
 

 
Godkjent av Mattilsynet: 15.02.2022 

Gyldig t.o.m. : Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning (minor use) er gyldig til 
godkjenningsperioden for Centium 35 CS utløper. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor. 

 
Advarsel  
I tillegg til advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett, gjelder følgende:  
 

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør 
spredeutstyr nær overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier. 
 

Virke – og bruksområde  
Mot frøugras i rotpersille, knollselleri, hodekål og rosenkål under dekke, pastinakk, dill, blad- 
og kruspersille på friland med og uten dekke, samt rødbete, fôrbete, bønner til konsum, 
fennikel og rabarbra på friland.  
 

Behandlingsfrist:  
Dill, blad- og kruspersille: 28 dager 
 
 

Bruksrettledning   
 
Dosering: 

Maks 12,5 ml per dekar per år. Væskemengde 20-40 l/daa.  
Det er generelt risiko for noe skade, spesielt på lette jordarter og i kombinasjon med store 
nedbørsmengder. Anbefalt å bruke maks 7,5 ml/daa på jord med mindre enn 10 % leire, 10-
20 % leire 10 ml/daa og mer enn 20 % leire 12,5 ml/daa. Centium krever god jordfuktighet for 
best effekt.  
 
Ta kontakt med lokal rådgiver for mer informasjon.  
 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51  

Centium 36 CS - klomazon 

Erklæring 
Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen 
utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. 
Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i 
preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets 
ordinære etikett.  
 
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. 
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 
behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale 
dosering/konsentrasjon.  
 
 

 



Bruksområde Dose ml/daa Sprøytetid Antall 
behandlinger 

Merknader 

Rotpersille under 
dekke 

12,5 Sprøyt senest 
ved BBCH 07 

1  

Knollselleri under 
dekke 

12,5 Ved utplanting, 
innen 7 dager 
etter utplanting 
på fuktig jord 

1  

Hodekål og rosenkål  
under dekke 

12,5 Påføres rett 
etter såing eller 
etter utplanting 
av kulturen: 

1  

Rødbete 5-12,5  Straks etter 
såing og minst 
tre dager før 
oppspiring 
(BBCH 00-07)  

1-2 behandlinger, 
men totaldose 
ikke over 12,5 
ml/daa 

Redusert dose på 
lette jordarter, se 
info over. 

Fôrbete 5-12,5  
 
 

Straks etter 
såing og minst 
tre dager før 
oppspiring 
(BBCH 00-07)   

1-2 behandlinger, 
men totaldose 
ikke over 12,5 
ml/daa 

Redusert dose på 
lette jordarter, se 
info over 

Fôrbete 5-12,5  
 

Anbefalt 5-8 
ml/daa etter 
fremspiring 

Etter oppspiring 
BBCH 12-18 

1-2 behandlinger, 
men totaldose 
ikke over 12,5 
ml/daa 

Må ikke brukes på 
betenes 

frøbladstadium. 
Alle betene må ha 
2 til 8 velutviklede 

blad  

Bønne til konsum   12,5  Før oppspiring 
BBCH 00-09 

1  

Pastinakk friland 
inkludert under dekke 

Inntil 7 ml.  
Maks dose 
12,5 ml/daa 

totalt 

Før oppspiring  
BBCH 00-07 

1 Veldig forsiktig. 
Kontakt lokal 

rådgiver 

Pastinakk  Maks 8 ml på 
en behandling, 

Maks 12,5 
ml/daa totalt 

Etter 
fremspiring, 
BBCH 11-14 

1-2 behandlinger 
med 7 dagers 
mellomrom. 
Totaldose ikke 
over 12,5 ml/daa 

Veldig forsiktig. 
Kontakt lokal 

rådgiver 

Fennikel  12,5  BBCH 0-18 1  

Dill, blad-og 
kruspersille friland 
inkludert dekke 

12,5 Før oppspiring 
BBCH 00-09 

1  

Rabarbra 12,5  Før oppspiring.  1 I planteåret, er 
behandling 7-10 
dager etter 
planting  

 


