• Virker systemisk – fordeler seg
over hele planten.
• Langtidsvirkende – opptil 9 uker.
• Inneholder næring – styrker
planten og øker tilveksten.

Virkestoffer: Flupyradifurone: 1,88 % (18,8 g/kg)
Tillatt til hobbybruk. Klar til bruk.
Avgiftsklasse: 7
Reg. nr: 2018.87

Provanto insektpin
Mot bladlus og mellus/hvitfly
på prydtplanter innendørs

20 blomsterpinner á

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet
eller emballasjen. Bruksanvisningen må følges,
slik at man unngår risiko for menneskers helse
og miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
2g
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
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Provanto insektpin
3 cm

Mot bladlus og mellus/hvitfly
på planter innendørs.
Hobbypreparat. Klar til bruk.
Kun til innendørs bruk.
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Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for
menneskers helse og miljøet. 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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Bruksrettledning
Provanto insektpin-blomsterpinnen
brukes innendørs på planter i potte,
hele året.
Når:
Bruk middelet ved første visuelle
symptom på bladlus eller mellus/hvitfly.
Behandlingen beskytter mot nye angrep
i opptil 9 uker.
Hvordan:
Jorden i krukken skal være fuktig når blomsterpinnen settes i.
Plasser blomsterpinnen i rotområdet på planten. Vær oppmerksom
på at den skal dekkes helt til med jord. Du får optimal plassering av
blomsterpinnen hvis du bruker applikatoren. Etter at blomsterpinnen er plassert i jorden, skal du vanne rikelig ovenfra slik at
virkestoffene i blomsterpinnen når planten.
Dose:
Kontroller volumet på potten og bruk tabellen for å beregne antallet
blomsterpinner som skal brukes.
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Bladlus

Mellus

Bruksområde:
Prydplanter innendørs. Skal kun brukes til dette formålet. Skal
ikke brukes på spiselige planter.
Virkemåte:
Mot bladlus og mellus/hvitfly på planter innendørs. Effekten
på bladlus vises etter 7 dager, og etter 14 dager på mellus/
hvitfly. Lang effekt – beskytter mot nye angrep i opptil 9 uker.
Provanto insektpin-blomsterpinnen gir en systematisk
virkende effekt mot sugende insekter, samtidig som den
styrker planten og øker tilveksten. Dette gir en grønnere
plante med flere blad og blomster.
Vigtigt!
Skal ikke brukes på spiselige planter.
For å unngå at skadedyrene blir resistente (motsatandsdyktige)
mot Provanto insektpin, bør blomsterpinnene kun brukes 2
ganger per år. Bruk et hobbypreparat med ett annet virkestoff enn
flupyradifurone mellom behandlingene med Provanto insektpin.
Oppbevar produktet tørt i original pakning. Skal ikke utsettes
for temperaturer under 0 ˚C eller over 40 ˚C.
Batch-nr. og produksjonsdato: se pakningen
Produktet er minimum holdbart 2 år fra produksjonsdato.

Pottens diameter
10-12 cm
13-15 cm
16-18 cm
19-20 cm
21-23 cm

Antall
blomsterpinner
1
2
4
6
8

På større potter må du øke antallet pinner proporsjonalt med
volumet på potten.
Forsiktighetsregler:
Vask hendene når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller
misstanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf.
22 59 13 00.
Avfallshåndtering:
Tomemballasje leveres med husholdningsavfall.
Type middel (PR) – blomsterpinne
Næringinnhold:
Totalnitrogen (N) 28,0%
Fosfor (P) 5,7%
Kalium (K) 18,3%
Jern (Fe) 2,1%
Magnesium (Mg) 6,0%
Svovel (S) 3,6%
Lagring: Lagres tørt og kjølig
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Registreringsinnehavere:
SBM Développement SAS,
60 Chemin des Mouilles
691 30 Ecully, Frankrike

Importør:
SBM Life Science AB,
Box 13, 245 21 Staffanstorp
040 41 81 80
protect-garden.no

