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Bruksrettledningen må følges, slik at man unn-
går risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt 
å bruke Biscaya® OD 240 i strid med godkjent 
bruksområde, behandlingsfrist eller å overskri-
de den tillatte maksimale dosering/ konsen-
trasjon.

BRUKSOMRÅDE
Biscaya OD 240 er tillatt brukt mot bitende og su-
gende insekter i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug 
og rughvete, raps, rybs, poteter, ert til modning, fô-
rert, ert til konserves, åkerbønne, bønne til konsum, 
hvitkål, rødkål, savoykål, spisskål, brokkoli, blomkål, 
kinakål og rosenkål.

Behandlingsfrist:
Bygg, havre og hvete 21  dager

Rug, rughvete, raps og rybs 4  uker
Poteter 14  dager
Erter og bønner                                          7  dager 
Hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og 
rosenkål                                          7  dager

Preparatet må ikke brukes på eller over blom-
strende vegetasjon i den tid av døgnet som pol-
linerende insekter fl yr (kl 0400 til kl 2300 dersom 
temperaturen overskrider 10 ºC, eller kl 0600 til kl 
2200 dersom temperaturen ikke overskrider 10 °C). 

VIRKEOMRÅDE 
Biscaya OD 240 er et neonikotinoid med virkning 
mot bitende og sugende insekter som minerfl uer, 
bladlus, kornbladbille, sikader, trips, rapsglansbille 
og skulpesnutebiller. Preparatet er skånsomt overfor 
de fl este nytteinsekter inklusive rovmidd. 
Under normale vekstforhold vil virkningstiden være 
ca 1 uke. Ved hurtig vekst i kulturen vil virkningstiden 
være noe kortere, og ved langsom vekst litt lengre 
enn en uke. 

VIRKEMÅTE
Biscaya OD 240 er et neonikotinoid med akutt giftig nerve- og magevirk-
ning. Produktet er sterkt systemisk, og beskytter dermed også ny tilvekst. 
Skadedyrene dør ikke med èn gang, og de kan derfor opptre i kulturen et 
par dager etter sprøyting. De vil likevel ikke utrette mer skade da aktivitet 
og matlyst er sterkt nedsatt etter behandlingen.

RESISTENS
Biscaya OD 240 tilhører den kjemiske gruppen neonikotinoider. Resistens 
mot Biscaya OD 240 er ikke kjent i Norge hos skadedyr nevnt på denne 
etiketten.

Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virknings-
mekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/ mid-
delgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/ eller alternative 
bekjempelsesmetoder (dersom dette fi nnes) alltid inngå i bekjempelse-
sprogrammet. For å forebygge resistensutvikling skal midler i gruppen 
neonikotinoider maksimalt brukes 2 ganger etter hverandre.

Ved behov for ytterligere behandlinger mot skadedyr nevnt på denne eti-
ketten skal det brukes et middel fra minst en annen kjemisk gruppe før ny 
behandling med Biscaya OD 240. Det maksimale antall behandlinger med 
Biscaya OD 240 som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen må 
ikke overskrides. 

KLIMAFORHOLD
Biscaya OD 240 er ikke spesielt følsom overfor ulike klimaforhold.

BRUKSRETTLEDNING
Maksimalt antall behandlinger per kultur og år angitt på denne eti-
ketten gjelder for produkter inneholdende det virksomme stoffet 
tiakloprid. Det vil i praksis bety maksimalt antall ganger produktene 
Biscaya og Calypso til sammen kan benyttes i samme kultur per år.

Dersom skadeterskler fi nnes for den aktuelle skadegjøreren skal det ikke 
sprøytes før denne overskrides.

Antall behandlinger/ maksimal dosering per år (vekstsesong)

Kultur  Maks. antall behandlinger  Maksimal dose per år

Korn 1 40 ml/ daa

Oljevekster 2 60 ml/ daa

Poteter 3 120 ml/ daa

Erter, bønner 3 120 ml/ daa

Hodekål, brokkoli, blomkål, 
kinakål og rosenkål 

2 80 ml/ daa3 liter

 

OD 240

Mot bitende og sugende skadedyr i 
korn, oljevekster, potet, erter, 
bønner, hodekål, brokkoli, 
blomkål, kinakål og rosenkål.
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Ristes kraftig 

før bruk!

Tilvirker:
Bayer AG
D-51368 Leverkusen

Importør:
Bayer AS 
Postboks 193 
N-1325 Lysaker 
Tlf. 91 14 71 60

Sammensetning:
Tiakloprid ........................................ 240 g/l 
Fyllstoffer/ formuleringsstoffer........ 796 g/l

Tiakloprid 
Oljebasert dispersjon

ADVARSEL                                      
Farlig ved svelging.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
Gjentatt eksponering kan gi sår og sprukket hud. 
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, 
dammer eller større vannforekomster enn 5 meter. 
Kan forårsake grunnvannsforurensing.
Giftig for bier og andre insekter. 
Giftig for fugl.
VED SVELGING: Kontakt GIFTINFOR-
MASJONEN eller lege ved ubehag. 
Skyll munnen.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig 
med vann i fl ere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. 
Fortsett skyllingen.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. 
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. 
Unngå innånding av aerosoler. 
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutsyr (se forsiktighetsregler). 
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering). 
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Dosering og antall behandlinger varierer med kultur og skadegjører  (se tabell):

