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Skadegjørere i planteskoleproduksjon
Mange typer skadegjører i karplanter i veksthus, plasthus,
karplanteplass og på frilandsproduksjon:
•
•
•
•
•

Skadedyr
Sopp
Virus
Bakterier
Ugras

Plantevernmidler
– hva kan brukes og hva er nytt
•
•
•
•
•
•
•

Godkjente plantevernmidler til bruk i planteskoleproduksjon
Nye plantevernmidler
Hvilke midler kan ikke brukes i planteutsalg
Plantevernmidler som har gått ut
Hvordan levere inn utgåtte plantevernmidler
Funksjonstesting av sprøyteutstyr
…og til slutt litt om integrert plantevern

Godkjente plantevernmidler
• Har du kontroll på hva som står i Gift-skapet ditt?

Godkjente plantevernmidler
Sjekk alltid reg.nr på etikett om du har rett versjon:
Matilsynet.no
• Godkjente plantevernmidler,
nytteorganismer og økologiske midler
• Midler på off-label
• Utvidelse for bruksområde av mindre
betydning («Minor use – etikett»)
• Dispensasjoner

Off-label og Minor use godkjenninger
Søke om å få bruke plantevernmidler i andre kulturer enn der
de er ordinært godkjent.
Off-label – gammel ordning
Søker betalte for godkjenningen og hadde kontroll hvem som
fikk tilgang til tilleggs etiketten.

Bruksområdet av mindre betydning
«Minor use» - Ny ordning
Søker betalter for godkjenningen, men tilleggs etikett er
tilgjengelig for alle.

Valg av plantevernmiddel i hagesentre
I områder som er åpen for almen ferdsel, f.eks. hagesentre er
det ikke lov å bruke plantevernmidler som er merket med:
•
•
•
•

«Giftig + FARE»
«Meget giftig + FARE»
«Akutt giftig + FARE» eller
«Kronisk helsefare + FARE»

Valg av plantevernmiddel i hagesentre
Admiral 10 EC, Calypso 400SC, Fastac 50, Milbenock og
Pirimor, Delan WG, Flurostar 200, MCPA 750 Flytende, MCPA
750 Nufarm, Nufarm MCPA 750 og Tomahawk 200 EC
er ikke lov å bruke i planteutsalg/hagesentre (i områder som
er åpen for almen ferdsel).

Godkjente skadedyrmidler, 15/10, 2018
Prydplanter på friland
Nye midler. Ikke lov å bruke i planteutsalg
Preparat

Reg.nr

Skadedyr

Calypso 480 SC

2008.104.14

Bladlus, mellus, bartrelus, skjoldlus, ulllus, sikader,
sommefugllarver, planteveps, biller

Danitron 5 SC

2016.18
2016.17

Spinnmidd og bladmidd

Decis Mega
EW 50

2012.1.14

Bladlus, mellus, trips, bartrelus skjoldlus, ulllus,
sikader, sugere, teger, minerflue, bladveps,
sommefugllarver

Envidor 240 SC

2011.5.14

Spinnmidd, bladmidd og dvergmidd

Exemptor
samme stoff
som Calypso

2009.84
granulat

Bladlus, mellus, hærmygg, sommefugllarver,
bladbille- og rotsnutebillelarver

Godkjente skadedyrmidler, 15/10, 2018
Prydplanter på friland
Ikke lov å bruke i planteutsalg
Preparat

Reg.nr

Skadedyr

Fastac 50

2009.72.14

Bladlus, mellus, trips, bartrelus, skjoldlus, sikader,
teger, minerflue, biller og sommefugllarver.

Karate 5 CS

2011.20.14

Bladlus, mellus, trips, bartrelus, sugere, sikader,
teger, bladbark- og snutebille, minerflue og larver
av planteveps og sommerfugler.

