
 

ECOguard Flytende 
 

Hvitløksekstrakt – Løselig konsentrat 

 

Sammensetning: Hvitløksekstrakt: 999 g/kg 

 

 

Mot kålfluer (Delia radicum og D. floralis) i kålrot under oppal, og brokkoli, blomkål, 

kinakål, rosenkål, hvitkål og rødkål under oppal og på friland. 

 

 

 

 

 

 
AVGIFTSKLASSE 1 

          

Tilvirker: ECOspray Ltd, UK 

 

Importør: NORGRO AS, Pb. 4144, 2307 Hamar 

Tlf: 62 54 15 80        

 

 

Reg.nr:2008.52 

 

 

Pakning 8 liter 

 

 

 

ADVARSEL 

 

Irriterer øynene, luftveiene og huden. 

Kan gi allergi ved hudkontakt. 

Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake  

uønskede langtidseffekter i vannmiljøet. 

Giftig for insekter 

Unngå innånding av sprøytetåke. 

Unngå hudkontakt. 

Unngå kontakt med øynene. 

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. 

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). 

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering). 

 

 

 



 

 
BRUKSOMRÅDE: 

ECOguard Flytende er tillatt brukt mot kålfluer i kålrot under oppal, og brokkoli, blomkål, 

kinakål, rosenkål, hvitkål og rødkål under oppal og på friland. 

 

Før bruk i avlinger som skal leveres til konservesindustrien eller lignende, bør varemottager 

kontaktes. 

 

 

VIRKEMÅTE: 

ECOguard Flytende er et kontaktvirkende preparat, og det er derfor av avgjørende betydning 

at preparatet plasseres i umiddelbar kontakt med den organisme (egg/larve) som skal 

bekjempes. 

 

 

VIRKNINGSSPEKTER: 

ECOguard Flytende virker mot larver og egg av stor og liten kålflue. Virkningen av preparatet 

er i betydelig grad avhengig av vær- / fuktighets-forholdene, og under gunstige forhold kan en 

virkningsgrad tilsv. ca 60 % bekjempelse oppnås. 

 

 

BRUKSRETTLEDNING: 

Kålrot, brokkoli, blomkål, kinakål, rosenkål, hvitkål og rødkål under oppal: 4 % oppløsning 

av ECOguard Flytende tilføres plantene ved vanning ca 1 dag før utplanting. Bruk 3,2 ml pr 

plante. Dette tilsvarer 2 liter løsning pr 
m2 

ved 4x4 cm potter. Vekstmediet skal være godt 

oppfuktet før behandling. 

 

Plantet brokkoli, blomkål, kinakål, rosenkål, hvitkål og rødkål på friland: ECOguard Flytende 

tilføres så nær plantebasis som mulig (båndsprøyting) når de første kålflueegg blir påvist. 

Bruk opptil 0,8 liter ECOguard Flytende i 40 liter vann pr. daa. Ved vedvarende egglegging 

kan det settes inn opptil 4 behandlinger pr. sesong. Ved større nedbørsmengder (>10 mm.) 

etter behandling, kan virkningen bli vesentlig redusert, og gjentatt behandling kan være 

nødvendig ved vedvarende angrep/egglegging. Kombiner eventuelt med bruk av ECOguard 

Granulat. Virkningen kan bli redusert ved tørre forhold. 

 

 

KLIMAFORHOLD: 

ECOguard Flytende er et kontaktvirkende middel som gir best effekt ved passende 

jordfuktighet. Tørre forhold, eller store nedbørsmengder vil redusere virkningen. Ved tørre 

forhold kan vanning tilsv. ca 3 mm pr dag bedre effekten. Unngå kraftig vanning. 

 

 

 

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er 

forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 

behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon. 

 



 

FORSIKTIGHETSREGLER: 

Bruk vernehansker av neopren, øyevern og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av 

preparatet. 

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med 

kombinasjonsfilter A1/P2 brukes. 

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store menger vann og kontakt lege eller 

Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00. 

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. 

 

Vernehansker av neopren må nyttes dersom en håndterer behandlede plantedeler i en periode 

på 24 timer etter sprøyting. 

 

RENGJØRING AV SPRØYTEUTSTYR: 

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. 

Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til 

bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for 

forurensing av vannforekomster.  

 Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med 

soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel. 

 

 

AVFALLSHÅNDTERING: 

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. 

Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig 

avfall. 

 

 

LAGRING: 

Lagres i henhold til gjeldende regelverk, og frostfritt, kjølig og tørt. Holdbar i minimum  

12 mnd. 

 

MERK: 

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet 

under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og 

erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn 

angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade. 


