
 

 
Godkjent av Mattilsynet: 07.12.2022 

Gyldig t.o.m. : Se vedtaksbrevet. En utvidelse av godkjenning for bruksområder av mindre 
betydning  følger preparatets ordinære godkjenningsperiode hvis ikke annet er spesifisert i 
godkjenningsbrevet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Advarsel   
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær 
overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.  
For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 5 meter fra 
overflatevann.  
 
For øvrig gjelder godkjenningsbetingelsene som framgår av ordinær godkjent etikett. 
 
Det er fare for utvikling av resistens ved ensidig bruk av Puma Extra. Følg anvisning og ordinære 
etikett. 
 

Bruksområde  
Mot floghavre og hønsehirse i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst. 
 
Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, strandsvingel, hundegras, 
hydridraigras og flerårig raigras. 

 

Antall behandlinger: 1 

 
 

Bruksrettledning 
 
Væskemengde: 15-30 liter vann/ daa. 
 
Dosering: 
Kløverfrøeng:  
Bruk 100-120 ml per dekar. Fra floghavre/hønsehirsa og dekkveksten har 2-3 blad til de begynner å 
buske seg, samtidig som kløveren har utviklet minst ett trekopla blad.  

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

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

Puma Extra – fenoksaprop-P-etyl 

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.  
 
 

 



Bør ikke blandes med andre ugrasmidler.  
 
Gjenlegg og frøeng av engsvingel, strandsvingel, hybridraigras og flerårig raigras. 

Bruk 50-100 ml per dekar. 
 

1. Om våren ved gjenlegg med eller uten dekkvekst, når engsvingel, strandsvingel eller raigras 
har 2-3 blad.   

2. Om høsten i gjenleggsåret, etter høsting i frøåra til engsvingel, strandsvingel og raigras.  
3. Om våren i frøåra, når veksten er godt i gang og engsvingel, strandsvingel eller raigras er 

minst 10 cm høy.  
 

Gjenlegg og frøeng av hundegras 

Bruk 40 ml per dekar. 
 
Om høsten i september når det er god vekst i hundegraset ved betydelig forekomst av grasugras. 
 
 
 
Bør ikke blandes med andre ugrasmidler. 


