SEGES
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
Danmark
Att.: Barthold Feidenhansl (baf@seges.dk)

Pesticider og Biocider
J.nr. MST-661-11957
Gebyrtype 9238
Ref. lolun/sabla
Den 16. oktober 2019

Godkendelse af Clomate (reg. nr. 756-1) til mindre anvendelse mod
ukrudt i radise til frøproduktion på friland
SEGES PlanteInnovation har med mail af 1. april 2019 søgt Miljøstyrelsen om godkendelse af Clomate til mindre anvendelse mod ukrudt i radise til frøproduktion.
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet har vurderet, at der ikke findes alternative godkendte midler til bekæmpelse af ukrudt i radise til frøproduktion.
Miljøstyrelsens afgørelse
I medfør af artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1 godkender Miljøstyrelsen herved Clomate til mindre anvendelse mod ukrudt i radise til frøproduktion
på friland.
Den godkendte dosering er på 0,2 L/ha, og der må max behandles 1 gang pr. vækstsæson.
Halmen og rester må ikke anvendes til opfodring.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter.
Må ikke anvendes senere end 3 dage før fremspiring.
Midlet eller andre midler der indeholder clomazon, må maksimalt anvendes hvert
3. år på samme areal.
Godkendelsen udløber den 31. oktober 2020. Denne dato er sammenfaldende med
udløbstidspunktet for den ordinære godkendelse af midlet.
Miljøstyrelsen offentliggør denne godkendelse til mindre anvendelse inklusiv
brugsanvisning samt information om slutbrugerens ansvar på styrelsens hjemmeside.
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 60 i
bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen2. Afskæringen af klagemuligheden berører
ikke retten til at anlægge civilt søgsmål efter retsplejelovens almindelige regler, men
restsag skal være anlagt senest seks måneder efter at denne afgørelse er meddelt, jf.
§ 54 i kemikalieloven3.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009 (EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.
2 Jf. Bekendtgørelse nr. 815 af 18. juni 2018 om bekæmpelsesmidler.
3 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017 om kemikalier.
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