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Propamokarb
Løselig konsentrat

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

RENGJØRING
Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med 
vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. 
Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 
ganger med vann og sprøytes ut i henhold 
til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr 
med vann etter bruk på et sted som ikke gir 
fare for forurensing av vannforekomster.
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfint-
lige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres 
med soda, salmiakk eller annet anbefalt 
vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING
Grundig rengjort tomemballasje leveres 
med husholdningsavfall eller deponeres på 
offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevern-
middelrester og ikke rengjort tomemballa-
sje leveres 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. 
Bruksrettledningen er basert på forsøk og 
erfaring. Hvis preparatet håndteres eller bru-
kes på annen måte eller under andre vilkår 
enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar 
ved eventuell skade eller manglende virkning.
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Importør:
Bayer CropScience 
Postboks 43 
N-3165 Tjøme  
Tlf. 33 39 04 04

Tilvirker:
Bayer CropScience 
Monheim, Tyskland

Systemisk middel mot algesopper ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking 
av prydplanter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, mot salatbladskim-
mel (Bremia) i veksthus og på friland, samt i bartreplanter i skogplanteskoler. 

Sammensetning: 
Propamokarb hydroklorid 722 g/l tilsvarer
Propamokarb ...................................... 605  g/l
3-dimetylaminopropylamin, maks ........ 40  g/l
Fyllstoff ............................................... 359  g/l

ADVARSEL
Skadelig for vannlevende organismer.
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Inneholder 3 – dimetylaminopropylamin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) 
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Behandlingsfrist
Veksthusagurk 21 dager.
Andre spiselige vekster 
30 dager.

1 liter

Tilvirker:
Bayer CropScience AG,

Monheim, Tyskland

Importør:
Bayer CropScience 
Postboks 43 N-3165 Tjøme
Tlf. 33 39 04 04
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BRUKSOMRÅDE
Previcur N er tillatt brukt til bekjempelse av 
algesopper ved oppal av kålvekster, ved 
oppal og dyrking av prydplanter, agurk, 
melon, tomat og paprika i veksthus, mot 
salatbladskimmel (Bremia) i salat i veksthus 
og på friland, samt i bartreplanter i skog-
planteskoler.

Behandlingsfrist
Veksthusagurk 21 dager.
Andre spiselige vekster 30 dager.

VIRKEOMRÅDE
Previcur N virker mot algesopper som gir 
rotbrann, rotråte og bladskimmelsjukdom-
mer. Virkningen varer vanligvis 4-5 uker. 

VIRKEMÅTE
Systemisk.

BRUKSRETTLEDNING

Generelt
Previcur N kan brukes hele veksttida fram 
til eventuell behandlingsfrist, men bør helst 
brukes forebyggende og ved oppal av 

planter. Preparatet løses lett i vann og tas 
mest opp gjennom røttene. Det er meget 
viktig med jevn, god fordeling i hele plan-
tenes rotsjikt og at det er god tilgang på 
vann. Det kan være nødvendig å bruke 
forholdsvis mye væske for å få preparatet 
godt fordelt i vekstmediet. Høvelige væs-
kemengder vil variere med vekstmedienes 
volum og egenskaper.

Maks. 4 behandlinger pr år unntatt salat på 
friland der det er  maks. 2 behandlinger.

Plantenes toleranse overfor Previcur N 
Ved aktuelle mengder og bruksmåter har 
Previcur N vist seg å være skånsomt over-
for plantene. Likevel må det understrekes 
at preparatet ikke er prøvd under alle 
mulige kulturforhold og heller ikke i alle 
mulige arter og sorter. Det anbefales der-
for å prøvebehandle noen få planter for å 
se virkningen før et større antall verdifulle 
planter behandles der det ikke foreligger 
tidligere erfaringer. Dette er spesielt viktig 
ved oppformering av ungplanter, ved blan-
ding med andre midler og ved dyrking i 
jordløst vekstmedium som f. eks. steinull.

Til rettledning kan følgende angis:

1. Innblanding i torv eller jord 
 Bruk 300-400 ml i minst 20 liter vann 
 per m3. Fukt opp mediet først. Tilsett  
 deretter løsningen under grundig blan- 
 ding i dertil egnet utstyr.

2. Såbed, torvblokk, pluggbrett, priklebed
 Bland 25 ml i 10 liter vann. Brus jevnt  
 med 1-3 liter per m2 før eller etter såing  
 eller prikling.

