BESLUTSBILAGA
Datum

Diarienr

2021-09-30

5.1.1-B18-00278

Produktnamn

Aktnr

F-2437
Reg nr

Mospilan SG

5708

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Mospilan SG
UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.
Användning och syfte
Gröda/
situation

Var/
område

Huvudkål

Fält

Blomkål
Broccoli

Fält

Brysselkål

Fält

Julgranar
Skogsplantskoleväxter
Gurka

Fält
Växthus

Syfte

Mot insektsangrepp
Bladlöss och
mjöllöss/vita
flygare
Mot insektsangrepp
Bladlöss
Mot insektsangrepp

Behandlingsutrustning/
metod

Utvecklingsstadium
/tidpunkt

Max antal
behandlingar

Bomspruta

BBCH 40-85

Bomspruta

BBCH 41-46

Bomspruta

BBCH 41-47

1 per år

Nedåtriktad
handhållen
spruta

Plantor mindre
än 50 cm höga
Maj-augusti

1 per år

Minst antal
dagar
mellan
varje
behandling

1 per år
1 per år

3 per år

Karenstid,
minst antal
dagar
mellan sista
behandling
och skörd

Max dos vid en enskild behandling på den
yta som behandlas

Övriga villkor
och
förtydliganden

Ändring

Produkt

Verksamt ämne

14

325 g/ha

65 g acetamiprid/ha

X

7

325 g/ha

65 g acetamiprid/ha

X

14

325 g/ha

65 g acetamiprid/ha

X

250 g/ha

50 g acetamiprid/ha

X

0,5 kg/ha

100 g acetamiprid/ha

3

Mall-id: MAP-0051, 2017-07-11

Ytterligare villkor
Kategori

Villkor

Anmärkning

Spridningsutrustning vid
användning i julgranar och
skogsplantskoleväxter
Anpassade skyddsavstånd vid
spridning med bomspruta

Avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50% ska användas.

Villkoret är till för att skydda
insekter utanför fältet.

X

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom.”

Villkoret är till för att skydda
insekter utanför fältet.

X

Villkoret är till för att skydda
mot växtskyddsmedlets
hälsorisker.

X

Vid återinträde i behandlade
områden

Skyddsavstånden ska alltid avläsas i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.
Efter behandling av trädplantor ska arbetskläder, (som täcker armar, ben och bål), användas
vid arbete med behandlade växtdelar under de första 9 dygnen.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd
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Ändring

Kemikalieinspektionen

BESLUTSBILAGA
Datum

2021-09-30

Diarienr

5.1.1-B18-00278

Produktnamn

Villkor

Utformning av växthus

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet
behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

5708
Anmärkning

Omfattar inte tunnelodling.
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X