Milbenknock

2012.7.14

Spinnmidd, dvergmidd og minerfluelarver

Movento

2013.25

Bladlus, mellus, trips, skjoldlus og ulllus

Proff
skadeinsekter

2012.21

Bladlus, mellus, spinnmidd, trips, skjoldlus, ulllus,
bladbiller- og sommefugllarver

Godkjente skadedyrmidler, 15/10, 2018
Prydplanter på friland
Nye midler. Ikke lov å bruke i planteutsalg
Preparat

Reg.nr

Skadedyr

Raptol

2017.20

Bladlus, mellus, spinnmidd, trips, skjoldlus, sugere,
teger, sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver.
Virker ikke på borende og minerende larver.

Thiovit Jet

2007.30

Skuddtoppmidd

Sluxx HP

2017.11

Snegler

NEU 1181M

2017.12

Snegler

Godkjente soppmidler, 15/10, 2018
Prydplanter på friland
Nye midler. Ikke lov å bruke i planteutsalg
Bruksområdet av mindre betydning («Minor use») – se
tilleggs etikett
Preparat

Reg.nr

Sopp/merknader

Aliette 80 WG

2007.125.14 Phytium, Phytophthora og bladskimmel

Amistar

2008.57.14

Rotdreper på golfgreen.

Delan WG

2008.11.14

Skurv, rust og bladflekksopper

Dutch Trig

2017.34

Almesjuke på alm. Biologisk middel (sopp)

Luna Privilege

2015.51

Sopp i granplanter i skogplanteskoler.

Nordox 75 WG

2008.43.16

Gråskimmel, furuas knopp. Og greintørke sopp, filtsopp og rustsopp i bartrær i planteskole.
Nålefallsopp og buksbomkreft i juletrær og
pyntegrønt.

Godkjente soppmidler, 15/10, 2018
Prydplanter på friland
Nye midler.
Preparat

Reg.nr

Sopp/merknad

Rizolex 50 FW

2010.20.17

Svartskurv

Serenade ASO

2017.14.18

Gråskimmel. Biologisk middel (sopp)

Stratego 250 EC

2008.59

Snømugg og trådkølle i gras i grøntanlegg

Switch 62,5 WG

2008.56.15

Gråskimmel

Teldor WG

2007.130.14

Gråskimmel

Thiovit Jet

2007.30

Meldugg

Topas 100 EC

2008.9.15

Meldugg, rust og black rot.

Topsin WG

2008.49

Fusarium, gråskimmel, svartskurv, rotsvartsopp …

Godkjente soppmidler, 15/10, 2018
på «OFF-LABEL»
* Reg.nr. til original etikett. Må ha tilleggs etikett for off-label
Preparat

Reg.nr.*

Delaro SC 325
2009.3.14
Stratego 250 EC 2008.59

Gyldig til

Sopp/merknader/søker

31/7-19

Gremmeniella abietis og
furuskyttersopper i 2. års plantesenger
av gran og 1. års plantesenger av furu.
(Det norske skogselskap)

Scala

2007.115.14 30/4-20

Soppsykdommer i prydplanter på
friland (NGF)

Signum

2007.133.14 31/7-19

Soppsykdommer i prydplanter på
friland (NGF)

Godkjente ugrasmidler, 15/10, 2018

glyfosat preparater til skjermet sprøyting i prydtrær- busker
og totalbekjempelse på grusplasser m.m..
Preparat

Reg.nr

Ugras/merknad

Envision

2004.47.14

En- og tofrøbladet ugras. Siste bruksdato 30/6-20

Glyfonova pluss 2004.48.14

En- og tofrøbladet ugras. Siste bruksdato 30/6-20

Glyphogan Eco

En- og tofrøbladet ugras.

2009.92.17
2011.7

Glyphomax Plus 2008.45
2009.64

En- og tofrøbladet ugras.

Glypper

2017.6.17

En- og tofrøbladet ugras.

Rondup Eco

2004.70.14

En- og tofrøbladet ugras.

Rondup Energy

2011.2

En- og tofrøbladet ugras.

Rondup Flex

2015.2.18

En- og tofrøbladet ugras.

Godkjente ugrasmidler, 15/10, 2018

glyfosat preparater til skjermet sprøyting i prydtrær- busker
og totalbekjempelse på grusplasser m.m..
Preparat

Reg.nr

Ugras/merknad

Rondup Flick

2016.26

En- og tofrøbladet ugras.

