
 

 
Godkjent av Mattilsynet:  10.11.2021 

Gyldig t.o.m. : Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning (minor use) er gyldig til 
godkjenningsperioden for Signum utløper 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 spredeut-
styr nær overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.  
Samle opp spill. 
 

Bruksområde  
Beising av kepaløk i utendørs beisebad.  
 
Virkeområde  
Mot løkbladgråskimmel, løkgråskimmel og løkbladflekk før setting. 
 
Antall behandlinger: 
1 

 

Bruksrettledning 
 

Dosering: 200 g Signum pr. 100 l vann. 
 
Behandlingstidspunkt 
En gang fra 14 dager før setting til samme dag som setting. 
 
Påføring 
Setteløken dyppes i beisebadet i 15 min.  Beisearbeidet utføres utendørs ved maskinell 
dypping av storsekker i beisebad. Rest av beiseblandingen leveres til godkjent mottak.  

 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

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

Signum – Pyraklostrobin og Boskalid    

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.  
 
 

 



Resistens  
Signum er ordinært godkjent for bruk i kepaløk med inntil to behandlinger pr vekstsesong. 
For å begrense faren for resistensutvikling, bør kepaløkplanter som er beiset kun behandles 
én gang etter at den er satt ut på friland.     
 

Forsiktighetsregler  
Bruk vernehansker av nitril gummi, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av 
preparatet.  
Ved håndtering og bruk av behandlet materiale og når det er fare for innånding av støv skal 
støvmaske anvendes.  
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.  
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf.: 22 59 13 00. 


