Calypso®
mot skadeinsekter
Mot bladlus, mellus, trips,
hærmygg, sommerfugllarver
og biller på prydplanter innendørs.
Hobbypreparat - konsentrat.

Mot sugende gnagende insekter som bladlus,
mellus, trips, hærmygg, sommerfugllarver og biller på
prydplanter innendørs.
Hvor: Calypso er tillatt brukt på prydplanter innendørs.
Når: Ved angrep av skadedyr.
Mot hva: Calypso virker mot bladlus, mellus, trips, hærmygg,
sommerfugllarver og biller.

Virkemåte
Calypso er et bredspektret middel
med god langtidsvirkning på en rekke
sugende og gnagende skadeinsekter.
Preparatet har kontakt- og magevirkning, dvs. at alle skadeinsekter som
kommer i kontakt med middelet, eller
spiser av behandlede plantedeler
bekjempes effektivt. Calypso virker systemisk i planten, dvs. at det virksomme
stoffet tas opp gjennom bladene og
røttene og fordeles med saftstrømmen
utover i planten. Slik bekjempes også
skadeinsekter som sitter gjemt
i bladverket eller lever på planterøttene.
Best resultat oppnås når behandlingen
utføres straks et angrep oppdages.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt.
Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker ved håndtering
og bruk av preparatet. Vask hender
og ansikt når arbeidet er ferdig eller
avbrytes. Ved uhell eller mistanke om
forgiftning, kontakt lege eller
Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.
Avfallshåndtering
Rester fortynnes 5 ganger med vann
og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Rengjort emballasje
leveres med husholdningsavfall.
Plastemballasje kildesorteres.
Konsentrerte plantevernmiddelrester og
ikke rengjort emballasje må innleveres
til mottak for farlig avfall.

Ved sprøyting: Bland 15 - 20 ml preparat med 1 liter vann
(se tabell). Sprøyt til bladene er godt fuktet, men væsken
skal ikke renne av.
Avhengig av smittepress og insektart anbefales det å gjenta
behandlingen 7 - 14 dager etter for å sikre et godt resultat
(se tabell).
Ved vanning: Bland 1 del preparat med 20 deler vann.
Beregn 1 dl utblandet væske per liter jord.
Dersom ønsket resultat ikke oppnås kan behandlingen
gjentas 10 - 14 dager senere.
Skadedyr

Bladlus

Metode og dose
Ved sprøyting:
15 ml preparat blandes med
1 liter vann
Ved vanning:
50 ml preparat blandes med
1 liter vann

Kvitfly (mellus),
trips,
bladbiller,
sommerfugllarver

Intervall

Ved behov utføres en ekstra
behandling 10 – 14 dager etter.

Ved sprøyting:
20 ml preparat blandes med
1 liter vann

To behandlinger med 7 – 14 dagers
intervall. (Mot mellus 7 – 10 dagers
intervall)

Ved vanning:
50 ml preparat blandes med
1 liter vann til hver 10 liter plantejord.

Ved behov utføres en ekstra
behandling 10 – 14 dager etter.

Rotsnutebillelarver, Ved vanning:
hærmygglarver og 50 ml preparat blandes med
andre jordboende 1 liter vann til hver 10 liter plantejord.
larver.

Nettoinnhold: 400 ml
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Importør:
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Pb. 14, 0212 Oslo
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Mot bladlus, mellus,
trips, hærmygg,
sommerfugllarver
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Hobbypreparat konsentrat.

Mellus

Tilvirker:
Bayer Cropscience AG
Monheim, Tyskland

bait box

Snutebille

syringe
applicator

Giftig for vannlevende organismer, kan
forårsake uønskede langtidsvirkninger
i vannmiljøet. Giftig for insekter. Unngå
innånding av sprøytetåke. Oppbevares Miljøskadelig
innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler.) Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

To behandlinger med 7 – 14 dagers
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Bruksrettledningen må følges slik at man unngår
risiko for skade på 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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