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Godkjent av Mattilsynet: 12.01.2023 
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  
Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett. 
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 20 meter fra 
overflatevann (Se Bruksvilkår for å beskytte miljøet)  
Farlig for Bier  
For å beskytte bier og andre pollinerende insekter må dette produktet ikke 
brukes mens kulturen blomstrer.  
Må ikke brukes i nærheten av blomstrende ugress.  
 
Bruksområde  
Mot spinnmidd og Aculops spp. i tomat i veksthus og agurk i veksthus og på friland. 
 
Antall behandlinger:  
Inntil 2 behandlinger i veksthus pr. år.1 behandling på friland. 
 
Behandlingsfrist:  
Tomat og agurk:1 dag 
 
Bruksrettledning 
 
Dosering og behandlingstidspunkt: 

Kultur Tidspunkt Dosering Maks antal beh. og interval 
Tomat i veksthus BBCH 10-87 187,5 ml/daa 2 (7 dager) 
Agurk i veksthus BBCH 10-79 187,5 ml/daa 2 (7 dager) 
Agurk på friland BBCH 10-50 187,5 ml/daa 1 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

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

Milbeknock – milbemektin 9,3 g/l 

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.  
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Påføring:  
Når første tegn på angrep observeres.  
Vannmengde 50-150 l pr. daa. God fordeling på alle aktuelle plantedeler er viktig for å få god effekt. 
Bruk godkjent sprøyteutstyr i veksthus, og bomsprøyte på friland.   
 
Bruksvilkår for å beskytte miljøet  
For å beskytte vannlevende organismer har dette produktet avstandskrav til overflatevann. 
Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen. 
 

Bruksområde Afdriftsreduksjon 
0 % 50 % 75 % 90 % 

Frilandsagurk 20 m 10 m 5 m 3 m 
 
Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets 
nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen. 
 
Resistens 
For å motvirke resistens, bør ikke Milbeknock brukes mer enn 2 ganger per år. Utvikling at resistens 
hos veksthusspinnmidd er høy hvis Milbeknock brukes ensidig og ofte. Det er fare for kryss‐resistens 
med Vertimec. Derfor er det viktig at Milbeknock brukes i veksling med kjemiske midler med andre 
biokjemiske virkemåter og nytteorganismer. 


