
Reglone til nedvisning af kartofler – dispensation 2020 
Bestillingsseddel og ”Tro og love erklæring” 

Miljøstyrelsens har givet dispensation til nedvisning af kartofler til lagring i 2020 med 0,75 l/ha 
Reglone (reg.nr. 1-262). Dispensationen er gjort betinget af, at der højst må anvendes 0,75 l. 
Reglone pr. ha (150 g/ha diquat) i kartofler til lager i vækststadie 48-89.  

For at kunne købe og bruge midlet i 2020 skal denne bestillingsseddel og ”Tro og love erklæring” 
indsendes til SEGES.  

Der må kun udbringes 0,75 l/ha Reglone i de marker, som i Fællesskemaet er anført med 
afgrødekoderne 149, 150, 152-156. Stivelseskartofler til forarbejdning med afgrødekode 151 må 
ikke behandles med Reglone. SEGES er, som ansøger af dispensationen, blevet pålagt at kunne 
dokumentere overfor Miljøstyrelsen, hvilke avlere, der har indkøbt og anvendt Reglone. Tro og 
love-erklæringerne samles derfor ved SEGES og kan på forlangende blive sendt til 
Miljøstyrelsen, som vil kontrollere, at det anmeldte areal på ”Tro og loveerklæringen” er i 
overensstemmelse med arealet på Fælleskemaet.  

Det er VIGTIGT, at den enkelte bruger overholder dispensationens begrænsninger nævnt på 
etiketten samt brugsanvisningens angivelser af dosering og behandlingstidspunkter. Reglone 
sælges i 1 liter og 10 liters dunke.  

Bestillingssedlen fungerer i underskrevet stand som en ”På tro og love-erklæring” af, at 
gældende regler for brug af Reglone vil blive overholdt. Bestillingssedlen skal attesteres 
og fremsendes af udleveringsstedet til SEGES som en vedhæftet pdf-fil til mailadressen: 

reglone2020@seges.dk 

I emnefeltet på e-mail skal der anføres cvr. nr – antal hektar (sum) af ovenstående afgrødekoder 
– antal liter udlevet. F.eks.:  cvr: 110xxxx04; areal: 13 ha: 10 liter.

Navn: ______________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________  

Postnr.: By: __________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________

CVR. nr.:_____________________________________________________________________ 

Oplysninger vedr. brug af Reglone.  
Samlede areal med afgrødekoderne 149, 150, 152-156: _____________________________ha. 

Bestilling af Reglone:_________________________________________________________liter.  

Ejerens/driftslederens underskrift: _______________________Dato:_______________________  

Reglone er udleveret ved forhandler: 

Registreret dato:________ Forhandlerens stempel og underskrift:_____________________ 
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