
Brugsanvisning til 
mindre anvendelse 

af Avaunt 150 EC (reg.nr. 11-68) til 
bekæmpelse af stankelbenslarver på 

golfbaner 
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. Dansk Golf Union kan 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. 



Vejledning for Avaunt 150 EC (11-68) til bekæmpelse af 
stankelbenslarver på golfbaner 

 
Virkemåde 

Avaunt 150 EC er et kontaktmiddel, hvor det aktive stof indoxacarb binder sig i 

planternes vokslag. Indoxacarp virker på larvernes centralnervesystem. Virkningen er 

afhængig af doseringens størrelse, men er normalt på ca. 14 dage. 

 
Insektmiddel: 

 
• Må kun anvendes på golfbaner til bekæmpelse af stankelbenslarver om efteråret. 

• Maks. 1 behandling efterår og pr. vækstsæson. 

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

at beskytte organismer, der lever i vand. 

• Der skal anvendes handsker ved opblanding og ved håndtering af sprøjteudstyr under 
udsprøjtning af produktet. 

• Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, 
sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes   

 
Advarsel 

”Se Avaunt 150 EC etiketten”. 

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides. 
 

 
Brugsanvisning for Avaunt 150 EC til 
bekæmpelse af stankelbenslarver på 
golfbaner 

 
Skadegører: 

Stankelbenslarver. 

 
Dosering: 

0,45 l pr ha i 100-300 l vand. 

 
Sprøjtetidspunkt: 

Om efteråret fra 15. september til 1. december.  

Midlet er regnfast efter 0,5-1 time eller når midlet er indtørret på bladene. 

 
Virkningen af Avaunt 150 EC er ikke temperaturafhængig, men effekten er bedst under 

lune forhold. 

 
Antal behandlinger: 

Maks. 1 behandling om efteråret og pr. vækstsæson. 
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