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Vejledning for Karate 2,5 WG i havefrø
Off-labelmidler Havefrø Landscentret | Planteavl

Vejledning for Karate 2,5 WG i havefrø

Skadedyrsmiddel :
"Må kun anvendes i havefrø"
"Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandløb og søer"
"Behandlet halm må ikke anvendes til foder"

Advarsel :
"Se Karate 2,5 WG etiketten"

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Karate 2,5 WG i havefrø

Bekæmpelse af 
Glimmerbøsser, trips, jordlopper, rapsjordlopper, bladlus, bladrandbiller, bedefluens larve:
0,2 kg Karate 2,5 WG pr. ha

Kålmøl, skulpesnudebiller, skulpegalmyg, bedebladlus, ferskenbladlus, ærtethrips, ærtebladlus,
bladtæger, viklere, kålsommerfuglelarver, kålhveps, uglelarver:
0,3 kg Karate 2,5 WG pr. ha

Agerugle (knoporme), krusesygegalmyg, bladribbesnudebille:
0,4 kg Karate 2,5 WG pr. ha

Ved ny indflyvning kan det være nødvendigt at gentage behandlingen.

Findes der blomstrende planter, må behandlingen kun gennemføres udenfor biernes flyvetid (ca. kl.
21-03).

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg:
Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label anvendelse af Karate 2,5 WG i havefrø efter
ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra Syngenta Crop Protection A/S:
Syngenta Crop Protection A/S har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig med
forsøg med anvendelsen af Karate 2,5 WG i havefrø, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt
på brugerens eget ansvar. Syngenta Crop Protection A/S kan på ingen måde drages til ansvar.
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Off-label midler - Ansvar og regler
Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke
er nævnt på midlets etikette.
Off-label vejledning - 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 off-label vejledningen
følges. Da Landkontoret for Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Landskontoret for Planteavl ikke gøres ansvarlig
for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, 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 off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det
frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.

https://www.landbrugsinfo.dk/Sider/Startside.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Sider/Startside.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Sider/Startside.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/Startside.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pl_off_havefroe_Karate25WG.aspx
http://planteapp.dlbr.dk/middeldatabasen/Product.asp?ProductID=60928


10.6.2020 Vejledning for Karate 2,5 WG i havefrø

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pl_off_havefroe_Karate25WG.aspx 2/3

Forfatter

Landskonsulent, Planteværn
Jens Erik Jensen
Planteværn
jnj@seges.dk

Af samme forfatter
Nye og ændrede godkendelser 2020
02.06.20

Krav om autorisation ved køb af
plantebeskyttelsesmidler træder i kraft
1. juli 2020
22.05.20

Sprøjteplan, sprøjtejournal og
rådgivning om plantebeskyttelse
13.05.20

Sprøjtning under tørre og/eller varme
forhold
23.04.20

Hvor længe skal der være tørvejr efter
sprøjtning?
07.04.20

Planter & Miljø

Printet af: Jens Erik Jensen (lcjnj)

Sidst bekræftet: 27-04-2006 Oprettet: 27-04-2006 Revideret: 27-04-2006

Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

mailto:jnj@seges.dk
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/Nye_og_aendrede_godkendelser_2020.aspx?utm_source=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Af_samme_forfatter
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Opfoelgningskursus/Sider/pm_20_2439_autorisation_pesticider.aspx?utm_source=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Af_samme_forfatter
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pm_20_2439_Sprojteplan_sprojtejournal_radgivning.aspx?utm_source=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Af_samme_forfatter
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Ukrudt/Kemisk-bekaempelse/Sider/pm_20_2439_Sproejtning_under_toerre_forhold.aspx?utm_source=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Af_samme_forfatter
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Sider/pm_20_2439_Hvor_laenge_skal_der_vaere_toervejr.aspx?utm_source=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Af_samme_forfatter
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/_layouts/webinfo/relatedbyauthor.aspx?siteId=289ffff1-242d-4224-93c3-53b094ac794c&webId=12242a3f-4f33-4957-a3e3-3e6d29a73d9f&listId=6e4f1bde-b2e4-463d-964f-c5e27242b6db&itemId=205
http://nyhedsbrev.seges.dk/
https://www.landbrugsinfo.dk/Regelinfo/bek/Sider/bek20030533.aspx


10.6.2020 Vejledning for Karate 2,5 WG i havefrø

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pl_off_havefroe_Karate25WG.aspx 3/3


