
Käytön rajoitukset / Begränsningar i användningen:
Valmistetta saa käyttää samalla kasvilla enintään 3 kertaa 
vuoden aikana. Produkten kan användas upp till 3 gånger 
på samma planta under ett år.

Resistenssin hallinta / Resistenshantering:
Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että valmistetta 
käytetään käyttöohjeen mukaisesti (käyttömäärä, -kerrat ja 
-ajankohta) minimoimalla käyttökertojen määrä. Vaikutus-
mekanismiltaan samanlaisia valmisteita (tehoaineryhmä 4 
A neonikotenoidit) ei pidä käyttää useita kertoja peräkkäin, 
vaan valita valmiste toisesta tehoaineryhmästä.
För att förhindra resistens, är det viktigt att produkten 
används enligt anvisningarna (antal pinnar, frekvens och 
tid). Liknande produkter med samma verkningsmekanism 
(med aktiva substansen i grupp 4 A neonikotenoid) bör inte 
användas för många gånger i rad.

Ympäristöhaittojen ehkäisy/Förebyggande av skador på miljön:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Ylijäänyt, käyt-
tökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspis-
teeseen ja tyhjät myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen. 
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Överblivet, 
oanvändbart växtskyddsmedel förs till ett insamlingsställe för farligt 
avfall. Tomma, ursköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Suojainohjeet / Skyddsanvisningar:
Valmistetta käsiteltäessä suositellaan käytettäväksi kemikaalin-
kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili). Vid hantering av preparatet 
rekommenderas kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) 
användas.

Huomautukset / Anmärkningar
Valmisteen tehoaine, asetamipridi, on kosketusvaikutteinen sekä 
systeemisesti vaikuttava aine ja se leviää kasvin nestekierron 
mukana juurista kaikkiin kasvin osiin. Siksi valmiste tehoaa pitkään 
käytön jälkeen. Se torjuu myös tehokkaasti imeviä hyönteisiä, jotka 
eivät ole näkyvissä. Vaikutustapansa takia torjuttavat hyönteiset 
voivat olla elossa jonkin aikaa käsittelyn jälkeen. Ne eivät 
kuitenkaan enää pysty vioittamaan kasveja.
Den aktiva substansen Acetamiprid är både kontakt- och systemiskt 
verkande och sprids via rötterna med växtsaften till växtens alla 
delar. Det innebär att produkten är effektiv lång tid efter behandling-
en. Även ej synliga sugande insekter bekämpas på så sätt effektivt. 
Insekter kan förbli levande en tid efter behandlingen, men gör inte 
ytterligare skador.

Tehoaine / Aktiv substans: Asetamipridi – Acetamiprid 40 g/kg. 
Valmistetyyppi / Typ av preparat: PR
Luvanhaltija / Tillståndshavare: Scotts Celafl or GmbH.
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30D-55130 Mainz. Germany
Edustaja Suomessa / Representant i Finland: 
Schetelig Oy, Tiilitie 14, 01720 Vantaa. Puh. / Tel. 09 852 061 
Rekisterinumero / Registernummer: 2990
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä / 
Satsnummer och produktionsdatum: 
Katso pakkauksesta / Se förpackningen
Nettotilavuus / Nettovolym: 20 x 1,25 gr

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 
hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvin-
suojeluaineena. Säkerhets- och kemikalieverket 
Tukes har godkänt preparatet för användning 
som växtskyddsmedel. 01.11.2012.

Käyttötarkoitus / 
Användningsändamål: 
Lehti-, kilpi-ja villakilpikirvojen,
kaskaiden, kemppien,
jauhiaisten ja ripsiäisten (lukuun 
ottamatta kalifornianripsiäistä) 

torjuntaan koristekasveilta
 sisätiloissa, parvekkeella ja 

terassilla. 
Bladlöss, vita fl ygare, trips (dock inte 

amerikansk blomtrips,
Frankliniella), ullöss samt olika arter av sköldlöss till 
bekämpning i prydnadsväxter inomhus och i vinterträd-
gårdar, uterum och på terrasser. 

Käyttöohje / Bruksanvisning 
Valmistetta käytetään heti kun on merkkejä tuhohyönteis-
ten ilmestymisestä kasviin. Puikko/puikot työnnetään 
kosteaan multaan niin, etteivät ne jää näkyviin. Aseta 
puikko lähelle kasvin juuria. Kastele kasvi kunnolla vedellä, 
jotta vaikuttava aine liukenee. Vaikutus lehtikirvoihin näkyy 
1-3 päivän, jauhiaisiin viikon sekä kilpi- ja villakilpikirvoihin 
noin 2-3 viikon kuluttua käsittelystä. Teho kestää 4-8 
viikkoa. Används vid första tecken på angrepp. I krukor 
med odlingssubstrat (jord), stick ner rätt antal pinnar (se 
tabell) så långt in i substratet att pinnen täcks. Placera 
pinnen vid växternas rötter. Vattna därefter rikligt för att 
göra den verksamma beståndsdelen tillgänglig för växten. 
Verkan mot bladlöss påbörjas efter 1-3 dagar och mot 
mjöllöss efter 1 vecka. Även mot sköldlöss och ullöss 
börjar Provado verka efter några dagar, men först efter 
2-3 veckor kan man se effekten. En behandling skyddar 
växten i 4-8 veckor.

Torjuttaessa vain lehtikirvoja puoli annosta riittää. För 
bekämpning av bladlöss är halva doseringen tillräcklig. 
Tarvittaessa toista käsittely aikaisintaan 8 viikon kuluttua 
ensimmäisestä käsittelystä. Om nödvändigt, upprepa inte 
behandlingen tidigare än åtta veckor efter den första. 

Suurin osa koristekasveista kestää valmistetta hyvin. Kasvien 
suuresta laji- ja lajikevalikoimasta johtuen on kuitenkin syytä 
tehdä koe ennen varsinaista käyttöä kasvien kestävyyden 
toteamiseksi (noin 10 päivän seuranta käsittelystä). Lämplig 
för de fl esta prydnadsväxter. Det rekommenderas dock 
att pröva produkten innan den egentliga behandlingen (ca 
10-dagars uppföljande behandling).

Koristekasvien lannoitus voidaan jättää pois 8 viikon ajaksi,
 sillä valmiste sisältää lannoitetta. (NPK 10-6-7). Pryd-
nadsväxternas gödning kan utelämnas under 8 veckor på 
grund av preparatets gödningseffekt, då det innehåller NPK 
(10-6-7).

Valmistetta ei pidä käyttää yli 25° C lämpötilassa eikä suo-
rassa auringonpaisteessa. Valmiste on säilytettävä kuivassa 
ja viileässä jäätymiseltä suojattuna. Bör inte användas i 
direkt solljus eller över 25° C. Produkten ska förvaras svalt, 
torrt och frostfritt. 

Varoitus / Varning: 
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaiku-
tuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät 
ennen käyttöä. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle 
ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter.
Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. För att und-
vika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 

Käytä enintään 1 puikko/litra multaa
Använd inte mer än 1 pinne/liter planteringsjordAnvänd inte mer än 1 pinne/liter planteringsjord
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 Ruukun halkaisija (cm) Puikkoja kpl
 Storlek på krukan (cm) Antal pinnar
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