* Der må maksimalt bruges 2,4 g produkt/m2 på samme areal pr. år. Hvilket svarer til den dosis, der gives ved 4 behandlinger med et brev á
12 g produkt opblandet i 1,0 L vand, når det udsprøjtes på et areal svarende til 20m2.

min. 20 m²

min. 30 m²

Meldug, skivesvamp, Phomopsis vaccinii (i
blåbær), galmider
Meldug

1 L vand

Før knopbrydning 1 uge før høst
til blomsteranlæg, samt 1 uge før høst
under frugtudvikling.
1 uge før høst
1,5 L vand

min. 30 m²

min. 20 m²

min. 20 m²

Solbær, ribs, blåbær,
stikkelsbær
Jordbær og vindruer

Rækkeevne 100-400 m2

1,5 L vand

5 breve á 12 g
koncentrat

Kartoffelskimmel

• Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kernefrugt samt i prydplanter indendørs.
• Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og
kræver ikke autorisation

Kirsebærbladplet og blommepunggalmiden 1 L vand

(se mere på bagsiden)

V1119

Brugsanvisningens angivelse af skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal
overholdes. Se skema for mindre anvendelser på siden af æsken for info om skadevolder, dosering, antal
behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må
SvampeFri ikke anvendes i blomstrende afgrøder.
Advarsel: Se SvampeFri etiketten.
Brugsanvisning: Til anvendelse på friland og i væksthus. For at sikre at brugeren af produktet ikke udsættes
for en uacceptabel dosis af produktet ved udsprøjtning, skal blandingsforholdet for et brev SvampeFri samt
tilhørende rækkeevne for afgrøden overholdes. Sprøjteudstyr: Håndholdt sprøjte.
Risiko for skade: SvampeFri kan svide bladene ved høje doseringer og kraftigt sollys.
Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på
nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Deklaration Svampemiddel reg. nr. 19-185.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Midlet er et vanddispergerbart granulat. (WG).
Svovl 800 g/kg (80 % w/w).
Holdbart minimum 2 år fra produktionsdato.
produktionsdato og batch nr. er påtrykt emballagen.
Nettoindhold: 5x12 g
Distributør: ECOstyle A/S, Hvidkærvej 17, 5250
Odense SV. Registreringsindehaver: BASF A/S,
Kalvebod Brygge 45, 1560 København V.

Kartofler

Produktet er godkendt til mindre anvendelse mod:

• Svampesygdomme og galmider i prydplanter på friland og i væksthus.
• Kartoffelskimmel i kartofler.
• Svampesygdomme og galmider i kirsebær, blommer, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, vindruer
og jordbær på friland.

Kirsebær og blommer

Godkendt til
mindre anvendelse mod skurv,
rosenstråleplet,
kartoffelskimmel
og galmider.

ingen

Behandlingsfrist

Mod meldug og
skurv i prydplanter & kernefrugt.

1 L vand

min. 60-80 m²

Rosenstråleplet, meldug, skurv, skivesvamp, kirsebærbladplet, galmider og
lærkens nålefaldssvamp

ingen

Prydplanter udendørs

6 L vand

Meldug

1 brev/12 g blandes med Rækkeevne* Tidspunkt

Prydplanter drivhus

SvampeFri efterlader et beskyttende lag på planten. Dette beskyttende lag kan forsvinde efter
regn, og der må derfor forventes at skulle genbehandles. SvampeFri må dog max anvendes 4
gange pr sæson med minimum 7 dages mellemrum mellem hver behandling. SvampeFri må i
kernefrugt ikke anvendes senere end 7 dage før høst. For at beskytte bier og andre bestøvende
insekter må SvampeFri ikke anvendes i blomstrende afgrøder.
SvampeFri er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjer i rådsforordning nr. 834/2007.
Praktiske oplysninger: Midlet er ikke foreneligt med biologisk bekæmpelse. Brevene må ikke opdeles. Brugsopløsninger må ikke gemmes. Indholdet/beholderen
bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering FARLIG
(P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
FOR
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke
BIER
genbruges.
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6 L vand

Rækkeevne

Før blomstring: 1 L vand
min. 20 m²
Efter blomstring: 1½ L vand

Skadevolder/svampesygdom

Behandlingsfrist 1 brev / 12 g blandes med

Rosenstråleplet

Skadevolder

Afgrøde

Afgrøde

Kernefrugt (æble, pære,
Æblemeldug, æble1 uge før høst
kvæde, rønnebær og surbær) skurv og pæreskurv

Prydplanter drivhus

Brugsanvisningsskema:

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe
menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).
Undgå indånding af pulver (P261). Overtrædelse af
nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse
af svampesygdomme i kernefrugt samt i prydplanter indendørs. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte. Må i kernefrugt ikke
anvendes senere end 7 dage før høst. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette
produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder
(SPe8). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser
og veje (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt
vand (P302+P352). VED INDÅNDING: Flyt personen til et
sted med frisk luft og sørg for,
at vejrtrækningen lettes.
Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

Brugsanvisningsskema for godkendelser til mindre anvendelse :

SvampeFri anvendes forebyggende eller ved begyndende angreb for at hindre spredning. Det
anbefales at sprøjte om morgenen, gerne på fugtige planter. Brug ikke SvampeFri under meget
tørre og varme forhold med kraftig sollys.
Pakken indeholder 5 breve á 12 g i hvert brev. Opbland 1 brev á 12 g SvampeFri med vand i
henhold til skemaet herunder i en egnet tryksprøjte. Rør grundigt rundt. Start behandlingen 1-2
uger før der forventes synlige angreb. Sprøjt afgrøden, så alle plantedele (både over- og underside), er grundigt dækkede. Sprøjt evt. også omkringliggende afgrøder af samme slags, så sygdommen ikke spredes. Ryst sprøjten jævnligt under brug.

min. 60 m²

SvampeFri

Fra fremspiring
til blomsteranlæg, samt Ingen
efter
blomstring.
1 dag før høst

SvampeFri
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