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Plantevernmidler til prydplanter på friland  

per 15. oktober 2018 
 

Annichen Smith Eriksen, NLR Viken 

Endringer siden siste oppdatering 18/7, 2018 er skrevet med rød skrift. 

 

Mattilsynet har kontroller for å se om plantevernmidlene brukes på lovlig måte. De tar 

planteprøver og sjekker sprøytejournaler og giftskap. Midler som ikke lenger er tillatt 

brukt, skal leveres inn til destruksjon.  
 

Tabellene viser hvilke plantevernmidler (yrkesdyrker preparater) som er godkjent til 

planteskoleproduksjon/prydplanter på friland. 
 

Rizolex 50 FW har fått nytt reg.nr. Ronstar Expert har gått ut og siste bruksdato er 27/1, 2020. 

Legg også merke til at siste bruksdato for soppmiddelet Rovral 75WG var 5/6, 2018 og siste 

bruksdato for sneglemidlene Ferra Proff, SmartBaymat Profesjonell og Sluxx HP (Jern 

(III)fosfat) Reg.nr. 2009.33 var 30/6, 2018. 

 

 
Plantevernmidlene oppbevares i giftskapet. Foto: Annichen Smith Eriksen 

 

Etiketter og registrerings nummer 
Registreringsnummeret (reg.nr.) på etiketten viser hvilken versjon av etiketten dette 

plantevernmidlet har. Sjekk alltid om du har en godkjent versjon av plantevernmidlet. 

Godkjent etikett finner du på hjemmesiden til Mattilsynet. På www.veksthusinfo.no finner du  

HMS-datablad for plantevernmidlene. 

  

Hvis du har gammel etikett på plantevernmiddelet: 

• Dersom det er endret kjemisk innhold for det nye registreringsnummeret av 

middelet, må det gamle middelet returneres importør eller leveres til destruksjon,  

• Dersom innhold av kjemisk stoff er det samme på ny og gammel etikett, kan du bare 

skrive ut ny etikett med nytt reg.nr. og bruke gammel flaske med ny etikett. 

 

 

mailto:annichen.smith.eriksen@nlr.no
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/#godkjente_produkter_og_virksomheter
http://www.veksthusinfo.no/
http://www.veksthusinfo.no/veksthusinfo.php?se=Udyrogtiltak&mer=autotabell
http://www.veksthusinfo.no/veksthusinfo.php?se=Udyrogtiltak&mer=autotabell
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Sprøytejournal og Integrert Plantevern  
Det er påbudt å føre sprøytejournal. Den skal inneholde data om plantevernmiddel, dose, dato, 

klokkeslett, skadegjører, kultur og hvor det er sprøytet. I tillegg skal det også føres data om 

bruk av integrert plantevern. 

 

I Plantevernforskriften, vedlegg 2 er det beskrevet de generelle prinsippene for integrert 

plantevern og her er kortversjonen: 

 

8 prinsipper for integrert plantevern 

1. Forebygg og/eller utrydd skadegjørerne ved hjelp av alternative metoder som 

vekstskifte, resistente sorter, god dyrkingsteknikk, bevaring av nytteorganismer og 

godt renhold. 

2. Kjenn skadegjørerne og søk råd hos rådgiver. 

3. Bruk varslinger, prognoser og skadeterskler når disse finnes. 

4. Velg ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive. 

5. Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse. 

6. Begrens bruken av plantevernmidler og andre tiltak til det nødvendige ved f.eks. 

redusert dose og antall behandlinger. 

7. Motvirk utviklingen av resistens, velg kjemiske midler med omhu. 

8. Sjekk om tiltakene har virket godt nok. 

 

 
  

mailto:annichen.smith.eriksen@nlr.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-06-455
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PRYDPLANTER PÅ FRILAND - Skadedyrmidler, pr. 15/10, 2018.  
Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet. 
 For å redusere faren for dårlig virkning på grunn av resistens, er det viktig å veksle mellom plantevernmidler fra ulike kjemiske middelgrupper. 

