Brugsanvisning til
mindre anvendelse
af Clomate (756-1) mod ukrudt i
vårraps til produktion af udsæd
Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel
51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)
Ansvar for mindre anvendelse og vejledning
Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel
godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt
plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette
godkendelse.
Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være
svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da
SEGES PlanteInnovation udarbejder og søger godkendelse og vejledning på
brugerens vegne, kan SEGES PlanteInnovation ikke gøres ansvarlig for skader eller
svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i
henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.
Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en
godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer.
Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller
ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der
kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den
pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om
mindre anvendelse følges.
Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets
effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten
skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Clomate (756-1) mod ukrudt i vårraps til
produktion af udsæd
Ukrudtsmiddel







Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vårraps til produktion af udsæd.
Halm må ikke bruges til opfodring.
Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, sprøjtetidspunkt og
sprøjtefrist skal overholdes
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes hvert 3. år på samme areal.
Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder
clomazon.
Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3 områder for at beskytte vilde planter.

Advarsel
”Se Clomate etiketten”.

Brugsanvisning
Til anvendelse på friland
Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingspunkt og sprøjtefrist
Afgrøde

Skadevolder

Vårraps til
produktion
af udsæd

Ukrudt

Dosering
pr.
behandling

Antal
behandlinger

Behandlingstidspunkt

Sprøjtefrist/
PHI

0,15-0,25
l/ha

1 gang pr
vækstår.

Forår ved
etablering.
Senest 3 dage
efter såning

Ikke
relevant

Må max.
anvendes
hvert 3. år på
samme areal

Bekæmpelse:
Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske.
Risiko for skade: For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold
bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale
konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Dato: 27. marts 2020

