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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot skadeinsekter i odlingar av jordgubbar på friland. 
Mot skadeinsekter i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE VÅR HEMSIDA

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Maxdos,
totalt/ha

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Behandlingsintervall 
(dygn)

Vätskemängd
l/ha

Äpple Skadeinsekter DC 54-75 0,3 l/ha 2 14 1 000-1 500 0,6 l/ha 14

Päron Skadeinsekter DC 54-75 0,3 l/ha 2 14 1 000-1 500 0,6 l/ha 14

Plommon Skadeinsekter DC 54-75 0,3 l/ha 2 14 1 000-1 500 0,6 l/ha 14

Körsbär Skadeinsekter DC 54-75 0,3 l/ha 2 21 1 000-1 500 0,6 l/ha 14

Jordgubbar 
på friland Skadeinsekter DC 54-75 0,25 l/ha 2 14 600-1 000 0,5 l/ha 3

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Tiakloprid 480 g/l.     SC, suspensionskoncentrat.

VERKNINGSSÄTT
Calypso SC 480 innehåller den verksamma beståndsdelen tiakloprid som tillhör gruppen neonicotinoider (IRAC grupp 4A).
Preparatet verkar som nerv- och maggift på skadeinsekterna. Calypso SC 480 är starkt systemiskt uppåt och utåt i väx-
ten vilket gör att även nytillväxt skyddas.
Under normala tillväxtförhållanden kan en långtidseffekt på cirka en vecka förväntas. Vid snabb tillväxt i grödan lite kor-
tare, och vid långsam tillväxt lite längre.
Skadeinsekterna dör inte omgående, och kan därför uppträda i grödan ett par dagar efter behandlingen. Skadeinsekterna 
kommer dock inte orsaka skada på grödan, då deras aktivitet är starkt nedsatt, och deras ätlust mycket låg.

ANVÄNDNING
Calypso SC 480 har god effekt på bladlus, äpplestekel, äpplevecklare och jordgubbsvivel/hallonvivel.
Vid användning uppnås sidoeffekt på pärongallmygga, körsbärsfluga, stritar, trips, stinkflyn och fruktvecklare.

REKOMMENDATION 

ÄPPLEN OCH PÄRON 
Behandling mot bladlus och äpplevecklare vid begynnande angrepp från stadium ”musöron på blomknopp synlig”  
(BBCH 54) till ”frukt halv storlek” (BBCH 75). Vid bekämpning av äpplevecklare är det viktigt att bekämpning riktas mot 
äggen. Det betyder, att bekämpning bör ske vid inflygning/äggläggning, innan äggen kläcks. 
Tidpunkten fastställs bäst genom användning av feromonfällor. Vid behov upprepas behandlingen 14 dagar senare.
Dosering 0,1 l Calypso SC 480 per hektar per meter kronhöjd, dock högst 0,3 l/ha. Vid bekämpning av bladlöss tillsätts 
vätmedel. 

KÖRSBÄR OCH PLOMMON
Behandling mot bladlus vid begynnande angrepp från ”ljusgrön blomknopp” (BBCH 54) tills bären har halv storlek (BBCH 
75). Vid behov upprepas behandlingen i plommon 14 dagar senare, i körsbär 21 dagar senare.
Dosering 0,1 l Calypso SC 480 per hektar per meter kronhöjd, dock högst 0,3 l/ha. Vid bekämpning av bladlöss tillsätts 
vätmedel. 
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JORDGUBBAR
Behandling mot bladlus och jordgubbsvivel vid begynnande angrepp. Bekämpning av jordgubbsvivel riktas mot den 
vuxna viveln före äggläggning. I små, svaga jordgubbsplantor bekämpar man så snart man sett de första avbitna knop-
parna. Vid behov upprepas behandlingen 14 dagar senare.
Dosering 0,25 l Calypso SC 480 per ha. Vid bekämpning av bladlöss tillsätts vätmedel.

BIN OCH NYTTODJUR
Calypso SC 480 skonar bi, humlor och andra nyttodjur och kan därför användas i blommande gröda även under dagtid.

BLANDBARHET
Calypso SC 480 kan blandas med relevanta svampmedel. Vid osäkerhet kontakta Bayer.

SPRUTTEKNIK
För att säkra en optimal verkan av Calypso SC 480 använd en sprutteknik som ger god nedträngning/inträngning i grö-
dan och jämn täckning på plantorna. Använd 1 000-1 500 l vatten/ha i frukt och 600-1 000 l vatten/ha i jordgubbar.

VINDANPASSAT SKYDDSAVSTÅND
Jordgubbar Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat 
skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”. 
Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan   
Fruktodling Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat 
skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling”. 
Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan. 
Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 75 %. Vid 
bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för 0 %avdriftsreduktion. 
– Om utrustning används som reducerar avdriften med 90 % ska skyddsavståndet enligt hjälpredan bestämmas genom 
avläsning i kolumnen 25 % avdriftsreduktion. 
– Om utrustning används som reducerar avdriften med 99 % ska skyddsavståndet enligt hjälpredan bestämmas genom 
avläsning i kolumnen 99 % avdriftsreduktion  

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Skyddshandskar ska användas vid hantering och beredning av den färdiga lösningen. Efter omskakning, hälls Calypso 
SC 480 i en ½-¾ full tank, och därefter fylls resterande mängd vatten.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 114

YTTERLIGARE VILLKOR SE SIDA 108

RESISTENS
Calypso SC 480 innehåller den verksamma beståndsdelen tiakloprid som tillhör gruppen neonicotinoider (IRAC grupp 
4A). Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat.
Observera att odlingstekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Transportförpackning 12 x 1 liter.
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