Nettoinnhold:

20 L
Emulsjonskonsentrat

Avgiftsklasse 3

Mot bladlus som virusvektor i potet, mot frukttremidd i stein- og kjernefrukt samt pæresuger i pære.

Reg. nr.

Sammensetning:

Lagres frostfritt
Omrystes før bruk
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FARE

Paraﬁnolje
Fyllstoffer

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør
spredeutstyr nær overﬂatevann.
For å beskytte jordlevende organismer må dette produktet eller andre produkter som
inneholder paraﬁnolje ikke brukes mer enn hvert 3. år. (Gjelder for bruk i potet).
For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 30 m
fra overﬂatevann. (Gjelder for bruk i pære, stein- og kjernefrukt).
For å beskytte bier og andre pollinerende insekter må dette produktet ikke brukes mens
kulturen blomstrer. (Gjelder for bruk i stein- og kjernefrukt).
Må ikke brukes der biene søker næring. (Gjelder for bruk i stein- og kjernefrukt).
Må ikke brukes i nærheten av blomstrende ugress. (Gjelder for bruk i stein- og kjernefrukt).
Unngå innånding av aerosoler.
VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ikke fremkall
brekninger.
Beholderen leveres til en godkjent avfallsmottager.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
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Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for
menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid
med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å
overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.
BRUKSOMRÅDE
Fibro er tillatt brukt mot bladlus som virusvektor i potet, mot
frukttremidd i stein- og kjernefrukt samt pæresuger i pære.
VIRKEMÅTE
Fibro har fysisk virkning på mobile og immobile stadier (inklusive
egg) av insekter og midd. Midlet danner en tynn oljeﬁlm utenpå
skadedyrene. Denne ﬁlmen hindrer tilførselen av oksygen til
skadedyrenes kropp (og egg) slik at de dør. God dekking er
nødvendig for å få god virkning.
VIRKEOMRÅDE
Fibro virker mot ikke-persistente virus som PVA og PVY
ved at smittespredningen fra bladlus reduseres betraktelig.
Frukttremidd bekjempes ved sprøyting fra bladsprett i stein- og
kjernefrukt. Dessuten bekjempes pæresuger ved tidlig sprøyting.
RESISTENS
Fibro er fysisk virkende, og det forventes ikke at resistens kan
oppstå.
BRUKSRETTLEDNING
Potet: Benyttes for å redusere smitte med ikke-persistente virus
(PVA, PVY). Fibro må brukes forebyggende når det er risiko for
angrep av bladlus. I produksjon av settepotet er det viktig at ny
tilvekst behandles, og bladene holdes dekket med Fibro-ﬁlm
fram til en uke før risdreping.
Bruk 0,7-1,0 liter Fibro i 20-40 liter vann per dekar. Det kan
brukes opptil 8 sprøytinger med 7 dagers mellomrom.
I potet kan det under visse forhold oppstå veksthemming.
Sprøyt derfor på tørt bladverk, og helst om kvelden i overskyet
vær for å minimere virkningen på kulturplantene.
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Stein- og kjernefrukt: Mot frukttremidd anvendes Fibro når en
ser vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57).
Bruk 1-1,5 liter Fibro per 100 liter vann. Det brukes 50-75 liter
sprøytevæske per 100 meter rad avhengig av trærenes størrelse
og tetthet.
Sprøyt bare en gang pr. vekstsesong.
Pære: Mot pæresuger like før eggklekking. Bruk 1,5-2 liter Fibro
per 100 liter vann fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57).
Anbefalt væskemengde er 50-75 liter per 100 meter rad
avhengig av trærenes størrelse og tetthet.
Det må maksimalt sprøytes 2 ganger per vekstsesong. 2.
sprøyting foretas 2-3 dager senere hvis det er behov.
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BLANDING
I potet kan det blandes med midler mot potettørråte for
eksempel Ranman Top. Det må ikke blandes med Shirlan.
Fibro kan blandes med insektmidlet Teppeki og med pyretroider.
I stein- og kjernefrukt må det ikke blandes med svovelholdige
midler.
TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE
Fyll tanken halvfull med vann. Tilsett Fibro under omrøring, og
fyll opp med vann.
LAGRING
Oppbevares tørt og kaldt, men frostfritt.
FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av nitril ved håndtering og bruk av
preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for
innånding av aerosoler, skal helmaske med kombinasjonsﬁlter
A2/P3 brukes.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av.
Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller
Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.
HÅNDTERINGSFRIST
Anbefalt verneutstyr (hansker) må nyttes dersom en håndterer
behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.
RENGJØRING
Tomemballasjen skylles minst tre 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 forurensning av vannforekomster.
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømﬁntlige kulturer må
sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet
anbefalt vaskemiddel.
AVFALLSHÅNDTERING
Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg.
Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort
tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.
MERK
Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer
ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den
forventede effekt. Bruksanvisningen er basert på forsøk og
erfaring. Særlig hvis preparatet brukes på en annen måte, eller
under andre forhold enn de som er beskrevet på etiketten,
bortfaller vårt ansvar.
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