
 

 
Godkjent av Mattilsynet: 25.04.2022, 10.08.2022 og 10.02.2023 (utvidelse mellus i veksthus) 
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. 
 
Bruksområde  
Bringebær og bjørnebær i tunnel og på friland, bønner med belg og sukkerert, krydderurter og 
spiselige blomster på friland, samt paprika og chili i veksthus.  
 
Bruken på chili tillates på følgende arter og alle sorter innenfor disse: Capsicum annuum var. annuum, 

Capsicum baccatum, Capsicum chinese, Capsicum frutescens og Capsicum pubescens.  
 
Virkeområde  
Bladlus og mellus. 

 
Antall behandlinger: 
Paprika, chilli, krydderurter og spiselige blomster på friland samt bringebær og bjørnebær friland og 
tunnel maks 2 behandlinger 
Bønner med belg og sukkerert maks 1 behandling 

 

Behandlingsfrist:  
Paprika og chili:          1 dag 
Bringebær og bjørnebær:         3 dager 
Bønner med belg, sukkerert,  
krydderurter og spiselige blomster: 14 dager 
 

 

 
 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

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

Teppeki – flonikamid 

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 
Les alltid informasjon på preparatets ordinære etikett.  
 
Dosering: 
Bønner med belg og sukkerert  
Teppeki bekjemper, blant annet, ertebladlus og betebladlus. Bruk 14 g Teppeki per dekar når 
skadeterskelen overskrides i BBCH 11-71 (fra første blad til 10 % belger i full størrelse). Vær spesielt 
oppmerksom i BBCH 50-71 (fra blomsterknoppdannelsen). Maksimum 1 sprøyting per sesong. 
Væskemengde 20-60 l vann per dekar. 
 
 
Krydderurter og spiselige blomster på friland 
Mot bladlus bruk 12 -16 g Teppeki per dekar fra begynnende angrep, fra BBCH 11 til behandlingsfrist. 
Inntil 2 sprøyting per sesong med 7-14 dagers intervall. Væskemengde 20-60 l vann per dekar. 
 

 

Bringebær og bjørnebær på friland og i tunnel 
Mot bladlus bruk 14 g Teppeki per dekar fra BBCH 11 - 89, første blad er utfoldet til første bæra er 
modne. Inntil 2 behandlinger med 7 dagers intervall. Væskemengde 20-120 liter per dekar.  
 
 

Paprika og chili i veksthus 
Mot bladlus og mellus bruk 12 g Teppeki per dekar fra begynnende angrep, fra BBCH 11 til 
behandlingsfrist. Inntil 2 sprøyting per sesong, med 7-14 dagers intervall. Væskemengde 50-100 l 
vann per dekar. 
 
Ved bruk i veksthus: som generell regel bør det være grundig utluftning av veksthuset, og ingen bør 
gå inn i veksthuset før etter to døgn uten bruk av verneutstyr. 
 


