Brugsanvisning til mindre anvendelse
af Lamdex (396-77) mod skadedyr i
markfrø til frøproduktion
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 følges. Da
SEGES PlanteInnovation udarbejder og søger godkendelse og vejledning på
brugerens vegne, kan SEGES PlanteInnovation 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.
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 Lamdex (396-77) mod skadedyr i markfrø til
frøproduktion
Insektmiddel:
 Må kun anvendes mod skadedyr i markfrø til frøproduktion.
 Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt skal
overholdes.
 Halmen og rester må ikke opfodres.
 Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt
ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.
 Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for
at beskytte organismer, der lever i vand
 Der må i alt kun anvendes 0,6 kg Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrinholdige produkter på afgrøden inden for samme vækstår.
Advarsel:
”Se Lamdex etiketten”

Brugsanvisning
Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingspunkt og sprøjtefrist
Afgrøde

Skadevolder

Thrips, jordlopper, bladlus,
kornbladbillens larve,
bladrandbiller,
engrapgræsgalmyg
Markfrø

Hvedemyg, galmyg, tæger,
sommerfuglelarver
Fritfluer, agerugler

Dosering pr.
behandling

BehandlingsAntal
behandlinger tidspunkt

0,2 kg/ha

1-3

I alt max 0,6 kg
pr. vækstår
0,3 kg/ha

1-2

I alt max 0,6 kg
pr. vækstår
0,4 kg/ha

1

I alt max 0,6 kg
pr. vækstår
Sprøjteteknik/udstyr: Marksprøjte
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