Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av
mindre betydning
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51

Nordox 75 WG - Kopper(I)oksid
Godkjent av Mattilsynet: 08.04.2020
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.

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.

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

Advarsel
I tillegg til advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett, gjelder følgende:
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nært
overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.
For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 30 meter fra
overflatevann.
Bruk av påkrevd verneutstyr ved håndtering og bruk av preparatet, se merking, forsiktighetsregler og
håndteringsfrist på eksisterende etikett. Hansker må brukes ved håndtering av behandlede planter.
Som generell regel bør det være grundig utlufting av veksthuset, og ingen bør gå inn i veksthuset før
etter ett døgn uten bruk av verneutstyr.
Bruksområde
Mot svart rotråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær, bjørnebær og jordbær.
Antall behandlinger
Elite og kjerneplanter av bringebær og bjørnebær: 2
Elite- og kjerneplanter av jordbær: 1

Bruksrettledning
Kultur

Skadegjører

Elite- og
kjerneplanter
av bringebær
og bjørnebær
(veksthus)

Svart rotråte

Elite- og
kjerneplanter
av jordbær
(veksthus)

Svart rotråte

Dose
preparat
g/daa
231 g pr daa

231 g pr daa

Antall
behandlinger

Metode for
påføring

2

1. behandling:
Riflesprøyting

1

2. behandling:
Dypping av plugg
Riflesprøyting før
planter leveres til
planteprodusent

Påføring
Bringebær og bjørnebær

Mens rotmassen fortsatt ligger i brett med torv, og før stiklingene høstes, utføres første
behandling av plantene med NORDOX 75WG – riflesprøyting/ sprøytevanning.
Stiklinger høstes og stikkes i pluggbrett med torv. Stiklingene i pluggbrett settes på
veksthusbord og dekkes med plast. Når stiklingene er rota, fjernes plasten. De rota
stiklingene står nå og vokser til planter med ca 20 cm høyde.
Plantene plantes i 80 liter torvsekker. Ved planting i torvsekkene er andre, og siste,
behandling av plantene med NORDOX 75WG – dypping av pluggen i Nordoxblanding. Konsentrasjon på Nordox-blandingen: 17,5 g pr 100 l vann ved væskeforbruk
1.32 liter pr m2. Ved halv væskemengde økes konsentrasjonen til 35 g Nordox pr 100
liter vann. .
Plantene leveres til bærprodusent året etter. Første avling året deretter igjen.
Jordbær

Små eliteplanter av jordbær tas ut av vevskulturen og overføres til pluggbrett med torv.
De små stiklingene plassers på veksthusbord og dekkes med plast. (Feb)
Når plantene er rota, fjernes plasten. I løpet av mars/april behandles plantene med
NORDOX 75WG.

