Brugsanvisning til mindre anvendelse af Matrigon 72 SG i oliehør

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 i en afgrøde af mindre
betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.
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 til Mindre anvendelse følges. Da DLG
udarbejder og søger godkendelse og vejledning til Mindre anvendelse på brugerens vegne, kan
DLG ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk
bekæmpelsesmiddel er godkendt til Mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden
følges.
Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, 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 udenlandsk erfaring, 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 til Mindre anvendelse følges.

Vejledning for Matrigon 72 SG i oliehør
Ukrudtsmiddel:
Bekæmpelse af ukrudt i oliehør. En behandling pr. sæson.
Advarsel:
”Se Matrigon 72 SG etiketten”.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Matrigon 72 SG i oliehør
Anvendelse:
Bekæmpelse af to-kimbladet ukrudt, herunder især kurveblomstret ukrudt.
Dosering:
Max 0,208 kg pr. Ha + 0,5 liter pr ha olie.
Sprøjtetidspunkt:
Efter etablering, når oliehøren er 5-10 cm høje.

Behandlingsfrist:
Må ikke anvendes senere end vækststadie 21.
Afstand til vandmiljøet:
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
Sprøjteteknik:
Det anbefales at bruge en vandmængde på 100-200 l/ha. Laveste vandmængde hvor bladmassen
er relativ lille, og planterne er våde af dug. Højeste vandmængde anbefales ved stor bladmasse.
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.

