
 

 
Godkjent av Mattilsynet: 6.4.2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Advarsel  
Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett. 
 
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeut-
styr nær overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.  

 
Bruksrettledning:  
Boxer virker på både spirende og nyspirt ugras, og skal brukes før oppspiring av kulturen. 
Boxer inneholder prosulfokarb som tas opp av ugraset i spiringsfasen. Jordfuktighet som gir 
gode spirings forhold gir best virkning. Boxer virker mot tofrøbladet ugras og tunrapp, og 
virker godt mot rødtvetann, svartsøtvier og klengemaure.  
 
Boxer brytes raskt ned i jord og har en halveringstid på 4-11 dager, nedbrytingen er raskest 
ved høy temperatur.  Boxer gir derfor liten effekt på ugras som spirer lenge etter behandling, 
som for eksempel ugras med store frø som kan spire fra dypere jordlag som hønsegras og 
balderbrå.    
 
Erter og bønner kan få skade hvis de får direkte rot-opptak av Boxer, derfor skal Boxer 
bare brukes på erter og bønner sådd på jevnt såbedd uten store klumper og alle frøene må 
være godt dekket av jord. 
Boxer kan under fuktige forhold gi noe forsinket spiring og en svak forbigående skade på 
plantene, bruk derfor lav dose når jorden er fuktig.   
Under våte forhold med dårlig lufttilgang i jorden vil Boxer forsterke druknings problemene.  
 
 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

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

Boxer – prosulfokarb 
 

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.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Bruksområde Skadegjører  Dose ml/daa Antall 
behandlinger 

Sprøytetid Væskemengde 
liter/daa 

Grønne erter  
uten belg til 
mat (inklusive 
konservesert) 

Tofrøbladet 
ugras og 
tunrapp 

200-400 1 Før oppspiring 
av kulturen 

20-30 

Grønne erter 
med belg til 
mat (inklusive 
sukkerert) 

Tofrøbladet 
ugras og 
tunrapp 

50-100 1 Før oppspiring 
av kulturen 

20-30 

Ert til modning 
og fôrert 

Tofrøbladet 
ugras og 
tunrapp 

200-400 1 Før oppspiring 
av kulturen 

20-30 

Bønner til 
konserves og 
konsum med 
og uten belg  

Tofrøbladet 
ugras og 
tunrapp 

50-100 1 Før oppspiring 
av kulturen 

20-30 

Bønner (inkl 
åkerbønner) til 
modning  

Tofrøbladet 
ugras og 
tunrapp 

200- 400 1 Før oppspiring 
av kulturen 

20-30 

 
Kontakt lokal rådgiver for veiledning om bruk. 
 


