Max kan have
negative effekter på biologisk bekæmpelse med nytteinsekter, da åndingsorganerne blokeres på alle typer insekter.
Efter gentagne behandlinger med Eradicoat Max bør det
undersøges, om det er nødvendigt at genindsætte nytteinsekter. Dette kan ske, så snart Eradicoat Max er indtørret.

Dosering
6 ml/m2

Antal
behandlinger
Maksimalt 20 per
år med mindst 3
dages interval

Bemærkninger
Ingen behandlingsfrist

Skaderisiko
Visse kulturer kan være følsomme over for gentagne behandlinger. Det anbefales at teste på et mindre areal inden større
arealer behandles. Der kan dannes en klæbrig rest på behandlede planter, f.eks. tomater, blomster og bladgrøntsager.
Tilberedning af sprøjtevæske
Fyld tanken med halv vandmængde og start omrøring. Tilsæt Eradicoat Max via fyldeudstyret og fyld op med den resterende vandmængde. Udsprøjtes under fortsat omrøring
umiddelbart efter tilberedning.
Efter udbringning rengøres sprøjteudstyret med rent vand.
Skyllevandet kan evt. fordeles på det allerede behandlede
areal.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
Bortskaffelse
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.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

