
Mod svampe-
sygdommene 
meldug og 
skurv på bl.a. 
æbler, pærer, 
roser og pryd-
planter.

SvampeFri

Svampemiddel. Må kun 
anvendes til bekæmpelse 
af svampesygdomme i 
kernefrugt samt pryd-
planter i væksthuse. Rækker til ca. 200 m2 

200 g
 Koncentrat  



SvampeFri koncentrat er et pulver, 
der anvendes til forebyggende be-
kæmpelse af meldug og skurv.
Opbland i henhold til skema og om-
rør kraftigt:

Sprøjt blandingen på planterne. 
Det anbefales, at alle planter om-
kring den angrebne plante behand-
les, så sygdommen ikke spredes. 
Sprøjten bør rystes jævnligt. Svovl 
er et ikke-økologisk produkt, der 
kan anvendes til økologisk jord-
brugsprod. efter retningslinjerne 
i rådsforordning nr. 2092/91.

SvampeFri koncentrat

www.ecostyle.dk

Distributør: ECOstyle A/S
Rugårdsvej 877, 5471 Søndersø
Registreringsindehaver:
BASF Danmark A/S
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deklaration
Svovl 80% Svampemiddel nr. 19-185 
omfattet af Miljøministeriets bek.  
om bekæmpelsesmidler.

Indhold: 200 g koncentrat

Praktiske oplysninger
Tomme beholdere kan bortskaffes med dag- 
renovationen. Den tomme beholder bør skylles 
inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op 
i sprøjtevæsken. Rester skal afleveres til den 
kommunale ordning for farligt affald. Holdbart 
min. 2 år fra prod. dato.

Frugt/bær/ 
prydplanter

Svampe-
sygdom

Dosering
g pr. liter vand

Kernefrugt 
(æble, pære, 
rønnebær 
m.m.

Æblemeldug,  
æbleskurv 
og pære-
skurv

Før blomstring:  
12 g  
Efter blomstring:  
8 g 

Prydplanter 
(drivhus, have- 
stue m.m.)

Meldug 2 g

Et strøget låg = ca. 8 g

Advarsel
For at nedsætte risikoen for men-
nesker og miljø skal brugsanvisnin-
gen følges nøje. Kan give overføl-
somhed ved kontakt med huden. 
Skadelig for organismer, der lever i 
vand; kan forårsage uønskede lang-
tidsvirkninger i vandmiljøet. Vær 
opmærksom på at arbejdstilsynet 
har regler for anvendelsen.  Læs 
nærmere i den eventuelt lovpligtige 
leverandørbrugsanvisning samt i 
Arbejdstilsynets informationsmate-
riale om bekæmpelsesmidler. Vask 
huden efter arbejdet. Overtrædelse 
af nedenstående særligt fremhæ-
vede forskrifter kan medføre straf. 
Må kun anvendes til bekæmpelse 
af visse svampesygdomme i kerne-
frugt samt prydplanter i væksthu-
se. Må i kernefrugt ikke anvendes 
senere end 7 dage før høst. Må ikke 
anvendes mod andre skadevoldere 
og ikke i højere doseringer end de i 
brugsanvisningen nævnte. Må ikke 
anvendes nærmere end 10 m 
(kernefrugt) fra vandmiljøet (søer, 
vandløb m.m.). Undgå at forurene 
vandmiljøet med produktet eller 
beholdere, der har indeholdt pro- 
duktet. Opbevares utilgængeligt 
for børn. Må ikke opbevares sam-
men med fødevarer, drikkevarer 
og foderstoffer.      

Førstehjælp: Kommer 
stoffet på huden vaskes 
straks med store mæng-
der vand.