3. Stikkebed
 Bland 15 ml i 10 liter vann. Brus jevnt før  
 stikking med 4-6 liter per m2. 
 Ved stikking i steinull må konsentrasjo- 
 nen reduseres. Bland da 1,0-1,5 ml i 10  
 liter vann.

4a. Småplanter før utplanting
 Bland 15 ml i 10 liter vann. Brus jevnt  
 noen dager før utplanting med 4-6 liter  
 per m2.
 Skyll bladene med vann etterpå.

  b. Behandling av plantestedet før planting 
 Bland 150 ml i 10 liter vann. Brus jevnt  
 med 1 liter væske per m2 og innarbeid  
 preparatet 15-18 cm med fres.

5. Potte- og karplanter
 Bland 15 ml i 10 liter vann. Vann etter  
 innpotting og senere med 3-4 ukers  
 mellomrom hvis nødvendig. Høvelig  
 væskemengde avhenger av potte- og  
 karstørrelse.
 Bruk f. eks.100-150 ml per 10-13 cm  
 potte og 100-400 ml per 10-20 cm kar.

6. Tulipaner og andre løker og knoller
 1. Dypping
  Bland 30 ml + 30 g Octave® i 10 liter  

  vann. Dypp i 20 minutter. Avskall  
  løken før dypping. Bruk løsningen  
  samme dag som den blandes.

 2. Innblanding i vekstmediet
  Bland 100 ml i 10 liter vann. Brus  
  jevnt med 1 liter per m2 og innarbeid  
  preparatet 10-12 cm før legging.

 Begge behandlinger er nødvendige for  
 å gi best mulig vern mot råtning.

7. Kålvekster for utplanting  (Se også  
 pkt. 1, 2 og 4a)
 Vanning etter planting mot rotbrann  
 og kålbladskimmel. 
 Bland 15 ml i 10 liter vann, og vann ved  
 rothalsen straks etter planting med  
 100-300 ml per plante.

8. Agurk og melon  (Se også pkt.1, 2  
 og 4a)
 Vanning etter planting mot rotbrann  
 m m. Kultur i torv eller bark. 
 Bland 15 ml i 10 liter vann. Gi 200-300  
 ml væske ved basis av hver plante  
 straks etter planting og 3-6 uker senere  
 ved behov.

 Kultur i steinull
 Bland 1,0 ml i 10 liter vann. Vann di-  
 rekte med 200-300 ml væske per plan-  
 te straks etter planting eller ved før-  
 ste tegn til angrep og 3-6 uker sene- 
 re ved behov. 
 Ved dryppvanning: 100 ml per dekar.

9. Tomat og paprika  (Se også pkt. 1, 2   
 og 4a)

 Vanning etter utplanting mot rotbrann  
 m.m. 

 Kultur i torv eller bark
 Bland 15-20 ml i 10 liter vann. Gi 200- 
 300 ml væske ved basis av hver plante  
 straks etter planting og 3-6 uker senere  
 ved behov. Bruk største mengde til  
 paprika. 

 Kultur i steinull
 Bland 1,2 - 2,5 ml i 10 liter vann. Vann  
 direkte med 200-300 ml væske per  
 plante straks etter planting eller ved  
 første tegn til smitte og 3-4 uker senere  
 ved behov. 
 Ved dryppvanning: 200 ml per dekar.

10. Salat  (Se også pkt. 1, 2 og 4a)
 Veksthus
 Salat behandles mot salatbladskimmel  
 (Bremia lactucae) umiddelbart etter  
 utplanting og eventuelt ca 10 dager  
 senere, men ikke senere enn 4 uker før  
 begynnende høsting. Bruk 15 ml Pre- 
 vicur N i 6- 10 liter vann per 100 m2,  
 noe som tilsvarer en oppløsning på  
 0,15- 0,25 %.

 Kultur i steinull
 Salat under oppal i steinull behandles  
 ved vanning med en oppløsning på 
 0,015- 0,025 % (15 ml Previcur N i 60 - 

 100 liter vann).

 Friland
 Behandling på friland brukes etter  
 samme prinsipper som i veksthus.  
 Dosering på friland vil være 150 ml  
 Previcur N per daa. Det bør benyttes  
 en vannmengde på ca 100 liter per  
 daa, og arealet bør vannes kort tid etter  
 sprøyting for å sikre at midlet trenger  
 ned til rotsonen.

