
 

 
Godkjent av Mattilsynet: 12.09.2022 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Advarsel  
I tillegg til advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett, gjelder følgende:  
 

For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 30 m fra 
overflatevann (se Bruksvilkår for å beskytte miljøet).  
For å beskytte bier og andre pollinerende insekter må dette produktet ikke brukes mens kulturen 
blomstrer.  
Må ikke brukes der biene søker næring.  

Må ikke brukes i nærheten av blomstrende ugras. 
 
 

Bruksområde og virkeområde  
Mot egg og unge frittlevende stadier av insekter og midd på eple, pære, plomme, kirsebær i tunnel og 
på friland, samt på bær i tunnel og på friland. 
 
Fibro er tillatt i økologisk produksjon. 

 
 
Bruksrettledning 
Fibro kan gi sviskade. Fibro skal ikke brukes ved høye temperaturer eller i sterkt solskinn, og plantene 
må ikke være tørkestresset. Må ikke blandes med, eller sprøytes nærmere enn 3 dager før eller etter 
bruk av svovelholdig preparater. Viktig at konsentrasjonen ikke overstiger oppgitt dose selv om det 
brukes tåkesprøyte.  
 

 
 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

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

Fibro – parafinolje 

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.  
 
 

 



Kultur Skadegjører Dose   Antall 
beh. 

Behandlings-tidspunkt Væskemengde 

Eple, pære, 
plomme og 
kirsebær inkl 
tunnel 

Mot egg og 
unge stadier av 
frittlevende 
insekter og 
midd   

1-1,5 
liter per 
100 liter 
vann 

1 Fra svellende knopp, 
(BBCH 51), til 
ballongstadiet (BBCH 59) 
og fra avblomstring (BBCH 
69) til valnøtt stadiet/glatt 
kart (BBCH 74) 

50-75 liter per 
100 m rad 
avhengig av 
trærnes 
størrelse og 
tetthet 

Bær på friland 
og i tunnel   

Mot egg og 
unge stadier av 
frittlevende 
insekter og 
midd   

1 liter 
per 100 
liter 
vann 

2, med 7 
dagers 
intervall 

BBCH 10-89.  
Ikke tillatt under blomstring 

Anbefalt maks 
100 liter per 
dekar 

 
Ribes: Anbefalt sprøytetidspunkt mot bladlus fra svellende knopp, BBCH 51. Mot spinnmidd rett før 
blomstring (BBCH 59) eller ev. rett etter blomstring. 
Bringebær og bjørnebær: anbefalt sprøytetid før blomstring.  

 
Påføring:  
Tåkesprøyte, vertikal sprøytebom eller håndholdt rifle.  
 
Håndteringsfrist  
Se gjeldende etikett.  
 
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 

Avdriftsreduksjon 

0 % 50 % 
Stein- og kjernefrukt, bær på friland og i 

tunnel 
30 m 15 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