Rondup Ultra

2010.34.14

En- og tofrøbladet ugras.

Tuchdown
Premium

2004.56.14

En- og tofrøbladet ugras.

Gallup Super

2017.33

En- og tofrøbladet ugras. Totalbekjempelse på
udyrkede arealer.

Pistol

2012.28.14

En- og tofrøbladet ugras. Totalbekjempelse i
planteskoler, juletrefelt og på udyrkede arealer.
Virker i spiringsfase og på etablert ugras.

Godkjente ugrasmidler, 15/10, 2018
til sprøyting på gras i grøntanlegg
Ikke lov å bruke i planteutsalg
Preparat

Reg.nr.

Ugras/merknad

Ariane S

2006.37.17

To-frøbladet ugras

Flurostar 200

2017.28

To-frøbladet ugras

Grantil 75 WG

2014.2

To-frøbladet ugras

MCPA 750 Flytende

2016.29

To-frøbladet ugras

MCPA 750 Nufarm

2016.32

To-frøbladet ugras

Nufarm MCPA 750

2016.31

To-frøbladet ugras

Starane XL

2017.4

To-frøbladet ugras

Tomahawk 200 EC

2016.10
2016.4.17

To-frøbladet ugras

Godkjente ugrasmidler, 15/10, 2018
Preparat

Reg.nr

Ugras/merknad

Gallery

2006.42.14

To-frøbladet ugras i prydplanteskole og buskrabatter.
Virker i spiringsfasen. Kulturplantene må ha etablert
rotsystem.

Maister

2013.27

To-frøbladet ugras og enkelte grasarter i enkelte
planteslag i juletre- og planteskoleproduksjon.

Ronstar
Expert

2014.28

En- og tofrøbladet ugras til totalbekjempelse i
Normanns edelgran og på udyrkede arealer.
Utgått. Siste bruksdato 27/1-2020.

Godkjente ugrasmidler, 15/10, 2018
på «OFF-LABEL»
* Reg.nr. til original etikett. Må ha tilleggs etikett for off-label
Ikke lov å bruke i planteutsalg
Preparat

Reg.nr.*

Gyldig til

Sopp/merknader/søker

Grantil 75 WG

2014.2

31/12-19 Einstape i juletreprod. (Norsk Juletre)

Hussar OD

2006.51

31/12-19 Ugras i ferdigplen (NGF)

Matrigon 72 SG 2014.46

31/12-18 Åkersvineblom i gran i pottebrett.
(Det norske skogselskapet)

Matrigon 72 SG 2014.46

31/12-18 Tistel og burot i juletreproduksjon.
(Norsk Juletre)

MCPA 750
flytende

2016.29

31/10-19 Ugras av mjølke- og snellefamilien i
juletre og pyntegrønt (Norsk Juletre)

Tiltus WSB

2012.30.14

30/4.19

Ugras i juletre og pyntegrønt
(Norsk Juletre)

Nytt registreringsnummer (reg.nr.)
Midler med gammel etikett:
• Endret kjemisk innhold på ny etikett (reg.nr.) =
plantevernmidler med gammel etikett må returneres til
importør eller levres til destruksjon.
• Samme kjemisk innhold på ny etikett (reg.nr.) = skriv
ut ny etikett med nytt reg.nr. og lim den på flasken med
gammel etikett.

Bruk av utgåtte plantevernmidler
• Utgått plantevernmiddel kan omsettes i opptil 6 måneder
etter utløpsdato dersom det ikke er oppgitt kortere frist.
• Tilsvarende kan plantevernmiddelet brukes og lagres i inntil
18 måneder fra utløpsdato.

Utgåtte plantevernmidler
Siste bruksdato for følgende utgåtte plantevernmidler:
• Rovral 75 WG: 5/6, 2018
• Smart Baymat Profesjonell: 30/6, 2018
• Sumi-alpha: 31/12, 2018
• Glyfonova pluss: 30/6, 2020

Innlevering av
utgåtte plantevernmidler
«Ny» ordning med elektronisk registrering fra 2016:
• Mer enn 1 kg farlig avfall må leveres minst en gang i året til
godkjent mottak.
• Avfallet må deklareres på www.avfallsdeklarering.no og
skjema må fylles ut før levering.

