Frupica® SC
Bredverkande svampmedel till jordgubbar
Effektivt gråmögelmedel med god sidoeffekt mot
mjöldagg och svartfläcksjuka
Både kontaktverkande- och translaminär effekt

Allmän information
Användningsområde
Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland.
Registreringsnummer
4781
Verksam beståndsdel
Mepanipyrim 440,41 g/l
Behörighetsklass
2L
Klassificering/
Varning/GHS07; H315/GHS08; H351/GHS09; H410.
märkning
Se sida 101
Förpackning
5l
Lagring
Torrt och svalt. Undvik frost
UPMA
Skogsplantskolor. Se sida 98
Registreringsinnehavare Nordisk Alkali AB

Verkningssätt

Planttolerans

Den verksamma beståndsdelen i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med
mycket god effekt mot gråmögel i jordgubbar. Frupica SC
har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen.

Frupica SC har provats på ett stort antal olika sorter utan
problem. Frupica SC kan användas i samtliga tillåtna utvecklingsstadier.

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär
risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra
hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Frupica SC är kontaktverkande och har även translaminär verkan (god inträngning i plantan). Detta innebär att
Frupica SC både har en förebyggande samt även en viss
kurativ effekt mot gråmögelsvampen.

Användning

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av
Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade
skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Frupica SC ska användas förebyggande mot gråmögel och
mjöldagg. Första behandlingen mot gråmögel görs i början
av blomningen (5–10 % utslagna blommor). Vid användning
i mjöldaggskänsliga jordgubbssorter ska första behandlingen göras strax före blom.
För att undvika resistensproblem ska Frupica SC användas
i ett behandlingsprogram tillsammans med andra svampmedel med annorlunda verkningsmekanism. Använd inte
Frupica SC mer än 2 gånger i samma behandlingsprogram.
Dos 0,8–0,9 l/ha. Den högre dosen är nödvändig för god
mjöldaggseffekt.
Vattenmängd 500–1 000 l/ha.

Sprutteknik
Frupica SC kan användas med vanlig bredspruta. En god
täckning av behandlade växtdelar är nödvändig för ett bra
resultat. Behandla ej i starkt solsken.

Användningsvillkor Frupica SC
Gröda
Jordgubbar på friland

Syfte

Behandlingsutrustning/metod

Utvecklingsstadium/säsong
(min–max)

Max antal
behandlingar/år

Behandlingsintervall (dagar)

Karenstid
(dagar)

Max dos vid varje
behandling

Mot svampangrepp

Bomspruta

BBCH 59–66

2

Minst 5

7

0,9 l/ha

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet.
Läs alltid etikett- och produktinformation före användning.

35

Nordisk Alkali AB – © Copyright 2022

