
Brugsanvisning til 
mindre anvendelse 

af Broadway (reg.nr. 64-69) mod 
ukrudt i vinterspelt  

på friland 
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 til Mindre 
anvendelse følges. Dow AgroSciences Danmark A/S kan 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 eller ingen 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 til 
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 Broadway (reg. nr. 64-69) mod ukrudt i 
vinterspelt 
 

Ukrudtsmiddel: 

• Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterspelt og ikke senere end vækststadie 

BBCH 39 

• Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt skal 
overholdes   

• Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at 
beskytte organismer, der lever i vand (SPe3) 

 

 

Advarsel: 

”Se Broadway etiketten” 

 

 

 

Brugsanvisning  
Til anvendelse på friland. 

 

Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger og behandlingspunkt  

Afgrøde Skadevolder 

Dosering pr. 

behandling 

Antal behandlinger 

(interval) 

Behandlings-

tidspunkt 

(vækststadier) 

vinterspelt En lang række 
en- og 
tokimbladede 
ukrudtsarter. Se 
Broadway 
etiketten. 

110-130 g/ha 

+ PG26N 

Broadway må 

kun anvendes 1 

gang pr. vækstår 

og kun om 

foråret 

BBCH 23-29 

165 g/ha + 

PG26N 

BBCH 30-3 

220 g/ha + 

PG26N 

BBCH 33-3 

Sprøjteteknik/udstyr: Etikettens anvisninger for vinterhvede skal følges. 
 

Risiko for skade: Spelt er i direkte slægtskab med hvede og de to arter kan krydses med 

hinanden. De nye speltsorter er forædlet ved at krydse spelt med moderne hvedesorter og de 

ligner i vækst mere hvede, mens de gamle speltsorter minder mere om rug. Tålsomheden 

antages på grund af det nære slægtskab mellem vinterspelt og vinterhvede at være den samme. 

 

 

 

Dato: 25. april 2018 

 

https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50980

