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Thiacloprid AL……0,15 g/liter
Innhold: 400 ml Avgiftsklasse 7 Reg.nr. 2011.28

Calypso® 
spray
Mot bladlus, mellus, 
trips, sommerfugl-

larver og biller.

På prydplanter  
innendørs. 

Hobbypreparat –  
klar til bruk.

•	Virker	 
 opptil 4 uker

•	Effektiv	og	 
 bredtvirkende

•	Uten	drivgasser

Tillatt brukt på prydplanter innendørs. 
Hobbypreparat - klar til bruk.

 
Bruksområde: Calypso spray er tillatt brukt på prydplanter innendørs.

Virkeområde:	Calypso spray er et bredspektret middel med god 
langtidsvirkning på en rekke sugende og gnagende skadeinsekter som 
bladlus, mellus, trips, sommerfugllarver og biller.

Virkemåte:	Preparatet har kontakt- og magevirkning, dvs. at alle 
skadeinsekter som treffes av middelet eller spiser av behandlede 
plantedeler, bekjempes effektivt. Calypso spray virker systemisk i planten, 
dvs. at det virksomme stoffet tas opp gjennom bladene og fordeles med 
saftstrømmen utover i planten. Slik bekjempes også skadeinsekter som 
sitter gjemt i bladverket eller lever på planterøttene.

Bruksrettledning: Behandle ved første tegn på angrep. Spray med en 
avstand på ca. 30 cm til hele planten er fuktig og likefør det begynner 
å dryppe av bladene. Ved å gjenta behandlingen etter 7-14 dager, vil 
virkningen vare i 3-4 uker. Ved bekjempelse av bladlus er det normalt  
nok med en behandling.

•	 Sprayflasken	inneholder	ingen	drivgasser,	men	drives	 
 bare av lufttrykk - bedre for miljøet.

•	Perfekt	spraymønster	–	selv	om	flasken	holdes	opp	ned.

Forsiktighetsregler: Bruk hansker ved sprøyting. Vask hender og ansikt når arbeidet 
er ferdig eller avbrytes. 

Beholder under trykk. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for 
temperaturer over 50 ºC. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når den er 
tømt. Oppbevares frostfritt og beskyttes mot sollys. Skal ikke 
brukes på spiselige planter.

Avfallshåndtering: Spraybokser tømmes fullstendig for innhold. 
Tomemballasje kan leveres med husholdningsavfall.

Tilvirker: Bayer Cropscience.AG, Monheim, Tyskland
Importør: Bayer AS, Postboks 14, 0212 Oslo. www.bayergarden.no

Spray planten til 
bladene er fuktige.

Middelet transporteres 
med plantesaften ut  
i hele planten.

Calypso spray bekjemper 
og beskytter planten mot 
skadeinsekter i opptil 4 uker.

Bruksanvisningen 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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 ADVARSEL
•	 Giftig	for	insekter.
•	 Unngå	innånding	av	sprøytetåke.	 
 Sørg for god ventilasjon.
•	 Oppbevares	utilgjengelig	for	barn.
•	 Bruk	egnet	verneutstyr	(se	forsiktighetsregler).	
•	 Uskadeliggjør	tomemballasjen	(se	avfallshåndtering).


