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Mot soppsykdommer i eple og pære.
Sammensetning:
Fluopyram ...................................................................... 500 g/ l 
Sprede-, klebe- og fyllstoffer .......................................... 720 g/ l

Behandlingsfrist: 
Eple og pære:14 dager

1 liter
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Giftig med langtidsvikrning, for liv i vann. 
Kan forårsake grunnvannsforurensning. 
Inneholder 1,2-benzisotiazol-3-on, og 5-klor-2-
metyl-3-isotiazolon i blanding med 2-metyl-2H-
isotiazol-3-on (3:1).
Kan gi en allergisk reaksjon. 
Oppbevares innelåst. 
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene). 
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Fluopyram 
Suspensjonskonsentrat
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Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers 
helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Luna® Privilege i strid med god-
kjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte 
maksimale dosering/ konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE
Luna Privilege er tillatt brukt i eple og pære.

Behandlingsfrist: 
Eple og pære:            14 dager

VIRKEOMRÅDE 
Luna Privilege har meget god virkning mot mjøldogg, og god sideeffekt mot skurv, 
grå og gul monilia, kjølelagersopp og bitterråte.  

VIRKEMÅTE
Luna Privilege er et systemisk soppmiddel som i tillegg har translaminær virkning. 
Det virksomme stoffet fl uopyram tilhører en ny kjemisk gruppe som har navnet 
pyridinyl-ethyl-benzamider. Produktet vil påvirke soppen i alle vekststadier fra spi-
ring til sporulering.
Luna Privilege virker systemisk, og opptak av produktet skjer både gjennom bla-
der og røtter. Den translaminære virkningen gjør at det virksomme stoffet trenger 
inn gjennom overfl aten og fordeler seg i bladvevet. Samtidig vil produktet tas opp i 
roten og transporteres oppover i planten med saftstrømmen. Deler av planten som 
ikke får direkte treff av sprøytedusjen vil dermed også bli beskyttet sammen med 
nye blad som vokser ut.  

RESISTENS
Resistens mot et soppmiddel eller andre midler med samme virkningsmekanisme 
kan oppstå etter gjentatt bruk av slike midler. For å motvirke resistensutvikling, 
må en derfor veksle med preparater med en annen virkningsmekanisme. Risikoen 
for at det utvikles resistens mot den kjemiske gruppen som Luna Privilege tilhører 
regnes som moderat til høy. For å redusere risikoen for utvikling avresistens bør 
Luna Privilege derfor benyttes forebyggende og i strategier med midler med en 
annen virkemekanisme. Selger påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade som 
følge av feilaktig bruk av produktet, og står ikke ansvarlig for manglende effekt ved 
en eventuell dannelse av resistens mot produktet.

BRUKSRETTLEDNING 

Tillaging av sprøytevæske
Fyll sprøyten ca. 2/3 med vann. Tilsett oppmålt mengde Luna Privilege under om-
røring og fyll etter med vann til ønsket væskemengde. Ved bruk av fylleutstyr ved 
tankblanding er det viktig at det ene produktet er helt tømt før det neste tilsettes. 
Pass på at omrøringen er i gang også ved eventuelle arbeidspauser.

Væskemengde: Bruk en væskemengde som dekker alle plantedeler med sprøy-
tevæske. 

Normalvæskemengde
Dose er oppgitt i preparatmengde per dekar. Normal væskemengde er angitt i 
liter per dekar og i liter per 100 m rad for normal plantehøyde (2-3 m) og med 
moderat dråpestørrelse i sprøytedusjen (se tabell). Ved avvik fra oppgitt normal 
plantehøyde, endres væskemengde og dermed dose. 

                 Radavstand:
                                                            3,5 m 4 m 4,5 m 5 m
                                             Væskemengde per 100 m rad: 
Væskemengde: 100 l per dekar 35 40 45 50 
Væskemengde: 75 l per dekar 26 30 34 38 
Væskemengde: 50 l per dekar 17 20 23 25 
Væskemengde: 40 l per dekar 14 16 18 20

I tettplantinger/”slank spindel” av eple brukes det 14 - 40 liter per 100 m rad (kjø-
ring mellom radene) fra blomstring. I større trær (2,5 - 3 m trehøyde og 2 – 2,5 m 
kronediameter) brukes 40-50 liter per 100 m rad. Før blomstring og i nyplantinger 
reduseres væskemengden. 
Bruk maks 100 liter væske per dekar.

Dose
Bruk 20 ml Luna Privilege per daa. Doseringen tilpasses smittetrykk og sortens 
mottakelighet for soppen og hvilken sykdom som skal bekjempes. Maksimal de-
kardose må ikke overskrides.

Maks 1 behandling per år. 
Behandlingsfrist:  14 dager.
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Mot mjøldogg ved angrep fra ”tett klynge” og frem til modning (BBCH 55-87).

BLANDING MED ANDRE MIDLER
Preparater i blanding kan utfylle hverandre i virkning, men kan også føre til effekter 
som ikke er påvist i forsøk. Eventuelle blandinger gjøres på brukers eget ansvar.

LAGRING 
Lagres frostfritt.

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av nitril/neopren av god kvalitet og heldekkende arbeidstøy 
ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig 
eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller 
Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

RENGJØRING
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøy-
tetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøy-
tes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på 
et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat 
for sprøyting i ømfi ntlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk 
eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesortertes. 
Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak 
for farlig avfall.

MERK
Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for 
at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettledningen er 
basert på forsøk og erfaring. Dersom preparatet brukes på annen måte eller under 
andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade 
eller manglende virkning.

® is a registered trademark of the Bayer Group
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