 
Handelsnavn Reg.nr. Middel 

gruppe 

Virke-

måte 

Blad

-lus 

Mel- 

Lus 

Spinn-

midd 

Trips Andre skadedyr Merknader 

Calypso 480 SC 2008.104.14 5 S X X   Bartrelus, skjoldlus, ull-lus, sikader, 

sommerfugllarver, planteveps, biller 

Ikke lov å bruke i planteutsalg. 

Danitron 5SC 2016.18 

2016.9.17 

- K   X  Frittlevende bladmidd  

Decis Mega EW50 

 

2012.1.14 6 K X 

 

X 

 

 X 

 

Bartrelus, skjoldlus, ulllus, sikader, sugere, 

teger, minerflue, bladveps, sommerfugllarver 

Virker ikke på ferskenbladlus 

Envidor 240SC 

 

2011.5.14 4 K   X  Bladmidd og dvergmidd Kan gi skade i roser 

Exemptor 2009.84 5 S X X   Hærmygg, sommerfugllarver, bladbille- og 

rotsnutebillelarve. 

Samme aktive stoff som Calypso. 

Fastac 50 2009.72.14 6 K X* X*  X Bartrelus, skjoldlus, sikader, teger, minerflue, 

biller og, sommerfugllarver 

*Virker ikke på ferskenbladlus. 

*veksthusmellus kan være resistente. 

Ikke lov å bruke i planteutsalg.  

Karate 5CS 2011.20.14 6 K X X  X Bartrelus, sugere, sikader, teger, bladbark- og 

snutebille, minerflue og larver av planteveps 

og sommerfugler m.m. 

 

Milbenknock 2012.7.14 

 

1 K   X  Dvergmidd (skuddtoppmidd og 

Cyclamenmidd) og minerfluelarver 

Ikke lov å bruke i planteutsalg. 

Movento 2013.25 5 S X X  X Skjoldlus og ulllus Kan gi skade på plantene. 

Proff 

skadeinsekter 

2012.21 3A K X X X X Skjoldlus, ulllus, bladbiller- og 

sommefugllarver. 

Inneholder olje, pyretrum og 

pyritriner. Kan gi skade på planter. 

Raptol  2017.20 3A K X X X X Skjoldlus, sikader, sugere, teger og 

sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver. 

Virker ikke på borende og 

minerende larver.  

Inneholder rapsolje og pyretrum. 

Kan gi skade på plantene. 

Sumi-alpha 2010.28 

2010.24 

2010.9.10 

6 K X X  X Bartrelus, blad- og snutebille, minerflue, 

sikader, sugere, teger, sommerfugllarver og 

bladveps. 

Kan gi skade i roser.  

Gått ut. Lov til 31/12, 2018 

Thiovit Jet 2007.30 - K     Skuddtoppmidd Svovel 

 

SNEGLER: Sluxx HP (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.11og NEU 1181M (Jern(III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i prydplanter på friland. 

mailto:annichen.smith.eriksen@nlr.no
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/#godkjente_produkter_og_virksomheter
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PRYDPLANTER PÅ FRILAND - Soppmidler, pr. 15/10, 2018  
Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet. 
 
Handelsnavn Reg.nr. Virke-

måte 

Alge-

sopp 

Fusar-

ium 

Grå-

skim-

mel 

Mel-

dugg 

Svart-

skurv 

Andre sopper Merknader 

Aliette 80 WG 

 

2007.125.14 S X*     Bladskimmel (Peronospora og andre) *=Phytophthora og Pythium. 

Delan WG 2008.11.14 K?      Skurv, rust og bladflekksopper. Ikke lov å bruke i planteutsalg. 

DUTCH TRIG 2017.34 S      Almesjuke i alm Biologisk middel (sopp).  

Må brukes forebyggende. 

