
Brugsvejledning til mindre anvendelse 
af Galera (64-71) mod ukrudt i purløg, 

persille, timian og olieræddike til 
frøproduktion 

 

 

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til 

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) NR. 1107/2009 om markedsføring 

af plantebeskyttelsesmidler artikel 51 

 

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse 

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør 
det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt 
på midlets etikette. 
 
Vejledning om 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 P/S Plante og miljø udarbejder og søger godkendelse og vejledning på 
brugerens vegne, kan SEGES P/S Plante og miljø 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.  
 
 
 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:DA:PDF


Vejledning for Galera mod ukrudt i purløg, persille, timian og 
olieræddike til frøproduktion 

Ukrudtsmiddel 

 Må kun anvendes i etableret purløg, persille, timian og olieræddike til frø. 

 Halm må ikke bruges til opfodring. 

 For at beskytte grundvand, må dette produkt, eller andre produkter der 

indeholder clopyralid, kun anvendes 1 gang hvert 4 år. 

 

 

Advarsel 

”Se Galera etiketten”. 

 

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides. 

 

Brugsanvisning for Galera mod ukrudt i purløg, persille, timian 
og olieræddike til frøproduktion 

Bekæmpelse 

Kamille, melder, burresnerre og snerlepileurt. 

 

Dosering 

0,3 l/ha Galera + 0,3 l/ha PG 26N. Må højst anvendes hvert 4. år, for at beskytte 

grundvandet. 

 

Tidspunkt 

Galera må udelukkende anvendes om foråret, ved temperaturer over 10 gr. 

celsius og aldrig i forbindelse med nattefrost.  

 

Anvendelse 

Læs etiketten omhyggelig inden anvendelse.  

 

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. 
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http://planteapp.dlbr.dk/middeldatabasen/Product.asp?ProductID=50994

