
Frupica® SC
Måkun anvendes til bekæmpelse
af gråskimmel i jordbær.

Gældende fra 26. november 2015:
Dette plantebeskyttelsesmiddel
må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.
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Svampemiddel

Svampemiddel, nr. 509-4

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-
midler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:Mepanipyrim 440 g/l (41,1% w/w)

Midlet er et vandopløseligt koncentrat fra
Nordisk Alkali AB,Hanögatan 8,SE-21124Malmö

® = Reg. varemærke fra
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

Distribution:

Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke
at bringe menneskers sundhed og
miljøet i fare (EUH401).
Forårsager hudirritation (H315).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Meget giftig med langvarige virkninger
for vandlevende organismer (H410).
Bær beskyttelseshandsker og beskyttel-
sestøj (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet
har regler for arbejde med og udsættelse
for plantebeskyttelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige
sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp
INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.
HUDEN: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED KONTAKT MED HUDEN:Vask med rigeligt vand (P302+P352).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.
INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand og kontakt læge.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Holdbar i mindst
2 år efter produk-
tionsdatoen som
sammen med
batchnummer
findes påstemplet
emballagen.

ADVARSEL
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter
kan medføre straf:
Må kun anvendes mod gråskimmel i jordbær og ikke
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 fra vandmiljøet
(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever
i vand (SPe3).
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller
med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares under lås ogutilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammenmed fødevarer, drikkevarer
og foderstoffer.

5 liter



BRUGSANVISNING

Det aktive stof i Frupica SC,mepanipyrim,har enmeget
god effekt mod gråskimmel i jordbær. Frupica SC har
desuden en virkning på meldug, der gør den velegnet
til anvendelse mod gråskimmel i sorter, der samtidig
har behov for bekæmpelse af meldug under blom-
stringen.
Frupica SC er et kontaktmiddel,men virker også ved at
trænge gennem bladene (translaminar). Dette med-
fører at Frupica SC har en effektiv, forebyggende effekt.

Anvendelse
Frupica SC skal anvendes forebyggende mod gråskim-
mel. Første behandling mod gråskimmel udføres ved
begyndende blomstring (5-10 % blomster).
Ved anvendelse i meldugfølsomme sorter skal behand-
ling dog startes lige før blomstring.

Dosering
Der anvendes 0,7 l/ha i 400 l vand.

Resistensstrategi
Mepanipyrim tilhører gruppen anilinpyrimidiner (FRAC
gruppe 9), hvor resistensrisikoen er middel.
For at undgå problemer med resistens skal Frupica SC
anvendes i et program vekslende med svampemidler
med en anden virkemekanisme. Frupica SC må kun
anvendes to gange i samme behandlingsprogram.
Scala tilhører samme kemiske gruppe som Frupica SC.
Derfor må der maksimalt udføres 2 behandlinger med
Frupica SC og/eller Scala pr. vækstsæson.

Sprøjteteknik
Frupica SC kan bredsprøjtes, men vil normalt give
bedre effekt ved anvendelse med specialsprøjte. En
god dækning af planten er nødvendig for at opnå et
godt resultat. Sprøjt ikke i stærkt solskin.

Tolerance
Frupica SC er anvendt i et stort antal sorter uden pro-
blemer og kan anvendes ved alle relevante udviklings-
stadier (bemærk dog sprøjtefrist).

Opblanding
1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
2) Tilsæt Frupica via præparatfyldeudstyret.
3) Fyld op med den resterende vandmængde og

tilsæt eventuel blandingspartner under vejs.
Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang
under udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på pladsmed opsam-
ling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange
og udsprøjtes på den behandlede afgrøde.
For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og
rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendt-
gørelse 1355 af 14/12/2012.

Bemærk: Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med
en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anven-
des i andre afgrøder end jordbær. Følg normal anvis-
ning på rengøring af sprøjteudstyr før og efter sprøjt-
ning.

Opbevaring
Opbevares tørt og køligt. Undgå frost.

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.