Funksjonstesting av sprøyteutstyr i
veksthus og planteskole
• Nytt sprøyteutstyr skal være testet og ha påklistret
godkjenning merke ved salg.
• Sprøyteutstyret skal testes hvert 5. år fram til 1/1, 2020 og
deretter hver 3. år.
• Testen gjøres av testere som er godkjent av Mattilsynet.

Håndholdt eller ryggbåret sprøyteutstyr
• Ikke krav om funksjonstesting for
denne type utstyr, men det må
gjennomføres en egentest.
• NLR Viken har laget en sjekkliste
for test av håndholdt sprøyteutstyr
og ryggsprøyter.

…og til slutt litt om integrert plantevern
Ny plantevernforskrift (1/6-2015)
«De som bruker yrkersdyrkerpreparater av kjemiske
plantevernmidler skal vite hva integrert plantevern er og
bruke denne metoden ved bekjempelse av skadegjørere.»
I sprøytejournalen skal det noteres hvorfor sprøyting er
nødvendig – vurdert ut i fra de 8 prinsippene for integrert
plantevern (IPV).
Se mer info i:
• Plantevernforskriften, vedlegg 2 og på
• hjemmesiden til NIBIO

Hva er integrert plantevern (IPV)?
Integrert plantevern er en
helhetlig strategi som tar i bruk alle aktuelle metoder
for å holde angrepet av skadegjørere på et så lavt nivå
at det ikke gir økonomisk skade på plantene.
Strategien er basert på at du skal ha:
• kunnskap om skadegjørerne,
• overvåke eventuelle angrep,
• redusere bruk av kjemiske plantevernmidler og
• velge alternative tiltak når det er mulig.

8 prinsipper for integrert plantevern
1. Forebyggende tiltak
Eks. Aktuelle forebyggende tiltak er god hygiene, valg av rette
planter, optimal dyrking og klimastyring.
2. Overvåking
Eks. Sjekk planter, røtter, gule limfeller og feller for snutebille
for å oppdage eventuelle angrep av skadegjørere før de gjør
synlig skade på plantene.
3. Beslutningsgrunnlag
Eks. Vurder om det er behov for planteverntiltak. Det er
vanligvis ikke 0-toleranse, men angrepet må være under
kontroll.

8 prinsipper for integrert plantevern
4. Ikke-kjemiske metoder
Eks. Nematoder mot snutebille og snegler. Rovmidd mot
spinnmidd på planter i plasthus. Serenade (bakteriemiddel)
mot gråskimmel. Dekking med kokosmatte mot ugras.

8 prinsipper for integrert plantevern
5. Valg av plantevernmiddel
Eks. Hvis mulig, velg plantevernmidler som er effektive,
skånsomme for nyttedyr og har Lav helse- og miljørisiko
6. Redusert sprøytemiddelbruk
Eks. Unngå rutinesprøyting og sørg for optimal sprøyteteknikk
og utstyr. Det er krav om funksjonstesting av sprøyteutstyr.
7. Hindre kjemikalieresistens
Eks. Bruk alternative metoder og unngå unødvendig
sprøyting. Hvis mulig, veksle mellom plantevernmiddel med
ulike biokjemisk virkemåte.

8 prinsipper for integrert plantevern
8. Evaluering
Dokumenter tiltakene og sjekk at de virker.

Det er påbudt å føre sprøytejournal med data for:
• Tidspunkt for sprøyting
• Hvor sprøytes det (sted og plantekultur)
• Plantevernmiddel (type middel og dose)
• Hvem som sprøyter
• Hvorfor er sprøyting nødvendig ut i fra 8 prinsipper om IPV
Sjekk planter og eventuelt limfeller og se om tiltakene virker
eller om du må fortsette behandlingene.

Takk for
oppmerksomheten!

viken.nlr.no