Nordox 75WG 2008.43.16 K   X   Furuas knopp- og greintørke, filtsopp og 

rustsopp. 

Godkjent i bartrær i planteskoler 

Rizolex 50FW 2010.20.17 K     X   

Scala 2007.115.14 K?   X   Skurv På of-label 

Serenade ASO 2017.14.18 K   X    Biologisk middel (bakterie). 

Planteskoleplanter på friland. 

Signum 2007.133.14 K?   X X  Bladflekksopper På of-label 

Switch 62,5 WG 2008.56.15 K   X    God virkning ved lav temperatur 

Teldor WG 2007.130.14 K   X     

Thiovit Jet 2007.30 K    X   Svovel 

Topas 100 EC 2008.9.15 S    X  Rust og black rot.  

Topsin WG 2008.49 S  X X  X Rotsvartsopp, verticillium, Phialophora, 

Cylindrocladium m.m. 

 

 

mailto:annichen.smith.eriksen@nlr.no
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Ugrasmidler til bruk i planteskole og grøntanlegg pr. 15/10, 2018.  
Se etikett for info om hvordan plantevernmiddelet virker mot de ulike ugrasartene. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet. 
Bruksområde Handelsnavn Kjemisk stoff Reg.nr. Virke mot  Merknader 

Prydplanteskole, buskrabatter Gallery Isoksaben 2006.42.14 To-frøbladet ugras Virker i spiringsfasen. Kulturplantene 

må ha etablert rotsystem. 

Enkelte planteslag i juletre- og 

planteskoleproduksjon 

MaisTer Foramsulfuron og 

jodsulfuron 

2013.27 To-frøbladet ugras og 

enkelte grasugras 

 

Totalbekjempelse i normanns-

edelgran og på udyrka mark. 

Ronstar Expert Diflufenikan, jodsul-

furonmetylnatrium 

2014.28 En- og tofrøbladet ugras Utgår. Siste bruksdato 27/1, 2020 

Totalbekjempelse i plante-skoler, 

juletrefelt og på udyrkede arealer 

Pistol Glyfosat og 

diflufenikan 

2012.28.14 En- og tofrøbladet ugras Virker båre i spiringsfasen og på 

etablert ugras. 

Skjermet sprøyting i prydtrær- og 

busker og totalbekjempelse på 

grusplasser m.m. 

Envision Glyfosat 2004.47.14 En- og tofrøbladet ugras Utgår. Siste bruksdato 30/6, 2020. 

Glyfonova pluss 2004.48.14 Utgår. Siste bruksdato 30/6, 2020. 

Glyphogan Eco 2009.92.17 

2011.7 

 

Glyphomax Plus 2008.45 

2009.64 

Glypper 2017.6.17 

Rondup Eco 2004.70.14 

Rondup Energy 2011.2 

Rondup Flex 2015.2.18 

Rondup Flick 2016.26 

Rondup Ultra 2010.34.14 

Tuchdown Premium 2004.56.14 

Totalbekjempelse på udyrkede arealer Gallup Super 2017.33 

Gras i grøntanlegg Ariane S Fluroksypyr-meptyl, 

klopralid og MCPA 

2006.37.17 To-frøbladet ugras  

Flurostar 200 Fluroksypyr-meptyl 2017.28 Ikke lov å bruke i planteutsalg 

Gratil 75 WG amidosulfuron 2014.2  

MCPA 750 Flytende MCPA 2016.29 Ikke lov å bruke i planteutsalg 

MCPA 750 Nufarm MCPA 2016.32 Ikke lov å bruke i planteutsalg 

Nufarm MCPA 750 MCPA 2061.31 Ikke lov å bruke i planteutsalg 

Starane XL Fluroksypyr-meptyl 

og florasulam 

2017.4  

Tomahawk 200 EC Fluroksypyr-meptyl 2016.10 

2016.4.17 

Ikke lov å bruke i planteutsalg 
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