
Brugsanvisning til mindre anvendelse 
af Folicur EW 250 (18-588) mod 

svampesygdomme i frøgræs BBCH 14-30 
om efteråret 

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 Plante 
& Miljø udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES 
Plante & 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 Folicur EW 250 mod svampesygdomme i frøgræs 
BBCH om efteråret 

Svampemiddel 
 Må kun anvendes i frøgræs om efteråret i stadie 14 (4 blad udfoldet) – 30 (beg.

strækning)

 Behandlet frøgræs må ikke anvendes til afgræsning. Halm fra frøgræs må tidligst

anvendes til foder året efter behandling.

 Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

 Maksimal dosering ved efterårsanvendelse er 0,7 L/ha. Hvis der er sprøjtet om

efteråret i frøgræs skal doseringen ved sprøjtning i forår/sommer-perioden

nedsættes så der maksimalt anvendes 0,7 L/ha (svarende til 175 g tebuconazol/ha) i

samme vækstår.

 Der må i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder

epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol, eller difenconazol med mindre doseringen

nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer, skal

doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale

doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier, jf. brugsanvisningerne.

Advarsel 
”Se midlets etikette: Folicur EW 250. 

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides. 

Brugsanvisning for Folicur EW 250 mod svampesygdomme i frøgræs 
BBCH 14-30 om efteråret 

Bekæmpelse 

Svampesygdomme i frøgræs. 

Dosering 

Folicur EW 250: Der anvendes 0,70 l/ha ved konstateret angreb i stadie 14-30 efterår. 

Den maximale dosering på 0,70 l/ha kan splittes i 2 behandlinger. 

Hvis der behandles både efterår og forår, må den samlede dosering i vækstsæsonen 

ikke overstige 0,7 l/ha 

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. 

Dato: 3. november 2016 

https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72449

