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Advarsel   
Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett  

 
Bruksområde  
Mot markrapp, knereverumpe, tunrapp og andre grasugras i frøeng av timotei og engkvein og i 
gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel og bladfaks.  Variabel virkning mot tunrapp 
ved sprøyting i frøårene.  
 

Behandlingsfrist:  
Ingen  
 

Bruksrettledning 
 
Timoteifrøeng:  
Bør bare brukes i frøeng der grasugras, spesielt markrapp, er et stort problem. Sprøyt med dosen 5-6 
ml/daa kort tid etter vekststart om våren, når kulturen er ca. 10 cm høy og gjenta om nødvendig 
behandlingen etter to uker. Spesielt i eldre frøeng kan hele dosen, 10 ml/daa, sprøytes ved vekststart 
om våren. Dette gir bedre effekt på markrapp, men spesielt i førsteårseng større risiko for skade.  
Timotei tåler normalt en del skade uten at avlinga reduseres.  Tilsetting av Renol olje (50 ml pr. daa) 
gir bedre effekt mot ugras, men også større fare for skade på timoteien. Unngå sprøyting på små eller 
svekka planter. 
 
Frøeng av engkvein: 
Sprøyt med 10 ml/daa av Hussar OD ved vekststart om våren i frøåret når kulturen er ca. 5-10 cm 
høy. Tilsetting av Renol olje (50 ml pr. daa) gir bedre effekt mot ugras, men også større fare for skade 
på engkvein. 
 
Frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel og bladfaks:  
Sprøyt med 10 ml/daa ved vekststart, evt. splitsprøyting med 5 ml ved vekststart og samme dose to 
uker seinere. Tilsetting av Renol olje (50 ml pr. daa) gir bedre effekt mot ugras, men også større fare 
for skade på kulturgraset. I engrapp bør Hussar OD bare brukes dersom dekningsprosenten av 
tunrapp og/eller knereverumpe om våren er over 5-10%. I rødsvingel og sauesvingel bør Hussar OD 
bare brukes dersom dekningsprosenten av tunrapp om våren er over 10-20%. Virkningen på tunrapp i 
frøvaren er ofte bedre enn virkningen på tunrapp i frøenga.  
 
Gjenlegg uten dekkvekst til frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel og bladfaks: 
For bekjemping av markrapp, tunrapp, knereverumpe og andre grasugras kan det sprøytes i 
gjenleggsåret i engrapp, rødsvingel ,sauesvingel og bladfaks uten dekkvekst. Bruk 5 ml/daa når 
kulturgraset er minst 1-2 cm høyt i engrapp, rødsvingel og sauesvingel og 2-5 cm høyt i bladfaks 4-6 
uker etter såing og gjenta om nødvendig behandlinga dersom nytt grasugras spirer seinere i 
sesongen.  Mot knereverumpe og markrapp kan 10 ml/daa brukes i rødsvingel, sauesvingel og 
bladfaks i kun én gangs sprøyting 4-6 uker etter såing (kulturgraset 1-2 cm i engrapp, rødsvingel og 
sauesvingel og 2-5 cm høyt i bladfaks).  Renol olje (50 ml pr. daa) kan tilsettes for å bedre effekten i 
gjenlegg av rødsvingel og bladfaks, men bør unngås i gjenlegg av engrapp og sauesvingel.   
 
 

 

Tilleggsetikett Off-label 
Hussar OD – jodsulfuron 

Etiketten er kun gyldig for brukere som har signert en erklæring om ansvarsforhold ved 
en off-label anvendelse av ovennevnte preparat. 

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



Generelt:  
Ved bruk av Hussar OD er det ikke nødvendig å sprøyte mot tofrøblada ugras, siden Hussar OD også 
bekjemper dette.  
Det er fare for resistensutvikling ved ensidig bruk av Hussar OD, følg anvisninger på preparatets 
ordinære etikett. 
 
 
 

Off-label - Ansvar og regler 
 
En Off-label godkjenning gjør det mulig å bruke et allerede godkjent plantevernmiddel i et bruksområde som ikke står på 
preparatets ordinære etikett. 
 
Tilleggsetiketten deles ut sammen med en erklæring om ansvarsforfold, og som skal signeres av den enkelte bruker. 
 
Selv om bruksrettledningen følges kan det ikke garanteres for at det ikke vil oppstå skader på kulturen, eller at det kan være 
varierende virkning av preparatet. Bruksområdet som gjelder off-label anvendelsen bygger på få forsøksresultater og 
observasjoner, det kan derfor være forhold som gjør at preparatet kan gi utilsiktede virkninger i den/de aktuelle kulturen(e).  
 
Det understrekes at brukeren alene bærer ansvar for eventuelle skader som følge av behandling med preparatet i de kulturer 
som er omfattet av tilleggsetiketten.  


