
 

 
Godkjent av Mattilsynet:  
07.05.19 og 18.07.19 Plomme og kirsebær 
10.05.19 Bringebær og bjørnebær 
14.10.19 Rips, solbær, stikkelsbær, blåbær, prydplanter i veksthus 
 

 

 

Gyldig t.o.m.: 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. 
 
Alternativ 2: 
I tillegg til advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett, gjelder følgende:  
 
Om utvidelse avver endringer i forsiktighetsregler, m.m. skal dette oppgis av Mattilsynet. 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

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

Steward - indoksakarb 

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:  
Steward skal ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon.  
Sprøyting er aktuelt dersom det har bygd seg opp en skadelig populasjon av skadegjøreren og/ eller at det ved bankeprøve eller visuell bedømming 
vurderes at skaden forventes å overstige økonomisk skadeterskel.  
Steward påføres rett før blomstring eller ved avblomstring i søtkirsebær, surkirsebær og plomme på friland, når det er fare for angrep av liten frostmåler 
eller andre sommerfugllarver og gnagende skadeinsekter.  
I rips, solbær, stikkelsbær og blåbær påføres Steward ved angrep før blomstring eller etter blomstring fram til 14 dager før høsting 
I bringebær og bjørnebær påføres Steward før blomstring eller etter høsting.  
Bekjempelse i prydvekster i veksthus ved angrep før blomstring, maks 1 gang pr hold og 6 behandlinger pr år i samme veksthus. Det bør det foretas 
prøvesprøyting i prydvekster dersom det er usikkerhet om preparatet kan gi bladskade på plantene. 
Bikuber dekkes over ved sprøyting. 
 
Bruksområder: 

Kultur Skadegjører Dose preparat 
g/daa 

Vekststadium Antall 
behandlinger 

Intervall mellom 
behandlinger,  
dager 

Væske-
mengde i 
liter/daa 

Metode for 
påføring 

Behandlings-
frist i dager 

Søt- og 
surkirsebær, 
plomme 
Friland *) 

Sommerfugl-
larver og 
gnagende 
skadeinsekter 17 g pr daa  

Til BBCH 69 
(avblomstring) 1  50-150 liter 

Tåkesprøyte/ 
riflesprøyting  

Ripsbær, 
solbær, 
stikkelsbær 
og blåbær  
Friland 

Sommerfugl-
larver og 
gnagende 
skadeinsekter 17 g pr daa 

Fram til BBCH 59 
eller BBCH 71-81  

(Før eller etter 
blomstring fram til 
14 dg før høsting) 1 - 50-120 liter 

Tåkesprøyte/ 
riflesprøyting 14 dager 

Bringebær og 
bjørnebær 
Friland og 
tunnel 

Sommerfugl-
larver og 
gnagende 
skadeinsekter 17 g pr daa 

Før BBCH 59 eller 
etter BBCH 91 
(Før blomstring 

eller etter høsting) 1  50-120 liter 
Tåkesprøyte/ 
riflesprøyting Før blomstring 

Prydplanter 
Veksthus 

Sommerfugl-
larver 

12,5 g pr daa  
(pr 1000 m2) 

Ved angrep før 
blomstring 

Maks 1 pr 
produksjonsløp 
(hold). Maks 6 

behandlinger pr 
år i samme 
veksthus  - 100-150 liter 

Veksthussprøyte/ 
riflesprøyte - 

 

*)    En off-label godkjenning gjelder fram til 31.10.2020 for søtkirsebær i plasttunnel, under plasttak og på friland  