Kultur Skadegjører Dose per daa Sprøytetid og skadeterskel
Korn Minerfl uer 30- 40 ml Før fl aggbladet kommer til syne ved skadeterskel 1/3 minert blad-
   areal på de nedre bladene samtidig med næringsstikk på de 
   øvre bladene.
 Havrebladlus 15- 40 ml Ved skadeterskel: 
Brukes i    Gjennomsnittlig antall bladlus per strå; 5 lus på buskingsstadiet,
vekststadium    10 lus ved skyting, 15 lus 1- 2 uker etter skyting.
BBCH 37 - 65. Kornbladlus 15- 40 ml Ved skadeterskel:
   Gjennomsnittlig antall bladlus per strå; 3 lus ved skyting, 10 lus 
   ved avsluttet blomstring, 15 lus på melkestadiet.
 Kornbladbille 30- 40 ml Ved begynnende larveangrep i siste halvdel av juni.
 Trips 30- 40 ml Fra holken sveller til første snerp synlig (BBCH 45-49).
Poteter Bladlus, sikader m.fl . 30- 40 ml Ved begynnende angrep (sist i mai).
Erter,  Bladlus, trips,
bønner ertesnutebille 

30- 40 ml Ved angrep. 

Kultur Skadegjører Dose per daa Sprøytetid og skadeterskel
Oljevekster Rapsglansbille 30 ml* Fra tidlig til sent knoppstadium ved skadeterskel: 
   Gjennomsnittlig antall rapsglansbiller per plante skal være; 0,5- 1
   ved tidlig knopp (BBCH 51-52), 1- 2 ved middels tidlig knopp 
   (BBCH 53-57), 2- 3 ved sen knopp (BBCH 59).
  Skulpesnutebille, 
 skulpegallmygg

 30 ml Fra begynnende til full blomstring (BBCH 60-69).

Hodekål,  Bladlus, trips, 30- 40 ml Ved varsel om angrep eller ved begynnende angrep (normalt
blomkål, teger m.fl .  rundt starten av juli). I hodekål og rosenkål brukes Biscaya i st 
brokkoli,    BBCH 13 - 49, og i blomkål, brokkoli og kinakål i st BBCH 13 - 59.
kinakål og   NB! Ved bruk i rosenkål MÅ Biscaya kun benyttes alene!
rosenkål   

*Det er viktig å være oppmerksom på at friske rapsglansbiller 
fl yr inn på plantene også etter behandling, men disse vil dø så 
lenge virkningstiden for preparatet varer. Under normale vekst-
forhold vil virkningstiden være ca 1 uke.
Maksimalt 2 behandlinger per år i oljevekster, og maksimal dose 
per år er 60 ml per dekar. 

Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vege-
tasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter fl yr (kl 
04.00 til kl 23.00 dersom temperaturen overskrider 10 °C, 
eller kl 06.00 til kl 22.00 dersom temperaturen ikke over-
skrider 10 °C).

VANNMENGDE, DYSER, TRYKK etc.
For å sikre den optimale virkningen hurtigst mulig, benytter man en teknikk som gir god 
dekning av kulturen. Benytt fl atdyser, for eksempel en ISO 110-015 – 025 dyse med et 
trykk på 2,0- 3,0 bar eller tilsvarende LowDrift dyse.

Benytt 10- 20 liter vann per daa.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE
Biscaya er en OD formulering som består av en oljeaktig del og en vannholdig del. 
Disse to skiller seg i kannen etter kort tids oppbevaring, og kannen skal derfor ristes 
kraftig før bruk. 

Fyll tanken med ½ til ¾ mengde med vann. Start omrøringen. Etter oppristing av kan-
nen med Biscaya tilsettes preparatet og resten av vannmengden fylles i tanken. Start 
sprøytingen umiddelbart.

BLANDING MED ANDRE PREPARATER
Biscaya kan i korn blandes med relevante soppmidler som for eksempel Delaro® 
og Proline®. I oljevekster kan Biscaya® normalt blandes med Matrigon®1 og soppmi-
dler. I poteter kan man vanligvis blande Biscaya® med de fl este tørråtemidler. I erter 
og bønner kan man blande med Amistar®2, Rovral®3 og Signum®3. I grønnsaker kan 
det blandes med Amistar®2, Rovral®3, Signum®3 og Topsin®4 WG.

NB! Ved bruk i rosenkål må Biscaya kun benyttes alene! 

LAGRING
Lagres frostfritt.

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av nitril/ neopren av god kvalitet, øyevern, støvler og overtrekks-
dress ved håndtering og bruk av preparatet. 
Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytevæske, skal over-
trekksdress og helmaske med kombinasjonsfi lter A1/ P3 brukes. 
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller 
Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

RENGJØRING AV UTSTYR
Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetan-
ken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i 
henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyret med vann etter bruk på et sted 
som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfi ntlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres 
med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Kon-

sentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig 
avfall.

MERK
Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at pre-
paratet under alle forhold har den ønskede virkning. Resultatet av bruken av produktet 
vil alltid være påvirket av en rekke biologiske og fysiske forhold, og det vil derfor være 
naturlige variasjoner i resultat. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Der-
som preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn an-
gitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller mangelfull virkning. 

®  is a registered trademark of the Bayer Group
®1 =  Reg. varemerke for Dow AgroSciences
®2 =  Reg. varemerke for Syngenta Crop Protection
®3 =  Reg. varemerke for BASF
®4 =  Reg. varemerke for Nisso Chemical
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