Brugsanvisning til mindre anvendelse af
Steward 30 WG (11-71) i prydplanter i væksthus
og på friland inkl. planteskolekulturer
Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009
(EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv
79/117/EØF og 91/414/EØF

Ansvar for godkendelse til mindre anvendelse

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et
kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er omfattet af midlets
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 HortiAdvice udarbejder og
søger om godkendelse til mindre anvendelse og udarbejder vejledning på brugerens vegne, kan
HortiAdvice ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte 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 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 arter og 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.
Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges.
Der gøres opmærksom på, at anvendelsen til den mindre anvendelse sker på brugerens
eget ansvar for så vidt angår effektivitet og fytotoksicitet.

Vejledning og brugsanvisning til mindre anvendelse af Steward 30 WG
(11-71) i prydplanter i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer
Advarsel:
Godkendelse til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet, og
brugsanvisningen skal følges.
Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.
Virkemåde:
Steward 30 WG (11-71) er kontaktmidler, der binder sig i plantens vokslag. Det er derfor vigtigt, at
der bruges tilstrækkeligt med vand, så der bliver en god dækning af de plantedele, hvor larverne
befinder sig. Midlerne, der virker på alle larvestadier, optages i larverne ved indtagelse eller
gennem kontakt. Voksne sommerfugle bekæmpes ikke.

Optimale virkningsforhold:
2 timers tørvejr.
Bedst virkning fås under lune forhold, når larverne er aktive.

Brugsanvisning
Anvendelsesområde:
Steward 30 WG (11-71) anvendes i prydplanter på friland og i væksthus samt i planteskolekulturer
mod larver af målere, viklere, møl, ugler og dagsommerfugle.
Anvendelsestidspunkt og vilkår:
Midlerne anvendes ved begyndende angreb.
Væksthus
Maks. 6 behandlinger pr. år eller maks. 3 behandlinger pr. kultur. Minimum 8 dage mellem
behandlingerne.
Ved brug i væksthuse, skal der bruges handsker ved arbejde med planterne efter sprøjtning.
Frilandsanvendelse
Maks. 4 behandlinger pr. år. Minimum 10 dage mellem behandlingerne.
For at beskytte organismer, der lever i vand, må midlerne ikke anvendes nærmere vandmiljøet
(søer, vandløb, mv.) end:
Lave kulturer (max højde 100 cm) = 2 meter
Mellem kulturer ( max højde 175 cm) = 10 meter
Høje kulturer ( > 175 cm) = 30 meter
Dosering:
Væksthus
0,0085%-0,0125% eller 8,5-12,5 g middel pr. 100 l vand eller 85-125 g middel per ha. Doseringen
og vandmængden afpasses efter kulturens tæthed og højde (se bl.a. doseringstabel for
væksthusgrønsager på etiketterne).
Frilandsanvendelse
Prydplanter, buske og mindre træer: 85-170 g middel pr. ha.
Større træer: 170-250 g middel pr. ha.
Doseringen og vandmængden afpasses efter kulturens tæthed og højde (se bl.a. doseringstabel
for æbler og pærer på etiketterne).
Bimærke:
Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må midlerne ikke anvendes i
blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21.
Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg.
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