Mitefood
Fôringsmidd (Thyreophagus entomophagus)
Bruksformål: Tilleggsprodukt ved utslipp av rovmidd mot tripsangrep. Fôringsmidden gjør at rovmidden legger mer
egg og igjen spiser mer trips. Dette vil føre til at gartneren kan redusere utslipp av rovmidden. Fôringsmidden brukes
i kombinasjon med A. montdorensis, A. swirskii og A. cucumeris.

Sammensetning: Alle stadier av fôringsmidden Thyreophagus entomophagus blandet med vermikulitt og hvetekli.
Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
Unngå innånding av støv.
Unngå hudkontakt.
Tilvirker: Syngenta Bioline Agroscience Ltd. Telstar Nursery Holland Road,
Little Clacton Essex CO16 9QG. England
Importør: NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar
Reg. nr.: 2020.13

Netto innhold: se forpakning

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.

Bruksområde:
Prydplanter, grønnsaker, krydderurter i veksthus, plasttunell, innendørsbeplantninger og frukt og bærvekster på
friland.
Virkeområde: Tilleggsprodukt ved utslipp av rovmidd mot trips, enten forebyggende eller ved store angrep av f.eks.
nelliktrips (Thrips tabaci) og amerikansk blomstertrips (Frankliniella occidentalis).
Klimakrav:
Optimale klimaforhold er 50 – 90 % RF, 15 – 30 ºC. RF bør være over 75% og temperaturen over 20 ºC i noen timer
per døgn.
Bruksrettledning:
Levert løst i rør eller i pose: Distribueres manuelt eller mekanisk vha. nyttedyrblåser.
Dosering:
1 liter tube: ca. 10 liter per 10.000 m2 fordeles jevnt i hele kulturen.
5 liter stor pose: ca. 5 liter per 1000 m2.
Doseringsnivå avhenger av kultur.
Ta kontakt med NORGRO for rådgiving om dosering til din kultur.

Integrert plantevern:
Thyreophagus entomophagus tåler kjemiske plantevernmidler bedre enn mange andre nytteorganismer, men det bør
allikevel brukes kjemiske midler som er skånsomme mot rovmidd (se «side effect list»).

Lagring:
Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres maks 1 – 2 dager ved 10 – 15 ºC i mørke.
Forsiktighetsregler:
Bruk vernehansker, åndedrettsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av
preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Avfallshåndtering:
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.
Produksjonsdato (evt. batchnr.): Se forpakning

