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22 Användningsområde: Mot torrfläcksjuka 

(Alternaria spp.) i odlingar av potatis. All 
annan användning är otillåten om den inte 
särskilt tillåtits.
Reg.nr. 5373
Behörighetsklass 2L.
Endast för yrkesmässigt bruk.

Läs medföljande anvisningar före användning

Innehåll: Produkten är ett emulgerbart koncentrat 
innehållande 250 g/l (23,6 vikt-%) difenokonazol. Innehåller 
även lacknafta (petroleum), tung aromatisk.

GRUPP 3 FUNGICID

Registreringsinnehavare:

Globachem NV
Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden, Belgien.  
www.globachem.com
® Narita är ett registrerat varumärke 
tillhörande Globachem NV

Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A, 212 25 Malmö, Sverige  •  Tel: 040 6808530  •  info@nordiskalkali.se

Nettoinnehåll: 5L ℮
FUNGICID

Förvaras torrt och frostfritt.
Satsnummer och 
tillverkningsdatum: Se 
förpackningen.
Tom förpackning får inte 
återanvändas.
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BRUKSANVISNING
Narita används till att bekämpa torrfläcksjuka, Alternaria spp., i odling av potatis och används oftast ihop med 
preparat med effekt mot potatisbladmögel. 

Resistens
Difenokonazol tillhör gruppen DMI-fungicider (FRAC grupp 3) som anses ha en medelhög risk för utveckling 
av resistens. Eftersom risken för resistensbildning är närvarande vid upprepad användning av samma aktiva 
substans, skall Narita användas växlande med andra preparat med annorlunda verkningsmekanismer.

Användning
Narita skall användas förebyggande. Första behandlingen utförs vid tecken på närstående sjukdomsutbrott 
eller när lokalt varningssystem anger hög risk för angrepp. Doseringen är baserad på att det även används 
andra effektiva preparat mot torrfläcksjuka i behandlingsprogrammet. Normalt används Narita i strategier med 
preparat mot potatisbladmögel. 

Dosering

Sjukdom
Dosering och 
vattenmängd

Behandlingstidpunkt Antal behandlingar och intervall

Torrfläcksjuka på 
potatis
Alternaria spp.

0,4 l/ha i 150-400 l 
vatten

BBCH 40-91
(från att raderna sluter 

sig)

Max 3 behandlingar per år.
10-14 dagars intervall (min 10 dagar). 

karenstid 14 dagar.

Tillredning av sprutvätska
Fyll sprutan till hälften med vatten och starta omrörningen. Tillsätt därefter Narita. Fyll i den resterande 
vattenmängden.  Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete för 
att undvika risk för utfällning. Använd sprutblandningen genast. Narita kan användas med vanlig markspruta 
eller luftassisterad spruta. 

Rengöring av sprutan
Eventuell rest skall spädas ut minst 50 gånger och sprutas ut på den behandlade arealen. Sprutan sköljs med 
vatten och rengöringsmedel flera gånger både utvändigt och invändigt efter användning och sköljvattnet 
sprutas ut på den behandlade arealen. Det är viktigt att man startar med en rengjord spruta, speciellt om 
sprutan även används i andra grödor än potatis. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. 
Rengör ej sprutan i närheten av sjö eller vattendrag.
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Ytterligare villkor för användning
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert Växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av 
anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.
Ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Tomemballage
Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre 
gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan och sprutar 
ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning 
till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit 
i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. 
Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).
Ej rengjord förpackning och ev. rester av produkten lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Övrigt
Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt 
sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad 
effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund 
av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande.
Följ alltid rutinerna för säkert växtskydd.

Lagring: Lagras frostfritt i sluten originalförpackning med originaletikett.
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BRUKSANVISNING

Narita används till att bekämpa torrfl äcksjuka, Alternaria spp., i odling av potatis och används oftast ihop med preparat med eff ekt mot 

potatisbladmögel. 

Resistens

Difenokonazol tillhör gruppen DMI-fungicider (FRAC grupp 3) som anses ha en medelhög risk för utveckling av resistens. Eftersom 

risken för resistensbildning är närvarande vid upprepad användning av samma aktiva substans, skall Narita användas växlande med 

andra preparat med annorlunda verkningsmekanismer.

Användning

Narita skall användas förebyggande. Första behandlingen utförs vid tecken på närstående sjukdomsutbrott eller när lokalt 

varningssystem anger hög risk för angrepp. Doseringen är baserad på att det även används andra eff ektiva preparat mot torrfl äcksjuka i 

behandlingsprogrammet. Normalt används Narita i strategier med preparat mot potatisbladmögel. 

Dosering

Sjukdom Dosering och vattenmängd Behandlingstidpunkt Antal behandlingar och intervall

Torrfl äcksjuka på potatis

Alternaria spp.

0,4 l/ha i 150-400 l vatten BBCH 40-91

(från att raderna sluter sig)

Max 3 behandlingar per säsong.

10-14 dagars intervall (min 10 dagar). 

PHI 14 dagar.

Tillredning av sprutvätska

Fyll sprutan till hälften med vatten och starta omrörningen. Tillsätt därefter Narita. Fyll i den resterande vattenmängden.  Sprutvätskan 

ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete för att undvika risk för utfällning. Använd sprutblandningen 

genast. Narita kan användas med vanlig markspruta eller luftassisterad spruta. 

Rengöring av sprutan

Eventuell rest skall spädas ut minst 50 gånger och sprutas ut på den behandlade arealen. Sprutan sköljs med vatten och 

rengöringsmedel fl era gånger både utvändigt och invändigt efter användning och sköljvattnet sprutas ut på den behandlade arealen. 

Det är viktigt att man startar med en rengjord spruta, speciellt om sprutan även används i andra grödor än potatis. Förorena inte vatten 

med produkten eller dess behållare. Rengör ej sprutan i närheten av sjö eller vattendrag. 

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av preparat eller sprutvätska skall skyddshandskar samt skyddskläder och ögonskydd användas. 

Tomemballage

Tömt emballage sköljs noggrant med vatten och sköljvattnet hälls i sprutan vid tillredning av sprutvätskan. Det tre gånger sköljda 

tomemballaget bör lämnas för energiåtervinning vid avsedd uppsamlingsplats inom kommunen. Nordisk Alkali AB är anslutet till Svep 

Returs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (www.svepretur.se). 

Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. 

Övrigt

Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fl eråriga erfarenheter. Nytt sortmaterial, förändrad 

odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad eff ekt eller till och med att skador uppstår på 

grödan. Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka ej kunnat 

förutses vid preparatets saluförande.

Följ alltid rutinerna för säkert växtskydd.

Lagring: Lagras frostfritt i sluten originalförpackning med originaletikett.
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