
 

 
Godkjent av Mattilsynet: 16.04.2019 

Gyldig til: Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning er gyldig frem til preparatets  
godkjenningsperiode utløper. Godkjenningen kan trekkes tilbake dersom nye opplysninger om 
skadevirkning på helse og miljø gjør det nødvendig, eller de vilkårene som blir satt for godkjenningen 
ikke overholdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor. 

 
Advarsel  
 

Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett. 
 
  
 
 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51  

Thiovit Jet - Svovel 

Erklæring 
Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen 
utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning. 
Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i 
preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets 
ordinære etikett.  
 
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.  
 
 

 



Bruksrettledning:  
Mot mjøldogg påføres Thiovit Jet fra svellende knopp, mot solbærgallmidd fra før blomstring 
til rett etter blomstring og mot bladmidd ved angrep. Solbærgallmidd befinner seg inne i 
oppsvulma knopper på solbær. Den kan også forekomme på stikkelsbær og rips, men uten 
skadesymptomer. Solbærbladmidd gir sjelden skade. Mjøldogg forekommer på noen sorter i 
solbær, rips og stikkelsbær.  
Sviskade kan forekomme i noen sorter. Unngå sprøyting i sterkt solskinn. Reduser dosen 
ved gallmiddsprøyting ved fare for sviskade, størst dose ved sprøyting på tidlig stadium. Det 
er sjelden nødvendig å bruke høyere dose enn 600 gram pr daa.  
Preparatet påføres med tåkesprøyte/ riflesprøyting. 
Oppgitt maxdose gjelder pr sprøyting. 
 
Bruksområder: 

Kultur Maxdose 
preparat 
g/daa 

Vekst-
stadium 
BBCH 

Antall 
behand-
linger 

Intervall 
mellom 
behand-
linger,  
dager 

Væske-
mengde i 
liter/daa 

Metode for 
påføring 

Behandlings-
frist i dager 

Solbær 
(tunnel) 300-625  

07 -81 
 3 7  150  

Tåkesprøyte/ 
riflesprøyting 14  

Rips 
(friland, 
tunnel) 300-625 

07 -81 
 3 7  150  

Tåkesprøyte/ 
riflesprøyting 14 

Rips 
(veksthus) 750-900 

07 -81 
 3 7 150 

Tåkesprøyte/ 
riflesprøyting 14 

Stikkelsbær 
(friland, 
tunnel, 
veksthus) 300  

07 -81 
 4 7 60-120  

Tåkesprøyte/ 
riflesprøyting 14 

 


