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Advarsel (Fylles ut av Mattilsynet) 

Alternativ 1:  
Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett  
 
Alternativ 2: 
I tillegg til advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett, gjelder følgende:  
 
Om off-label anvendelsen krever endringer i forsiktighetsregler, m.m. skal dette oppgis av Mattilsynet.  
 

Bruksområde  
I gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø (fjellrapp, 
fjellkvein, fjelltimotei, smyle og seterfrytle) mot rust og brunflekk om høsten, samt mot 
overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme 
artene.  
 
 

Behandlingsfrist:  
 
 

Bruksrettledning 
 
Dosering: 

50 - 70 ml/daa 
 

Aktuelle behandlingstidspunkt 
Ved begynnede soppangrep i gjenlegg og frøeng i september, og/eller forebyggende mot 
overvintringssopp i månedsskiftet oktober/november. Fire til fem ukers virkningstid kan 
forventes. Preparatet skal ikke brukes mer enn to ganger pr sesong. Ved ytterligere behov 
for soppsprøyting brukes Acanto Prima.  
 
 

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).  

 

Tilleggsetikett Off-label 
Delaro SC 325 – protiokonazol + trifloxystrobin 

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. 



 
Det understrekes at brukeren alene bærer ansvar for eventuelle skader som følge av behandling med preparatet i de kulturer 
som er omfattet av tilleggsetiketten.  


