
Brugsanvisning til mindre anvendelse af nedenstående 
metamitron-holdige midler mod ukrudt i prydplanterne 

Convolvulus tricolor, Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, 
Cynoglossum officinale, Chrysanthemum carinatum, Calendula 

officinalis, Gypsophila elegans og Papaver rhoeas  
til frøavl på friland 

 
Goltix SC 700 (396-22), ECP Metafol 700 (501-30),  

SweDane Metafol 700 (501-41), Metafol 700 (501-42)  
og Target 700 (501-27) 

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. 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 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.  

 

 

https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50450


 

 

Vejledning for Goltix SC 700 (396-22), ECP Metafol 700 (501-30), SweDane Metafol 700 (501-

41), Metafol 700 (501-42) og Target 700 (501-27) mod ukrudt i prydplanterne Convolvulus 

tricolor, Iberis sempevirens, Centaurea cyanus, Cynoglossum officinale, Chrysanthemum 

carinatum, Calendula officinalis, Gypsophila elegans og Papaver rhoeas til frøavl på friland 

 

Ukrudtsmiddel: 

 Må kun anvendes mod ukrudt i prydplanterne Convolvulus tricolor, Iberis sempevirens, Centaurea 

cyanus, Cynoglossum officinale, Chrysanthemum carinatum, Calendula officinalis, Gypsophila 

elegans og Papaver rhoeas som bladmiddel til behandling af ukrudt 

 Max 1 L/ha per behandling og 3 L/ha per vækstår fordelt på max. 4 behandlinger pr. vækstår. 

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

 Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter 
 

Advarsel: 

”Se Goltix SC 700, ECP Metafol 700, SweDane Metafol 700, Metafol 700 og Target 700 etiketten”. 

 

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides. 

 

Brugsanvisning for Goltix SC 700, ECP Metafol 700, SweDane Metafol 700, Metafol 700 og 

Target 700 mod ukrudt i prydplanterne Convolvulus tricolor, Iberis sempevirens, Centaurea 

cyanus, Cynoglossum officinale, Chrysanthemum carinatum, Calendula officinalis, 

Gypsophila elegans og Papaver rhoeas til frøavl på friland 

 

Som jordmiddel 

Afgrøde Skadegører Max. dosering 

pr. behandling   

Antal behandlinger 

pr. vækstår 

Sprøjtetidspunkt 

Convolvulus, 

Iberis, 

Centaurea, 

Cynoglossum, 

Chrysantemum 

og Calendula 

Bredbladet 

ukrudt 

1,0 L/ha 

 

Max. 1, da afgrøden 

derefter vil være 

fremspiret 

Umiddelbart efter 

såning. 

 

Gypsophila og 

Papaver 

Bredbladet 

ukrudt 

0,75 L/ha  

 

Max. 1, da afgrøden 

derefter vil være 

fremspiret 

Umiddelbart efter 

såning på fugtig 

jord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Som bladmiddel 

Afgrøde Skadegører a) Max. dosering 

pr. behandling  

 b) Max. dosering 

pr. vækstår 

Antal 

behandlinger 

pr. vækstår 

Sprøjtetidspunkt 

Convolvulus, 

Papaver, 

Centaurea og 

Calendula 

Bredbladet 

ukrudt 

a) 1,0 L/ha 

b) 3 L/ha 

 

Max. 4.  

De 4 behandlinger 

dækker den 

samlede 

anvendelse som 

jord- og 

bladmiddel. 

Bemærk at den 

maksimale 

dosering ikke må 

overskrides. 

Afgrøde med 

minimum 2 

løvblade.  

Fugtig jord 

fremmer effekten 

Gypsophila, 

Chrysanthemum 

Cynoglossum og 

Iberis 

Bredbladet 

ukrudt 

a) 0,50 L/ha  

b) 3 L/ha 

 

Max. 4.  

De 4 behandlinger 

dækker den 

samlede 

anvendelse som 

jord- og 

bladmiddel. 

Bemærk at den 

maksimale 

dosering ikke må 

overskrides. 

Afgrøde med 2 

løvblade.  

Fugtig jord 

fremmer effekten 

 

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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