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1 L Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

Metalaksyl-M - emulsjon til beising
Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller forkultiveres i veksthus og senere 
plantes ut på friland, beising av setteløk og blomsterløk samt til bekjempelse av algesopper (Pythium og Phytopthora) 
på prydplanter i veksthus. 

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Metalaksyl-M 339 g/l, Fyllstoffer 750 g/l 

ADVARSEL
Farlig ved svelging. H302
Gir alvorlig øyeirritasjon. H319
Kan forårsake grunnvannsforurensning. H372
Unngå innånding av aerosoler. H410
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Nettoindhold: 1 L

Tilvirker
Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark 
Tel. +45 32 87 11 00  

UFI: Q21D-K5M0-Y006-HPEP

SOPPMIDDEL
Til beising mot soppsykdommer på frø av 
grønnsaker som dyrkes i veksthus eller 
forkultiveres i veksthus og senere plantes 
ut på friland, beising av setteløk og blom-
sterløk samt til bekjempelse av algesopper 
(Pythium og Phytopthora) på prydplanter i 
veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.
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Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride 
den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE: Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller forkul-
tiveres i veksthus og senere plantes ut på friland, beising av setteløk og blomsterløk samt til bekjempelse av 
algesopper (Pythium og Phytopthora) på prydplanter i veksthus. 

VIRKEMÅTE: APRON® XL inneholder det systemiske og selektive fungicidet metalaksyl-M. APRON® XL er 
spesielt formulert for beising mot jord- og frøsmitte.
Det inneholder klebemiddel for at det skal heftes godt på frø og setteløk. Det inneholder også et fiolett fargestoff 
for å unngå forveksling mellom beiset og ubeiset vare.

BRUKSRETTLEDNING: Frøbeising

BRUKSOMRADE DOSERING

Frø av korsblomstra jordbruksvekster, 
bete og grønnsaker unntatt bønner

Bruk 1-1,5 ml APRON® XL pr. kg frø til storfrøet planteslag og 1,5-2 ml pr. kg frø til 
småfrø (kepaløk, gulrot, korsblomstrede planteslag m.fl.).

Våtbeising av setteløk og blomsterløk Bruk 200 ml APRON® XL til 100 liter vann. Dypp løken i 15 minutter like før setting. 
Væskeforbruk: 7-10 liter pr. 100 kg.

Algesopper på prydplanter i veksthus. Bruk 4-7 ml APRON® XL i 100 liter vann. Væsken tilføres ved utvanning av 40-60 ml pr. 
potte (10-14 cm i diameter). Skade som følge av behandling er kjent i visse prydplanter, 
spesielt ved bruk av høye doser. Det anbefales derfor å prøvebehandle et mindre areal 
og å observere virkningen i minst 2 uker før et større areal av en ny kultur behandles. 
Ved høyt infeksjonstrykk kan behandlingen gjentas etter 8-12 uker. På grunn av fare for 
resistensutvikling skal ikke APRON® XL brukes mer enn 2 ganger i vekstsesongen.

Beising av ertefrø må utføres som vellingbeising: 100-150 ml APRON® XL røres ut i 0,3-0,5 liter vann: 
Vellingen tilføres 100 kg ertefrø under stadig omrøring. Også andre frøslag kan vellingbeises. For at frøet skal 
beholde lagringsevnen må det da tørkes etterpå. Tidligere APRON-beiset frø kan etterpå fuktbeises med 
skadedyrmiddel.

FORSIKTIGHETSREGLER: Benytt vernehansker av polykloropren, øyevern og overtrekksdress ved håndtering 
og bruk av preparatet. Ved fare for innånding av preparatet under håndtering og bruk, og ved rengjøring av 
beiseutstyr, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/A2 benyttes. Støvfilter P2 må benyttes ved håndtering 
av beiset såvare. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller 
avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22591300.

AVFALLSHÅNDTERING: Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. 
Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Ubenyttet 
beiset vare må innleveres til mottak for farlig avfall. 

LAGRING: APRON® XL lagres frostfritt. Beiset frø bør ikke lagres lenger enn 1 år. 

MERK: Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle 
forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller 
brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade. 

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no 

Registrerte varemerker
Syngenta Group Company: APRON®




