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Aktiva ingredienser: 18,36 g/l naturligt pyrethrum (motsvarar 4,59 g/l 

pyretrin) 825,3 g/l rapsolja. 

 

Raptol® är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum- utvunnet 

från Chrysanthemum cinerariefolium- och rapsolja, (GMO-fri) med 

en snabb verkan mot alla betydande skadeinsekter på prydnads- 

trädgårds och lantbruksgrödor.  

KRAV-tillåtet på ätliga produkter. 

Verkningssätt: rapsoljan ökar verkan av pyrethrumet inuti 

insektens kropp, genom att lösa upp insektens  yttre skinn. 

Oljan har en god verkan även på ägg, (spec. viktigt på skadedjur 

som kvalster, mjöllöss etc.) Rapsoljan verkar effektivt mot både 

insektens vuxen- och larvstadium, genom att försöra dess 

andningssystem. 

Själva Pyretrumet dödar insekten snabbt genom att förstöra 

nervbanorna. 

Användning: Sprutning av Raptol bör utföras på kvällen eller 

tidig morgon. Provspruta! Undvik starkt solsken, då medlet är 

känsligt för UV strålning. Effektiviteten avtar vid temperaturer över 

25 grader. 

Praktiskt: Raptol är ett kontaktverkande medel. Därför är det 

viktigt med god teknik, för att nå även undersidan av bladen. 

Sprutning med högtrycksspruta är att föredra. Kolla gärna av 

spruttekniken med hjälp av fuktkänsligt papper.  

Observera: Raptol är idealiskt ”hot spot medel”att kombinera 

med nyttodjur som bara efter några dagar kan insättas-eller 

återinsättas, men då givetvis även nyttodjur om dessa satts ut, även 

dör av direkt sprutning.  

Medlet ger en viss blankhet  efter behandling. Undvik sprutning 

på Julstjärnor, Lantana, ormbunkar, växter med håriga blad. Vissa 

skador har noterats på Fredskalla! 

Används mot: löss, mjöllöss, ullöss, sköldlöss, spinn 

trips, stekellarver,  

Förpackning:1 och 10 liter förpackning. Dos: 1-1,5 % 

OBS! 10 lit klass 2 

Förvaring: frostfritt, ej begränsad hållbarhet. 

Övrigt: Ett relativt skonsamt medel, men –Provspruta alltid! 

Oljan ger en viss blankhet! 

Skyddsutrustning: handskar, skyddsglasögon, helst partikelfilter, 

god luftväxling. i övr. se etikett.  

 
Bekämpningsmedel klass 3. Reg.nr 4573 

Tillverkare& Registreringsinnehavare: 

W.Neudorff GmbH  KG 

DE- 31857 Emmerthal 
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