Danadim Progress

FAKTAARK

Bekæmpelse af både bidende og sugende insekter..
Danadim Progress er et flydende organisk fosformiddel. Midlet er et systemisk pesticid som også har
kontakt virkning. Virker både mod bidende og sugende insekter. Det har derfor et bredt virkeområde.
Må kun anvendes til bekæmpelse af skadevoldere i
prydplanter i væksthus og på friland og til bekæmpelse af fluer i stalde.

Deklaration:
38 % Dimethoat ... 400 g/l.
Indeholder xylen og cyclohexanon.
Dosering:
1,0 liter pr. 300 m2 sprøjteflade i 20 - 25 liter vand.
Emballage:
4 x 5 liter dunk.

Gartneri
Prydplanter - friland og væksthus:
Mod bladlus, tomatminerflue, krysantemumminerflue, bladtægter og nelliketrips 0,08 - 0,15 % styrke.
Bekæmpelse af fluer i stalde
1,0 liter pr. 300 m2 sprøjteflade i 20 - 25 liter vand.
Der bør ikke sprøjtes på nykalkede vægge eller på
andre porøse eller sugende overflader, da virkningen
vil være nedsat. Virkningen ødelægges ved kalkning
eller afvaskning af behandlede flader. Langtidsvirkningen er afhængig af fluebestandens eventuelle
resistens overfor fosformidler, samt af lokale betingelser for flueproduktion.
Danadim Progress er stadig registreret og godkendt
til bekæmpelse af fluer i stalde.
Forholdsregler ved brug
Under sprøjtning i stalde skal husdyr, foder og
malkeredskaber være fjernet.
Sprøjtning i stalde skal foregå ved lavt tryk og uden
tågedannelse.
I stalde må der ikke sprøjtes direkte på fodertrug
og drikkekar, men kun på lofter, vægge, stolper og
skillerum.
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I kostalde må der ikke sprøjtes på steder, hvor
køerne kan komme til at slikke. Fodertrug og drikkekar skal rengøres efter sprøjtningen.
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Trinol A/S arbejder konstant på at udvikle brugervenlige produkter.
Produkter der opfylder de krav som både lovgivning og den moderne,
ansvarsbevidste forbruger stiller i dag.
Det er vigtigt at vi sammen, finder den rette balance mellem effektivitet
og omtanke for mennesker og miljø.
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