Utstyr
Konsentrert Previcur N er korroderende 
overfor alt metall unntatt rustfritt stål. 
Rengjør utstyrsdeler av metall med vann 
straks etter bruk.

BLANDING MED ANDRE MIDLER
Previcur N kan vanligvis blandes med 
andre soppmidler hvis det er sammenfal-
lende bruksområder og behandlingstider. 
Mot visse jordboende sopper kan det ofte 
blandes med Octave. Ved blanding med 
andre midler tilsettes Previcur N først. Det 
frarådes å blande med vekstregulatorer, 
klebemidler eller gjødsel.

LAGRING
Lagres tørt og kjølig.

FORSIKTIGHETSREGLER
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig 
eller avbrytes.

ADVARSEL
Skadelig for vannlevende organismer.
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Inneholder 3 – dimetylaminopropylamin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) 

PREVICUR® N 
Propamokarb 
Løselig konsentrat 

Systemisk middel mot algesopper ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking av prydplan-
ter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i veksthus 
og på friland, samt i bartreplanter i skogplanteskoler
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Bruksrettledningen må følges, slik at 
man unngår risiko for mennesker og 
miljø. Det er forbudt å bruke Previcur® 
N i strid med godkjent bruksområde el-
ler behandlingsfrist, eller å overskride 
den tillatte maksimale dosering/ kon-
sentrasjon.
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 ned til rotsonen.

Utstyr
Konsentrert Previcur N er korroderende 
overfor alt metall unntatt rustfritt stål. 
Rengjør utstyrsdeler av metall med vann 
straks etter bruk.

BLANDING MED ANDRE MIDLER
Previcur N kan vanligvis blandes med 
andre soppmidler hvis det er sammenfal-
lende bruksområder og behandlingstider. 
Mot visse jordboende sopper kan det ofte 
blandes med Octave. Ved blanding med 
andre midler tilsettes Previcur N først. Det 
frarådes å blande med vekstregulatorer, 
klebemidler eller gjødsel.

LAGRING
Lagres tørt og kjølig.

FORSIKTIGHETSREGLER
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig 
eller avbrytes.

ADVARSEL
Skadelig for vannlevende organismer.
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Inneholder 3 – dimetylaminopropylamin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) 

PREVICUR® N 
Propamokarb 
Løselig konsentrat 

Systemisk middel mot algesopper ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking av prydplan-
ter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i veksthus 
og på friland, samt i bartreplanter i skogplanteskoler

Reg. nr. 2007.128   

Avgiftsklasse 1         

® = Reg. varemerke for Bayer CropScience

Bruksrettledningen må følges, slik at 
man unngår risiko for mennesker og 
miljø. Det er forbudt å bruke Previcur® 
N i strid med godkjent bruksområde el-
ler behandlingsfrist, eller å overskride 
den tillatte maksimale dosering/ kon-
sentrasjon.



6 7 8 1

Propamokarb
Løselig konsentrat

Ved uhell eller mistanke om forgiftning 
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med husholdningsavfall eller deponeres på 
offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevern-
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Dette innebærer ingen garanti for at pre-
paratet under alle forhold har den ønskede 
virkning. 
Bruksrettledningen er basert på forsøk og 
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Importør:
Bayer CropScience 
Postboks 43 
N-3165 Tjøme  
Tlf. 33 39 04 04

Tilvirker:
Bayer CropScience 
Monheim, Tyskland

Systemisk middel mot algesopper ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking 
av prydplanter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, mot salatbladskim-
mel (Bremia) i veksthus og på friland, samt i bartreplanter i skogplanteskoler. 

Sammensetning: 
Propamokarb hydroklorid 722 g/l tilsvarer
Propamokarb ...................................... 605  g/l
3-dimetylaminopropylamin, maks ........ 40  g/l
Fyllstoff ............................................... 359  g/l

ADVARSEL
Skadelig for vannlevende organismer.
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Inneholder 3 – dimetylaminopropylamin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) 
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bladskimmelsjukdommer. Virkningen varer vanligvis 4-5 uker. 

VIRKEMÅTE
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Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Inneholder 3 – dimetylaminopropylamin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) 

Reg. nr. 2007.128  AVGIFTSKLASSE: 1 

® = Reg. varemerke for Bayer 

Behandlingsfrist
Veksthusagurk 21 dager.
Andre spiselige vekster 
30 dager.

1 liter

Tilvirker:
Bayer CropScience AG,

Monheim, Tyskland

Importør:
Bayer CropScience 
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