Brugsanvisning til
mindre anvendelse
af Integral Pro® (19-230) til
bejdsning af rybs frø mod
rodhalsråd, rapsjordlopper og
jordlopper i rybs
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 være svigtende virkning af et
mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse
følges. BASF A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må
opstå, hvor et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse
og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.
Vejledningen i brug af et mikrobiologisk 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. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med
den mindre anvendelse.

Vejledning for Integral Pro® (19-230) til bejdsning af rybs frø
mod rodhalsråd, rapsjordlopper og jordlopper i rybs
Mikrobiologisk svampe- og insektmiddel:
• Må kun anvendes til bejdsning af rybs frø mod rodhalsråd, rapsjordlopper og
jordlopper i rybs
• Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt
og sprøjtefrist skal overholdes
Advarsel:
”Se Integral Pro® etiketten”

Brugsanvisning
Til bejdsning af frø i lukkede industrielle anlæg
Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingspunkt og sprøjtefrist
Afgrøde
Rybs
(Brassica rapa
ssp.oleifera)

Skadevolder
Rodhalsråd
(Leptospheria
maculans)
Rapsjordlopper
(Psylliodes
chrysocephalus)
Jordlopper
(Phyllotreta sp.)

Dosering
pr.
behandling
160
mL/100 kg
frø
Maks. dosis
pr. sæson: 8
kg frø/ha

Antal
behandlinger
(interval)
N/A

Behandlingstidspunkt
(vækststadier)
Bejdsning før
såning

Sprøjtefrist/
PHI
N/A

Afhængigt af sygdomstryk kan der opnås lav til moderat effekt mod rodhalsråd
(LEPTMA/Leptosphaeria maculans).
Afledt af en stimulering af frøets/plantens naturlige forsvarsmekanismer, kan der opnås lav til
moderat effekt mod angreb af rapsjordlopper (PSYISP/Psylliodes chrysocephalus) og
jordlopper (PHYESP/Phyllotreta sp.).
Risiko for skade: Ingen kendte, produktet er bl.a. testet i den Maritime klimatiske EPPO zone
og Nordzonen i vinter og vår raps uden problemer.
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