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Eradicoat Max
Kontaktverkande produkt som har effekt på 
spinnkvalster och vita flygare

Får användas i alla typer av växthuskulturer
Ingen karenstid

Allmän information
Användningsområde
Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar.
Registreringsnummer 5536
Verksam beståndsdel Maltodextrin 433 g/l
Behörighetsklass 2 L
Klassificering/märkning Fara/GHS05; H318. Se sida 95
Förpackning 5 l
Lagring Förvaras frostfritt 
UPMA -
Registreringsinnehavare Certis Belchim B.V.

Verkningssätt
Eradicoat Max är en kontaktverkande insekticid med effekt 
på spinnkvalster och vita flygare (mjöllöss). Den aktiva sub-
stansen maltodextrin verkar fysikaliskt genom att täppa till 
insekternas andningsorgan, vilket leder till kvävning.
Vid användning av Eradicoat Max bekämpas de insekter 
som träffas vid behandlingstillfället och det finns ingen lång-
tidsverkan. Genom att upprepa behandlingen kan effekten 
under en längre period optimeras.
Effekten kan normalt observeras snabbt, 2–4 timmar efter 
en behandling. 

Användning
Det är viktigt att tillgodose hög täckningsgrad på den angripna 
grödan och de skadegörare som ska behandlas eftersom 
verkningssättet är kontaktverkande. De skadegörare som 
ska oskadliggöras måste träffas av sprutvätska. 
Spinnkvalster sitter ofta på bladens undersida och då är det 
viktigt att även träffa denna del. Tillväxtpunkten på plantan 
är en annan del där skadegörare ofta kan hittas som också 
är viktig att träffa med sprutvätska.
Bäst effekt av Eradicoat Max uppnås då produkten har möj-
lighet att torka in snabbt.
Eradicoat Max får användas i alla grödor i växthus. Beroende 
av hur högt infektionstrycket är av skadegöraren kan uppre-
pade behandlingar behöva göras. Det är tillåtet att utföra 
max 20 behandlingar med minst 3 dagars intervall mot spinn-
kvalster och vita flygare/mjöllöss.
Koncentrationen i sprutvätskan får inte överstiga 2 % (t ex 
20 ml produkt/l vatten). 
Vätskemängden regleras beroende av vilken storlek väx-
ten har som ska behandlas (ofta 1 000–3 000 l vatten/ha). 
Maxdosering av Eradicoat Max är 6 ml/m² (60 l/ha).
Ingen karenstid i någon gröda.
Vissa grödor kan vara känsliga för upprepade behandlingar 
och därför rekommenderas att alltid testa på några plantor 
innan en större yta behandlas. Det kan bli en klibbig belägg-
ning kvar på behandlade växter.
Den aktiva substansen maltodextrin i Eradicoat Max är god-
känd i ekologisk produktion enligt EU-förordningen 889/2008.

Nyttoinsekter
Andningsorganen kan täppas till på alla typer av insekter och 
därför kan nyttoinsekter påverkas negativt vid en behand-
ling. Insättning av nyttoinsekter kan ske så fort produkten 
har torkat in på växtytan.
Resistens
Risken för resistens är låg p.g.a. att maltodextrin har ett fysi-
kaliskt verkningssätt. Ingen insektsresistens har heller rap-
porterats för maltodextrin.

Eradicoat Max passar bra att använda i integrerad produk-
tion genom att alternera med andra produkter med andra 
verkningsmekanismer.
Beredning av sprutvätska
Fyll cirka halva tanken på sprutan med vatten, börja omrör-
ningen och tillsätt den beräknade mängden Eradicoat Max. 
Resterande mängd vatten tillsätts. Se till att produkten är 
ordentligt blandad före användning.
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Användningsvillkor Eradicoat Max

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings- 
stadium/säsong

(min–max)
Max antal 

behandlingar
Behandlings-

intervall 
(dagar)

Karenstid 
(dagar)

Max dos vid varje behand-
ling

Odlingar i växthus Mot spinnkvalster och mjöllöss Sprutning - 20 Minst 3 - 6 ml/m²

Rengöring av sprututrustning
1. Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt med 

rent vatten, sköljvattnet kan eventuellt sprutas över 
den gröda som just sprutats. Glöm inte att rengöra 
utrustningen utvändigt.

2. Skölj utrustningen invändigt med rent vatten och 
medel avsett för rengöring av sprututrustning t ex All 
Clear Extra.

3. Sköljvatten får under inga omständigheter förorena 
avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar och ansiktsskydd ska användas vid hante-
ring av produkten eller vid arbetsmoment som innebär risk 
för kontakt med sprutvätska. 

Att beakta
Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfat-
tande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt sortmaterial, 
förändrad odlingsteknik, eller uppkommen resistens kan 
resultera i att preparaten inte ger önskad effekt eller till 
och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansva-
rar inte för uppkommen skada på grund av sådana förhål-
landen eller liknande omständigheter, vilka inte kunnat för-
utses vid preparatets saluförande.
Ytterligare villkor för användning
Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen 
med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla defi-
nitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. 
Omfattar inte tunnelodling.
Visir ska användas vid hantering av produkten. Andra häl-
soskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsva-
rande skydd.


