
Bladlus

Spinnmidd

Mellus

Mot bladlus, ullus, skjoldlus, mellus, trips, 
minérfluer, biller, sommerfugllarver og 
spinnmidd på prydplanter innendørs.

Hobbypreparat - klar til bruk. 

Bruksrettledningen må følges, slik at man 
unngår risiko for menneske og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med 
godkjent bruksområde eller behandlings-
frist, eller å overskride den tillatte dosering/
konsentrasjon.

Bruksområde
Provado Plus er tillatt brukt på prydplanter 
innendørs.

Virkeområde
Provado Plus virker mot bladlus, ullus, 
skjoldlus, mellus, trips, minérfluer,  
sommerfugllarver, biller og spinnmidd.

Virkemåte
Provado Plus er et bredspektret middel 
med kontakt- og magevirkning, dvs. at alle 
skadeinsekter og spinnmidd som treffes av 
sprøytevæsken eller spiser av behandlede 
plantedeler, bekjempes effektivt. Provado 
Plus virker også systemisk, dvs. at det 
virksomme stoffet tas opp gjennom bladene 
og transporteres oppover i planten. Slik 
bekjempes også sugende skadeinsekter 
som sitter gjemt i eller på planten.
Virkningen vises etter 1-2 dager og varer i 
1-4 uker. Ved behov, spesielt mot mellus 
og spinnmidd, gjentas behandlingen etter 
4-7 dager.

Bruksrettledning 
Den angrepne planten sprayes i en avstand 
på 30-40 cm til planten er lett fuktig, men 
ikke våt. Drivgassen kan gi frostskader 
dersom den holdes for nær planten.  
Unngå å spraye i åpen blomst. 
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Provado® Plus mot 
Bladlus  
Spinnmidd 

Mot bladlus, ullus, skjoldlus,  
mellus, trips, minérfluer,  
biller, sommerfugllarver 

og spinnmidd på 
prydplanter innendørs.

Bruksbegrensninger
Skader på grønne vekster er hittil ikke kjent. 
Følgende planter tåler ikke å bli behandlet  
i blomstringsperioden: Begonia, Flamingo-
blomst, Flittig Lise, Primula, Petunia og 
Saint Paulia.

Forsiktighetsregler
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig 
eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om 
forgiftning, kontakt lege eller Giftinforma-      
sjonen tlf. 22 59 13 00. 
 
Lagring
Lagres mørkt og kjølig, men frostfritt.  
Må ikke utsettes for direkte sollys.  
Oppbevares på et godt ventilert sted. 
 
Avfallshåndtering
Sprayboksen tømmes fullstendig for  
innhold. Tomemballasjen leveres med 
husholdningsavfall.

Tilvirker:
Bayer AG, Leverkusen

Importør:
Bayer AS, Pb 14, 0212 Oslo
www.bayergarden.no

Imidakloprid..……………...0,025%
Metiokarb…………………... 0,05%
Rapsolje……………………....1,0%
Tilsetningsstoffer…………39,925%
Drivgass (propan og butan)… 60,0%

Hobbypreparat – klar til bruk

Avgiftsklasse 7 Reg.nr. 2011.14 Innhold: 100 ml

Ekstremt
brannfarlig

Miljø- 
skadelig 

Ekstremt brannfarlig.
Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake 
uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Giftig for bier og andre insekter
Holdes vekk fra antennelseskilder -  
Røyking forbudt.
Unngå innånding av gass.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Uskadeliggjør tomemballasjen  
(se avfallshåndtering).
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