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Få et kemitjek og slip for bøde
Det går hurtigt i kemibranchen: Midler udfases og må ikke længere anvendes og opbevares. Samtidig
fusionerer kemifirmaer hastigt, og midler overgår til nye producenter. Det betyder at kendte midler får nye
registreringsnumre og gamle midler med samme navn og udseende udfases. Senest er flere glyphosat
produkter ikke længere lovlige at anvende og opbevare.
Seneste opgørelse fra Landbrugsstyrelsen i 2016 viste, at der blev konstateret ulovlig opbevaring af kemi i
ca. hver 5. kontrol på landsplan. Overtrædelse medfører bøder fra 8.000 kr., så det er altid en god ide at
holde godt styr på kemirummet.
Kemitjek!
Som udgangspunkt bør kemirummet gennemses 1 – 2 gange årligt. Ved gennemgangen bør ældste midler
og midler, der snart udgår, stilles frem så de bliver anvendt først. Det er altid en god ide at opdele midlerne
i grupper, så svampemidler, ukrudtsmidler samles, og risikoen for fejlagtig anvendelse minimeres.
Brug appen ”Kemitjek” eller bestil et Kemitjekbesøg fra Landbo Limfjord
Appen ”Kemitjek” er udviklet til mobiltelefoner. Her kan midlerne scannes, man får oplyst midlernes
godkendelse mm. Programmet kan hentes i Appstore til mobiltelefoner og kræver et årligt abonnement på
ca. 100 kr. Landbo Limfjord tilbyder ”kemitjek” på ejendommen, hvor vi gennemgår kemirummet og
markerer gyldighedsperioden for de enkelte midler. Kemitjekket udføres gerne i foråret, så der er mulighed
for at anvende ældste midler først. Pris 600 kr. for den første 0,5 time inkl. tilkørsel og herefter 300 kr. pr.
0,5 time. Tilmeldinger til kemitjek modtages gerne snarest på tlf. 9615 3530, Kirsten Svenningsen.
Positivlisten
På middeldatabasen er der mulighed for at se ”positivlisten”. Listen viser en oversigt over pesticider, som
du må have på bedriften. Et middel bliver identificeret med både middelnavn og registreringsnummer.
Ligger du inde med produkter, som ikke er omfattet af listen, er de som udgangspunkt forbudte og skal
bortskaffes på forsvarlig vis, dvs. via en
modtagestation for farligt affald.
Brug altid de ældste midler først
Som konsekvens af, at det kan blive
ulovligt at opbevare lovligt indkøbte
midler, kan det være fornuftigt, at du
”købsdatomærker”
plantebeskyttelsesmidler for at sikre dig,
at du altid bruger de ældste produkter
først.
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