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Registrerings- 
innehavare:
Certis Europe BV
Stadsplateau 16,  
3521 AZ Utrecht
Nederländerna
Tel: +31 346 552 400

®Eradicoat är ett 
registrerat varumärke 
för Certis Europe BV
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BRUKSANVISNING
Verkningssätt
Eradicoat Max är ett kontaktverkande medel 
med ett fysikaliskt verkningssätt som blockerar 
skadedjurens andningsorgan vilket leder till 
kvävning. Vanligtvis ses effekten kort efter 
applicering. Då produkten enbart är kontakt-
verkande krävs upprepade behandlingar för 
att säkerställa effekt under en längre period.

Användning
För god effekt krävs god täckning av spru-
tvätska på grödan och skadedjuren. Om ej N
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Faro- och Skyddsangivelser: 
H318 – Orsakar allvarliga ögonskador

P280 - Använd ansiktsskydd.

EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön,  
följ bruksanvisningen

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONS-
CENTRALEN/ läkare. (P305+P351+P338+310)

I nödsituation ring 112 och begär giftinformation. 

Nettoinnehåll:

Innehåll: 
Produkten är ett lösligt 
koncentrat (SL) inne-
hållande 433 g/l malt-
odextrin (40 vikt-%). 

Reg nr: 5536

Behörighetsklass: 2L 

Endast för yrkes-
mässigt bruk

Läs medföljande 
anvisningar före 
användning.

Hållbarhet: 2 år

Förvaras frostfritt

Satsnummer och 
tillverkningsdatum:  
Se förpackningen.

FARA

Kruseg. 19 | SE-212 25 Malmö | Sverige | Tel: +46 (0)40 680 85 30 | info@nordiskalkali.se | www.nordiskalkali.se

tillräcklig effekt uppnås är detta ofta resultat 
av dålig täckning. För att minimera effekter 
på nyttoinsekter bör sprutteknik användas 
som minimerar avdrift till omgivningen. 
Spruta till avrinning och var uppmärksam 
på att täcka även bladens undersidor och i 
tillväxtpunkter beroende av var skadegöraren 
sitter placerad. Fina droppar ökar möjlighe-
ten för en god täckning, men kan också öka 
risken för avdrift.

Eradicoat Max är mest effektivt vid förhål-
landen som medför snabb intorkning av 
preparatet. 

Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
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Vätskemängd/koncentration
Koncentrationen i sprutvätskan får inte överstiga 2 %  
(t ex 20 ml produkt/l vatten). Vätskemängden regle-
ras beroende av vilken storlek växten har som ska be-
handlas (ofta 1 000–3 000 l vatten/ha). Maxdosering av  
Eradicoat Max är 6 ml/m² (60 l/ha).

Begränsningar
Behandlingar med Eradicoat Max kan ha negativa effek-
ter på biologisk bekämpning med nyttoinsekter efter-
som andningsorganen täpps till på alla typer av insekter. 
Efter upprepade behandlingar med Eradicoat Max bör 
det kontrolleras om insättning av nyttoinsekter är nöd-
vändig. Insättning av nyttoinsekter kan ske så snart be-
handlingen med Eradicoat Max har torkat in. 

Skaderisk
Vissa grödor kan vara känsliga för upprepad behandling. 
Det rekommenderas att alltid testa behandling på några 
få plantor innan större områden behandlas. En klibbig 
rest av produkten kan bli kvar på behandlade grödor, ex 
tomat och bladgrönsaker. 

Beredning av sprutvätska
Fyll ca halva tanken på sprutan med vatten, börja 
omrörning en och tillsätt den beräknade mängden  
Eradicoat Max. Resterande mängd vatten tillsätts. Se till 
att produkten är ordentligt blandad före användning.

Rengöring av sprututrustning
1. Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt 

med rent vatten, sköljvattnet kan ev. 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
Visir ska användas vid hantering av produkten. Skydds-
handskar kan användas vid hantering av produkten el-
ler vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med 
sprutvätska. 

Ytterligare villkor
Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrym-
men med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte upp-
fylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 
1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.

Resistenshantering
Ingen insektsresistens har rapporterats för maltodextrin 
och p g a det fysikaliska verkningssättet är risken för re-
sistens låg. Eradicoat Max lämpar sig bra att använda i 
integrerad bekämpning genom att alternera med pro-
dukter med andra typer av verkningssätt. Detta är speci-
ellt viktigt då samma gröda upprepande odlas i sekvens. 

Avfallshantering
Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma för-
packningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre 
gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för 
avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan och sprutar 
ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar 
med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning 
till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för 
plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit 
i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för ma-
terialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. 
Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).

Att beakta
Bruksanvisning och rekommendationer är baserade 
på omfattande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt 
sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen 
resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad 
effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. 
Tillverkaren ansvarar inte för uppkommen skada på 
grund av sådana förhållanden eller liknande omstän-
digheter, vilka inte kunnat förutses vid preparatets salu-
förande. Följ alltid rutinerna för säkert växtskydd.

Gröda Skadedjur Dosering
Max antal 

behandlingar
Minsta intervall  

mellan behandlingar
Karenstid samt tid  

för återinträde

All typ av odling i 
växthus

Spinnkvalster: vuxna och nymfer

Vita flygare/Mjöllus: ägg, larver, 
puppor och vuxna

 6 ml/m2 20 3 dagar Ej applicerbart
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