
PYRETAL SPRAY 
 

Plantevernmiddel: mot insekter. 
Produktet kan brukes av ikke profesjonelle brukere 

 
 
Innhold av virkestoff: 
pyretriner /pyretrin I, pyretrin II, cynerin I, cynerin II, jasmolin I, jasmolin Il/ — (forbindelser tilhørende 
naturlige pyretriner) - 1,0 g/I (0,1%) 
 
 

 
Tillatelse nr. 2022.28. 

 
FAREMERKING 
Symbol (miljø): GHS09 
 

 
SIGNALORD: FARE 
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
 
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P103 Les etiketten før bruk. 
P261 Unngå innånding av aerosoler. 
EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon. 
 
Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å 
bruke preparatet i strid med godkjente bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte 
maksimale dosering/konsentrasjon. 
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). 
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering). 
 
Symbol: Biesymbol 

 
SP 8 Farlig for bier  
SP 8 Må ikke brukes der biene søker næring 
SP 1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær 
overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier. 
Må ikke brukes nærmere enn 3 meter fra overflatevann, som f.eks. innsjøer, bekker, vannførende grøfter 
og hagedammer. 
Forbudt å bruke på barns lekearealer. Lekearealer er arealer som er tilrettelagt med for eksempel 
lekestativer/sandkasser, i tillegg til områder hvor man erfaringsmessig vet at barn leker. 
 
VIRKEMÅTE 
Pyretal Spray er et insektmiddel i væskeformulering som er klar til bruk. Det fungerer som kontakt- og 
magegift på insektene, og brukes mot enkelte bladlus- og mellusarter i fuksia, pelargonium og begonia 
som dyrkes innendørs og i veksthus. Middelet påvirker insektets nervesystem, slik at næringsinntak og 
forplantning stanser. Behandlede skadedyr dør innen få timer. 
 
RESISTENS 
De aktive stoffene i Pyretal er pyretriner som tilhører den kjemiske gruppen 3A: Pyretroider og pyretriner. 
Dersom Pyretal brukes for ofte kan skadedyrene bli resistente mot Pyretal eller andre preparater som 



inneholder pyretriner eller pyretroider. For å motvirke dette bør Pyretal brukes i veksling med 
nytteorganismer og andre ikke-kjemiske tiltak, og/eller i veksling med kjemiske preparater som har andre 
biokjemiske virkemåter enn 3A: Pyretriner og pyretroider. Det totale antall behandlinger med Pyretal og 
andre preparater som inneholder pyretriner eller pyretroider bør helst begrenses til 3 ganger per år. Bruk 
av Pyretal mot skadedyrpopulasjoner med kjent eller mistenkt resistens mot pyretriner eller pyretroider 
bør unngås eller begrenses. 
 
BRUKSOMRÅDE 
Hobbybruk i fuksia, pelargonium og begonia i leiligheter og veksthus. 
 
Virkeområde 
 
Plantevernmiddel: mot insekter.  
 
Dosering 
Fuksia: Maks 100 ml/m2. 
Pelargonium: Maks 90 ml/m2. 
Begonia: Maks 137,5 ml/m2.  
Bruk av plantevernmiddelet skal begrenses til maks tre behandlinger i sesongen, med minst 7 dagers 
mellomrom. 
 
BRUKSANVISNING 
Spray planter fra avstand på 20-40 cm. Spray nøye hele planten slik at den blir fuktig, men ikke slik at 
det blir avrenning av dråper. 
Undersiden på bladene skal også sprayes grundig og jevnt. 
 
Før bruk på prydeplanter bør det utføres en testspray på hver planteart som dyrkes for første gang, for å 
se om planten ikke blir skadet i en periode på 7 dager etter behandling.  
 
Bruk ikke produktet i direkte sollys pga risiko for sviskade på plantene. Temperaturen ved spraying av 
plantene bør være maks 20°C. 
 
Bruk produktet vekselvis med andre insektmidler fra andre kjemiske grupper med en annen virkemåte. 
 
VILKÅR FOR TRYGG BRUK 
Før bruk av produktet skal man informere alle som kan utsettes for eksponering av midlet.  
 
FORSIKTIGHETSREGLER  
Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. 
Bruk vernehansker (latex eller nitril) og helkroppsarbeidstøy når du håndterer og bruker produktet. 
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. 
 
Forsiktighetsregler knyttet til miljøvern: 
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær 
overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier. 
 
Farlig for bier. For å beskytte bier og andre pollinerende insekter kan plantene ikke flyttes utendørs før 
det har gått minst 14 dager etter behandling med Pyretal Spray. 
 
Periode fra produktet er brukt til personer eller dyr kan gå inn i behandlet området (periode med 
forebygging): 
gjelder ikke  
 
Periode fra siste behandling til høsting (utsettelseperiode): 
gjelder ikke 
 
Periode fra siste behandling av fôrplanter til dyr kan mates med disse plantene 
(utsettelseperiode for fôr): 
gjelder ikke 
 



Periode fra siste behandling av planter til det er mulig å så eller plante andre planter: 
gjelder ikke 
 
LAGRING OG OPPBEVARING 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Plantevernmiddelet skal oppbevares: 
- på steder eller anlegg med spesielle løsninger for beskyttelse av miljø og uten tilgang for 
uvedkommende, 
- i originalbeholdere, slik at produktet ikke har kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. 
 
Oppbevares i god avstand fra varmekilder. 
Lagres kun i originalbeholder, i temperatur som ikke er lavere enn 0°C og ikke høyere enn 25°C. 
Må skjermes for direkte sollys. Åpnet emballasje skal oppbevares i lukket og tett beholder. 
 
Avfallshåndtering  
 
Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte rester av plantevernmiddel 
og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.  
 
Det er forbudt å bruke tomme beholdere etter plantevernmidler til andre formål. 
 
FØRSTEHJELP 
Motgift: ingen, symptomatisk behandling. 
Ved eksponering eller dersom du føler deg uvel, kontakt Giftinformasjonssentralen tlf 22 59 13 00 eller 
lege omgående, vis frem etiketten om mulig. 
 
Holdbarhet - 2 år 
Produksjonsdato - 
Innhold netto - 
Partinr. – 
 
Tillatelsens innehaver: „FREGATA” S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa, 
tlf.: +48 58 552 00 27 til 29, fax: +48 58 552 48 31; www.fregata.gda.pl 
 
Impørtor: Nelson Garden AS, Org.nr: 976 660 048, Bartliveien 21, 5142 Fyllingsdalen 
TLF: +47 55 17 61 60 
Postadresse: Nelson Garden AS, Postboks 3723, Fyllingsdalen, 5845 Bergen 
 
 

 


