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Advarsel  
Resistens: Puma Extra er en ACCase-hemmer. Resistens mot Puma Extra er kjent i utlandet, men 
ikke i Norge.Ensidig bruk av et middel kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for 
midlet/middelgruppen. For å forebygge resistens utvikling, skal Puma Extra inngå i 
bekjempelsesprogram i vekstskifte med midler med ulike virkningsmekanismer og/eller alternative 
bekjempelsesmetoder for eksempel luking og brakking av områder med svært tett bestand. Ved 
mistanke om tilfeller med nedsatt følsomhet, ta kontakt med importør/rådgiver. 
 

Bruksområde  
Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hydridraigras og  
flerårig raigras. 
 
 

Behandlingsfrist:  
Ikke relevant  

 
Bruksrettledning 
1. Om våren ved gjenlegg med eller uten dekkvekst, engsvingel eller raigras har 2-3 blad. 
2. Om høsten i gjenleggsåret, etter høsting i frøåra til engsvingel og raigras. 
3.Om våren i frøåra, når veksten er godt i gang og engsvingel eller raigras er minst 10 cm høy. Bør 
ikke blandes med andre ugrasmidler.  

 
 
Dosering: 50-100 ml/daa 
 

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.  

 

Tilleggsetikett Off-label 
Puma Extra – fenoksaprop-P-etyl 

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. 


