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Wat is SPYRO®?
TECHNISCHE FICHE

-

Contactinsecticide voor gebruik tegen schadelijke insecten in de
bedekte teelt.
Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 5% natuurlijke pyrethrinen,
gecombineerd met de hulpstof piperonyl butoxide (PBO).
Pyrethrinen worden opgezuiverd uit pyrethrum, een ruw extract van
Chrysantemum bloemen. Pyrethrinen zijn een natuurlijke mengeling van
een aantal componenten, waarvan pyrethrine I en II de grootste
werkzaamheid vertonen.

Formulering
Actieve stof

Concentratie

Formulering

Pyrethrinen

50 g/L (5% w/v)

EC

Werkingsmechanisme
-

Plagen

-

Bladluis, witte vlieg en trips
-

Teelten
Bedekte teelt:
Tomaat
Paprika
Komkommer
Aubergine
Courgette

Registratienummer

Producteigenschappen
5L verpakking, 4 verpakkingen per omdoos

Bewaring
-

België: 10916 P/B
-

Producent
PelGar International Ltd.

Pyrethrinen zijn breedwerkend en zorgen voor een snelle knockdown van
schadelijke insecten.
De werking is niet-systemisch. Bij contact binden de natuurlijke pyrethrinen
met de natriumkanalen van het zenuwstelsel van het insect, waardoor
het insect verlamd wordt. De verlamming wordt gevolgd door een snelle
afdoding.
Natuurlijke pyrethrinen zijn niet persistent in het milieu. Een
veiligheidstermijn van 1 dag voor de oogst dient in acht genomen te
worden.
De aanwezigheid van PBO bevordert de werkzaamheid en vermindert
de kans op resistentievorming bij insectpopulaties door een remming van
het natuurlijk ontgiftingsmechanisme van het insect.

-

Bewaar SPYRO® in de originele verpakking, goed afgesloten, droog, koel
en vorstvrij in een geschikte opslagplaats voor.
gewasbeschermingsmiddelen.
Het product is 2 jaar houdbaar vanaf productiedatum (vermeld op het
label).
Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeding.
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Dosis en toepassingstijdstip
Gewas

Ter bestrijding
van

Dosis*
middel per toepassing

Minimum interval
tussen
toepassingen in
dagen

Maximaal
aantal
toepassingen
per teeltcyclus

Tomaat

Bladluis1

0,26 L/ha haag

7

3

(onder bescherming)

Witte vlieg²

Paprika/spaanse peper

Bladluis1

0,26 L/ha haag

7

3

(onder bescherming)

Witte vlieg²

Komkommer

Trips3

0,26 L/ha haag

7

3

Aubergine/eierplant en
pepino

Bladluis1

0,26 L/ha haag

7

3

(onder bescherming)

Trips3

Courgette/patisson

Trips3

Horizontale teelt: 0,65 L/ha

7

3

(onder bescherming)

(onder bescherming)
1 Bladluis

Witte vlieg²

Verticale teelt: 0,34 L/ha haag

(Aphididae)/² Witte vlieg (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)/3 Trips (Thrysanoptera)

* De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan
worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde
bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch
de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Het middel dient toegepast te worden in 275 tot 600 liter water per hectare.

Gebruik
Bereiding
-

Vul de tank voor de helft met zuiver water.
Voeg de gewenste hoeveelheid SPYRO® toe en meng goed.
Voeg de overige hoeveelheid water toe terwijl de sproeivloeistof voortdurend gemengd wordt.

Toepassing
-

Voor een optimale plaagbestrijding is het essentieel een goede bedekking van het gewas te bekomen.
Zorg ervoor dat zowel de bovenzijde als de onderzijde van de bladeren goed wordt behandeld.
Het wordt aangeraden om dit product ‘s ochtends vroeg of ’s avonds toe te passen.
Niet toepassen in direct zonlicht of bij zeer warm weer.

Let op
-

Het middel kan gevaarlijk zijn voor bestuivers en natuurlijke vijanden.
Voorkom dat bestuivende insecten de serre binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af
te sluiten.
Zorg tevens dat hommelnesten gesloten zijn tijdens en na het gebruik tot het product volledig is opgedroogd.
Vraag raad aan uw adviseur in verband met de in acht te nemen wachttijden voor herintroductie van natuurlijke
vijanden.
De effecten van toepassing van het middel op de smaak van (verwerkte) vruchtgroenten zijn niet onderzocht.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat als werkzame stof pyrethrinen.
Pyrethrinen behoren tot de groep van “Sodium Channel modulators”.
De IRAC-code is 3A.
Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de
adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
DISCLAIMER
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Léés voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
mens en milieu te voorkomen.
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