Mot virus
i potatis
Fibro® är en högraffinerad paraffinolja som motverkar spridning av
krussjuka/potatisvirus (PVY) i utsädesodlingar av potatis.

Verkningsätt
Vid upprepad behandling i potatis med Fibro® bildas en hinna på bladen som motverkar överföring och
spridning av potatisvirus Y (krussjuka) via bladlöss.
Om sprutduschen träffar lössen verkar Fibro® också fysikaliskt genom att oljan bildar ett tunt lager som
täcker dem. Oljan är i sig själv inte giftigt men stoppar syretillförseln så att insekterna kvävs.

Användning
Börja behandlingen när 75–100 % av potatisplantorna är uppkomna (i potatisens småplantstadie).
Börja med 5 l Fibro® i 200 l vatten per hektar.
Behandla därefter varje vecka och öka mängden Fibro® med 1 l varje vecka upp till högsta tillåtna dos som
är 10 l per hektar. Vattenmängden ökas samtidigt med 40 l per vecka.

Registrerade/godkända behandlingsrekommendationer för Fibro®
Högsta dos per hektar, per behandling

10 l/ha

Max antal behandlingar per säsong

8 st

Minsta intervall mellan behandlingar

7 dagar

Vätskemängd

200–400 l/ha

Förstärkt effekt
För att ytterligare förstärka effekten mot bladlöss kan Fibro® blandas med Teppeki, Mospilan SG eller
Sumi-Alpha.
Fibro® är blandbart med bladmögelmedel som t ex Ranman Top
Fibro® är inte blandbart med Epok eller andra bladmögelmedel som innehåller fluazinam
Fibro® kan blandas med mangannitrat

För effektiv viruskontroll
i utsädesodling av potatis
Bekämpar alla arter av bladlöss
Långtidseffekt - upp till 3–4 veckor
Oberoende av temperatur och solinstrålning
Skonsam mot nyttodjur

Strategi för effektiv viruskontroll
i utsädesodling av potatis
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Fibro® – rekommendationer från etiketten
Gröda
Potatis

Skadegörare
Bladlöss som
virusvektorer
(icke-persistent
virus)

Dosering
Behandlingstidpunkt
Antal behandlingar
Max 10 l/ha* i
Används förebyggande. Från Max 8 behandlingar
200–400 l vatten/ha uppkomst till ca 1 vecka före (minst 7 dagars
intervall)
nedvissning. BBCH 10–89

* Vid tidig behandling i små bestånd kan vattenmängden och dosen reduceras. Använd dock inte under 200 l vatten/ha.

Endast för yrkesmässig användning
Registreringsnummer 5174
Behörighetsklass
2L
Innehåll
Paraffinolja 797 g/l
Förpackning
20 l
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