
 INSECTICID2,7 % Azadirachtin (w/w) 

AZATIN  EC    

1L

423140

Insekticid för användning mot insektsangrepp i växthusodling av 
prydnadsväxter, jordgubbar, tomat, gurka, aubergine, zucchini, 
melon, vattenmelon, pumpa, spenat, escarole, endiver, 
sallat, ruccola, betblad, persilja och basilika.

VERKNINGSSÄTT
Azatin EC är en naturlig insekticid vars huvudingrediens härrör från frön av den tropiska växten Azadirachta 
indica (neemträd). 
Azatin EC verkar genom direkt kontakt eller genom förtäring och har även avskräckande effekt. Insekter 
som träffas eller som suger och äter av behandlade blad, slutar att inta föda, varefter deras utveckling från 
ägg-, larv- eller puppstadiet hämmas genom, att Azadiraktin motverkar bildandet av det hormon som 
främst ansvarar för kontroll av hudömsning. Beroende på skadedjurets utvecklingstid kan det därför ta 
1-6 veckor innan full effekt uppnås. Azatin EC verkar lokalsystemiskt i växten, samt även genom 
rotabsorption, då det kan transporteras upp till plantans övre delar. 
Azatin EC kan ha negativa effekter på biologisk bekämpning med nyttoinsekter.
   

 Tomater, auberginer (växthus) mot insektsangrepp: 
1,0–1,5 l/ha för 1000 l/ha vatten. Produkten ska användas högst 5 gånger per kulturomgång.

Azatin EC ska appliceras på blad.
Mot bakgrund av produktens verkningssätt ska Azatin EC användas i förebyggande syfte eller 
första gången angrepp av skadeinsekter uppträder. Applicera produkten i svala villkor och 
dämpade ljusförhållanden. Se till att växten täcks helt av produkten. Behandlingen måste upprepas 
efter 7–10 dagar, vilket motsvarar insekternas biologiska cykel.

Tillredning av sprutvätskan
Fyll halva tanken med vatten. Starta omröraren och tillsätt föreskriven mängd Azatin EC. 
Fyll tanken ända upp och se till att omröraren fortsätter att arbeta kontinuerligt. 
Blandningen måste röras om konstant under hela behandlingen.
När produkten applicerats ska du rengöra utrustningen och spruta sköljvätska på det behandlade området.

FÖRVARING 
Förvara inte produkten i temperaturer över 54 °C. Produkten förblir stabil i ett år i rumstemperatur.

TANKBLANDNING
Varning: Om produkten blandas med andra produkter ska den längsta väntetiden beaktas.  
Dessutom måste de försiktighetsåtgärder som gäller för de giftigaste ämnena följas. 
Vid förgiftning måste läkare informeras om alla produkter i blandningen.

KARENSTID
7 dagar för jordgubbar och bladgrönsaker, 3 dagar för fruktgrönsaker, 0 dagar för prydnadsväxter.

YTTERLIGARE INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING
Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och 
skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.
Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar 
användas. Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. 
Rengör inte material som använts för applicering nära ytvatten. 
Undvik förorening genom avloppsnätet för jordbruk och vägar.

INFORMATION TILL LÄKARE
Behandling: symptomatisk, framkalla inte kräkning vid sväljning. 
Varning: kontakta giftinformationscentralen.

VARNING: 
Produkten ska användas endast för de ändamål och under de villkor som anges på denna etikett. 
Produktens användare ansvarar för skador som uppstår till följd av missbruk. För att behandlingens 
effektivitet ska kunna säkerställas och för att undvika skador på växter, människor och djur är viktigt att 
man följer alla instruktioner på denna etikett. Får inte appliceras genom �ygbesprutning. 
Får inte appliceras i stark vind.
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Innehavare av godkännandet: 
Mitsui AgriScience International S.A./B.V.
Av. de Tervueren, 270
1150 Bruxelles

Distributör: 
Biobasiq Sverige AB
Braxengränd 3
312 33 Laholm

Azatin® EC
Emulgerbart koncentrat (EC) 
Aktivt ämne: 
Azadiraktin A: 26 g/l

Registreringsnummer: 5505
Behörighetsklass: 2 L 
Endast för yrkesmässigt bruk 

 H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
med långtidseffekter. 
EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa 
och för miljön, följ bruksanvisningen. 
P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd. 
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: 
Skölj försiktigt med vatten i �era minuter. 
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. 
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 
P501 – Innehållet och behållaren lämnas till godkänd 
avfallsmottagare. 
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Innehavare av godkännandet: 
Mitsui AgriScience International S.A./N.V.
Avenue de Tervueren 270- B-1150 Bryssel - Belgien
Tfn 0032-2-7619440 

Satsnr. och utgångsdatum: Se behållaren

Innehåll: 1 liter 
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DOSERING:
 Prydnadsväxter (växthus) mot insektsangrepp: 
1,0–1,5 l/ha för 800–1000 l/ha vatten. Produkten ska användas högst 5 gånger per kulturomgång.

Sallat, persilja, basilika, ruccola, spenat, escarole, endiver, betblad (växthus) mot insektsangrepp: 
1,0–1,5 l/ha för 600–800 l/ha vatten. Produkten ska användas högst 3 gånger per kulturomgång.

Information:
info@biobasiq.se 
www.biobasiq.se

Azatin har en systematisk verkan, även genom rotabsorption, och 
verkar genom direkt kontakt eller förtäring.

Gurka, squash, meloner, vattenmeloner, pumpor (växthus) mot insektsangrepp: 
1,0–1,5 l/ha för 1000 l/ha vatten. Produkten ska användas högst 5 gånger per kulturomgång.

Jordgubbar (växthus) mot insektsangrepp: 
1,0–1,5 l/ha för 800–1000 l/ha vatten. Produkten ska användas högst 4 gånger per år.
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