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Insektmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og
stenfrugt eller pærebladlopper i pære.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
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Brugsanvisningen skal følges
for ikke at bringe menneskers
sundhed og miljøet i fare.
(EUH401)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(H412)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og
udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse
af
nedenstående
særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og stenfrugt eller
pærebladlopper i pære.
Må ikke anvendes mod andre
skadevoldere og ikke i højere
doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med
beholdere, der har indeholdt
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
For at beskytte jordorganismer
må dette produkt eller andre
produkter, der indeholder paraffinolie, ikke anvendes mere
end 8 gange pr. sæson hvert 3.
år på samme areal med kartofler. (SPe1)
Må i kartofler ikke anvendes
nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for
at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)
Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 30 meter

fra vandmiljøet (vandløb, søer
mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)
Må ikke anvendes nærmere end
3 meter fra §3-områder for at
beskytte insekter og leddyr.
(SPe3)
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen
med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.
FØRSTEHJÆLP
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring
omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE
opkastning (P301+P310+P331).
INDÅNDING: Frisk luft og hvile.
Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.
HUDEN: Kommer stoffet på huden
vaskes straks med store mængder
vand.
ØJNENE: Skyl straks med rigeligt
vand og fortsæt i flere minutter.
Kontakt læge.
Hvis der er brug for lægehjælp,
medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INDHOLD
Insektmiddel nr. 632-3
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse:
Paraffinolie 797 g/L (92,4 % w/w)
Midlet er et emulgerbart koncentrat
(emulsionskoncentrat).
Midlet skal rystes før opblanding.
Efter opblanding og under dosering
skal midlet være under konstant
omrøring i sprøjtetanken.
Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med
batchnummer findes stemplet på
emballagen.
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Brugsanvisning

Fibro er et insektmiddel på basis af paraffinolie. Det
anvendes til bekæmpelse af insekter i kartofler, æbler,
pærer, kirsebær og blommer.
Anvendelse
Generelt: Udsprøjt ikke blandinger indeholdende Fibro
i forbindelse med frost, eller hvis temperaturen er
ekstremt høj (>30°C). Ukrudtssprøjtning efter brug af
Fibro kan være risikabelt for afgrøden.

Anvendelsesskema
Afgrøde

Skadevolder

Dosering

Kartofler: Fibro anvendes mod spredning af
kartoffelvirus Y. Anvendelsen kan undertiden medføre
væksthæmning af afgrøden. Påvirkningen kan normalt
minimeres ved anvendelse på tørre planter og ved
aftentide under skyede forhold. Anvend ikke under 200 l
vand/ha.
Kernefrugt og stenfrugt: Virkningen mod æg af
spindemider og pærebladlopper er først og fremmest
kontaktvirkning. Ved anvendelse af nedsat vandmængde
er det derfor vigtigt, at sprøjteteknikken sikrer god
dækning af hele træet.
Hold mindst 7 dages afstand til svampesprøjtninger.
Tidspunkt

Bemærkninger

Kartofler
(avl af
læggekartofler)

Bladlus som virusvektor (ikkepersistent virus)

10 l/ha
Anvendes forebyggende.
i 200-400 l vand/ha Fra fremspiring til ca. 1 uge
før nedvisning

Maksimalt 8
behandlinger med
minimum 7 dages
interval

Kerne- og
stenfrugt

Frugttræspindemide
(Panonychus ulmi)

20-30 l/ha
(2 l/100 l vand)

Når der findes vinteræg.
BBCH 53-57 (knopbrydning –
tæt klynge/svulmende knop)

Maksimalt 1
behandling pr. år

Pærer

Pærebladlopper
(Cacopsylla pyri)

20-30 l/ha
(2 l/100 l vand)

1. behandling ved klækning
af æg.
En eventuel
2. behandling 2-3 dage senere.
BBCH 53-57 (knopbrydning –
tæt klynge)

Maksimalt 2
behandlinger
pr. år med
minimum 2 dages
interval.
Maksimalt 40 l/ha
pr. år

Tankblanding
I kartofler kan der blandes med midler mod
kartoffelskimmel som eksempelvis Ranman, Cymbal og
Proxanil. Der må ikke blandes med Shirlan.
Desuden kan der blandes med insektmidlerne Teppeki og
Mospilan samt pyrethroider.
I træfrugt må ikke blandes med svovlholdige midler.
Resistensstrategi
Paraffinolie hører til gruppen af overvejende fysisk
virkende midler. Der er derfor lav risiko for resistens.
Opblanding
1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
2) Tilsæt Fibro via præparatfyldeudstyret.
3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt
eventuel blandingspartner under vejs.
Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under
udsprøjtningen.
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Påfyldning skal ske i marken eller på plads med
opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50
gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. For
yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og
rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse
1355 af 18.12.2012.
Bemærk: Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med
en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes
i andre afgrøder. Følg normal anvisning for rengøring af
sprøjteudstyr før og efter sprøjtning.
Opbevaring
Opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning
for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.
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