Brugsanvisning til mindre anvendelse af Buctril
EC 225 (18-590) til bekæmpelse af ukrudt i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, porre, sukkermajs og asparges
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. GartneriRådgivningen 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 Buctril EC 225 (18-590) til bekæmpelse af ukrudt i
kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, porre, sukkermajs og
asparges
Ukrudtsmiddel:
• Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, porre, sukkermajs og asparges
• Må i kepaløg, skalotteløg, hvidløg og forårsløg ikke anvendes senere end 28 dage før høst
• Må i sukkermajs ikke anvendes senere end 60 dage før høst
• Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
• I kepaløg, skalotteløg, hvidløg og forårsløg: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
• I porre, sukkermajs og asparges: Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb,
søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
• I sukkermajs: Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter
Advarsel:
”Se Buctril EC 225 etiketten”

Brugsanvisning
Skadegører: Ukrudt

Dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist
Max dosering
Max antal behandSprøjtetidspunkt
Afgrøder
pr. behandling linger og interval
(interval)
Kepa-, skalotteMax 4 behandlinger
1. blivende blad (> 3 cm)
0,25 L/ha
og hvidløg
med 5-7 dages interval til 3. blivende blad
Max 4 behandlinger
1. blivende blad (> 3 cm)
Forårsløg
0,25 L/ha
med 5-7 dages interval til 3. blivende blad
Max 4 behandlinger
2. blivende blad (> 3
Porre
0,35 L/ha
med 5-7 dages interval cm) til 9. blivende blad
Sukkermajs
Max 2 behandlinger
4. blivende blad til
0,6 L/ha
med 7 dages interval
6. blivende blad
Max 2 behandlinger
Efter høst i månederne
Asparges
o,5 L/ha
med 7 dages interval
juni til september

Sprøjtefrist
(PHI)
28 dage
28 dage
BBCH stadie 19
(9. blivende blad)
60 dage
-

Sprøjtetidspunkt:
Buctril EC 225 skal anvendes på ukrudtets kimbladstadie.
Sprøjteteknik:
Hvis behandlingen skal udføres i afgrøder med stor bladmasse, som f.eks. asparges, er det vigtigt, at der anvendes en sprøjteteknik, der afsætter midlet på kammen under bladene. Dropleg teknikken kan med fordel
anvendes til disse behandlinger.
Risiko for skade:
Der er relativt få danske erfaringer med Buctril EC 225, og midlet bør derfor anvendes med forsigtighed. Dette
gælder især i skalotte-, hvid- og forårsløg samt sukkermajs og asparges.
I såede løg og plantede porrer er der erfaringer med Buctril EC 225 og andre bromoxynil produkter fra forsøg i
Danmark og Sverige. Disse forsøg har vist, at der er en reel risiko for at skade afgrøderne. Det gælder især
små, såede afgrøder, men også senere behandlinger på stor bladmasse kan skade. Det anbefales derfor i første
omgang altid at prøve midlet på et mindre areal.
Buctril EC 225 skal anvendes under gode vejr- og vækstforhold, men det er vigtigt at der opnås flere erfaringer
med midlet på forskellige jordtyper og under forskellige vækstbetingelser.
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