
 

 

 

 
Brugsanvisning til mindre anvendelse 

af Vacciplant (740-1)  
mod gråskimmel i jordbær i åbne væksthuse 

 

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 godken-
delse, 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 svig-
tende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse 
følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der 
må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den til-
knyttede vejledning til afgrøden følges. 
 
Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en god-
kendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observa-
tioner. 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 på-
gældende afgrøde 
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Min-
dre 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 Vacciplant (740-1) mod gråskimmel i jordbær i åbne vækst-
huse 
 

Svampemiddel: 

• Må kun anvendes mod gråskimmel i jordbær i åbne væksthuse 

• Brugsanvisningens angivelser skal overholdes 

 

Advarsel: 

”Se Vacciplant etiketten” 

 

Brugsanvisning  

 

Til anvendelse i åbne væksthuse 

Afgrøde 
Skadevolder 

Dosering pr. 

behandling 

Antal 

behandlinger 

pr. sæson* 

Vand-

mængde 

Behandlingstids-

punkt 

Jordbær Gråskimmel Max. 1 L/ha Max. 7 behand-

linger med min. 

5 dages interval 

300-1000 

L/ha 

Ved behov; kan 

også behandles ef-

ter høst indtil 

vækst-  

stadium BBCH 92 
 

*) Èn sæson om foråret og èn sæson om efteråret. 

 

Sprøjteudstyr: Sprøjte med vertikal sprøjtebom eller rygsprøjte til bl.a. pletbehandling. Dyserne på den 
vertikale sprøjtebom skal være indstillet således, at sprøjtevæsken kun rammer planterne i rækken. Ved 
brug af rygsprøjte skal al sprøjtevæsken afsættes i afgrøden. 
 

Sprøjteteknik: Vacciplant stimulerer afgrødens modstandsmekanismer og styrker derved modstands-

dygtigheden mod angreb. Der er ikke direkte effekt mod eksisterende angreb. Vacciplant skal derfor an-

vendes forebyggende. 

I konventionelt dyrkede jordbær kan Vacciplant anvendes i et behandlingsprogram, der veksler med 

kemiske svampemidler (læs mere på etiketten). 

 

Økologi: Vacciplant kan anvendes i økologisk produktion 
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