• Mot bladlus, biller, mellus,
skjoldlus, trips, ullus m.fl. på
prydplanter innendørs.

Mot skadeinsekter

NO79395205C

• Klar til bruk.

Provado® insekt-pin

Sammensetning:
Imidakloprid..................25 g/kg
Formuleringsstoffer.....975 g/kg
Avgiftsklasse: 7

Reg. nr.: 2011.15

Innhold: 20 stk.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Uskadeliggjør tomemballasje
(se avfallshåndtering).
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Provado® insekt-pin
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Mot bladlus, biller, mellus, skjoldlus, trips, ullus og sommerfugllarver på prydplanter innendørs.
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Bruksrettledning:
Provado insekt-pin
brukes så snart
skadeinsektene ses.
Stikk ned riktig antall
pinner med applikatoren
(se bilde), i henhold til
doseringsveiledningen.
Plantene vannes godt
for å utløse det virksomme stoffet, slik at
plantene kan ta det opp
gjennom røttene.
Virkningen vises på bladlus og mellus etter 2 - 4 dager, på
skjoldlus og ullus etter ca. 2 - 3 uker. Virkningstid: 8 - 10
uker.

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 behandlingsfrist, eller å
overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.
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Skånsomhet: Provado insekt-pin er skånsom overfor
plantene.
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(ca. 1 Provado insekt-pin pr. liter jord):

Bladlus

Potte- og krukkeplanter:

Bruksområde:
Provado insekt-pin er tillatt brukt på prydplanter innendørs.

Diameter (cm)

Antall Provado insekt-pin
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Virkeområde:
Provado insekt-pin har meget god virkning mot bladlus,
mellus (kvitfly) og ullus. Provado insekt-pin virker også mot
biller, sommerfugllarver, jordlopper, minérmøll, skjoldlus, trips
m.fl. Virkningen mot voksne insekter er god, mens virkningen
mot insekter på nymfestadiet er svakere.
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Forsiktighetsregler: Vask hender når arbeidet er ferdig
eller avbrytes.

Virkemåte: Provado insekt-pin er systemisk, tas opp
gjennom røttene og transporteres med plantesaften utover
i planten. Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistente mot Provado insekt-pin.
Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst
av resistente insekt-populasjoner kan ikke forutsies.
For å forebygge resistens, bør Provado insekt-pin brukes
i veksling med andre insektmidler med en annen virkningsmekanisme enn imidakloprid.

Avfallshåndtering: Tom emballasje leveres med
husholdningsavfall.
Lagring: Lagres tørt og kjølig
Tilvirker:
Bayer AG, Leverkusen, Tyskland
Importør:
Bayer AS. Postboks 14. 0212 OSLO.
www.bayergarden.no
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