Udskriv formular

Spotlight Plus – dispensation 2008
Spotlight Plus har opnået Miljøstyrelsens dispensation til nedvisning af læggekartofler i 2008.
Dispensation gælder fra den 26. august 2008 til og med den 31. december 2008. Midlet må derfor kun
anvendes og opbevares i 2008. Eventuelle rester må ikke opbevares efter den 31. december 2008.
Dispensationen er desuden gjort betinget af, at der højst må anvendes 1 l Spotlight Plus pr. ha (60 g
carfentrazon-ethyl), hvor nedvisning af andre midler er slået fejl. For at kunne købe og bruge midlet
skal bestillingssedlen nederst på denne skrivelse indsendes. Her skal det samlede areal med læggekartofler, areal med nedvisningsproblemer og den ønskede mængde Spotlight Plus angives.
Den enkelte bruger skal være indstillet på at overholde dispensationens øvrige begrænsninger nævnt
på etiketten samt brugsanvisningens angivelser af dosering og behandlingstidspunkter.
Når bestillingssedlen er udfyldt, indsendes den til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Efter
registrering af bestillingssedlen vil Landscentret returnere den til indsenderen. Når avleren har modtaget den registrerede bestillingsseddel, vil han kunne købe den godkendte mængde hos kemikalieforhandleren. Eventuelle fejl i de indsendte oplysninger vil blive rettet og om nødvendigt korrigeret i forhold til den bestilte mængde.
Dansk Landbrugsrådgivning indsamler oplysninger fra de avlere, der anvender Spotlight Plus, med
henblik på at fremskaffe bedre dokumentation for effekten af Spotlight Plus til nedvisning af kartoffelstængler.
Bemærk: Bestillingssedlen fungerer i underskreven stand som en ”på tro og love-erklæring”
af, at gældende regler for brug af Spotlight Plus vil blive overholdt.
Bestillingssedlen skal i udfyldt og underskreven stand sendes til:
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret
Att.: Lars Bødker
Udkærsvej 15, 8200 Århus N
Tlf.: 87 40 54 52 - Fax: 87 40 50 90
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret vil opkræve et registrerings- og ekspeditionsgebyr på
200,00 kr. ekskl. moms pr. bestillingsseddel.

Bestilling af Spotlight Plus
Navn:

.

Adresse:

.
By:

Postnr.:
Tlf.:

.

Fax:

E-mail:

.

Oplysninger vedr. brug af Spotlight Plus.
Samlede areal læggekartofler:

ha.

Areal med nedvisningsproblemer:

ha.

Bestilling af Spotlight Plus:

stk. enheder a 5 l.
Dato:

Ejerens/driftslederens underskrift:

.
.

Spotlight Plus forventes indkøbt hos forhandler:

Mængde korrigeret til:

Registreret den:

stk. enheder a 5 l.

. Stempel og navn:

.

Oplysninger om effekt
For at kunne skaffe dokumentation for effekten af Spotlight Plus, opfordres avlerne til at afsætte et
sprøjtevindue i marken, som ikke behandles med Spotlight Plus og give en vurdering af effekten
umiddelbart før optagning. Returner venligst spørgeskemaet til Landscentret.
Giv en karakter umiddelbart før optagning for nedvisning af stængler. 0 = alle stængler grønne, 10 =
alle stænger nedvisnet. Hvis halvdelen (50 %) af stængelmassen er nedvisnet, gives karakteren 5.
Dato for behandling med Spotlight Plus:

.

Dato for vurdering:

.

.

Stængelnedvisning i ubehandlet sprøjtevindue:

.

Stængelnedvisning i mark:

ha.

Størrelse af behandlet areal:

Navn:

.

Adresse:

.

Postnr.:

Tlf.:

By:

.

Skema sendes til:
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret
Att.: Lars Bødker
Udkærsvej 15
8200 Århus N
Tlf.: 87 40 54 52
Fax: 87 40 50 90
E-mail: lab@landscentret.dk

.

