Växtskyddsbesked
2022-06-09

Beviljad Dispens för växtskyddsmedlet Raptol
Kemikalieinspektionen har bifallit LRFs ansökan om Dispens för att släppa ut växtskyddsmedlet
Raptol, reg.nr. 5351, på marknaden för begränsad och kontrollerad användning.
Dispensen gäller från och med 2022-06-10 till och med 2022-08-31.
Dispensen gäller mot angrepp av trips i odlingar av jordgubbar på friland och i tunnel.
Observera att Raptol i den här dispensen har 5 dagars karenstid.
Specificerade användningsvillkor framgår av bifogad beslutsbilaga.
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Tillstånd och upplysning

Datum

Diarienr

Aktnr

2022-06-08

5.1.2.a-H22-05737

F-3408

Produktnamn

Reg nr

Raptol

5351

Villkor för användning av Raptol- Dispens under perioden 2022-06-10 till 2022-08-31
Användning och syfte
Gröda/situation

Jordgubbar
' Jordgubbar

Var/område

Syfte

Behandlingsutrustning/
metod

Utveckling
sstadlum
/tidpunkt

BBCH
51-75
BBCH
51-75

Fält

Mot trips

Bomspruta

Tunnel

Mot trips

Bomspruta,
handhållen
spruta

Max antal behandlingar

2 under
dispensperioden
2 under
dispensperioden

Minst antal
dagar
mellan
varje
behandling

Karenstid,
minst antal
dagar mellan
sista
behandling
och skörd
(dygn)

5 dagar

5 dygn

5 dagar

5 dygn

Max dos vid en enskild behandling
på den yta som behandlas
Produkt

Övriga villkor och
förtydliganden

Verksamt ämne

; 6 L/ha

275 g pyretriner/ha
, 5 kg rapsolja/ha
6 L/ha
27,5 g pyretriner/ha
5 kg rapsolja/ha

Ytterligare villkor
Anmärkning

Tillredning av
brukslösning

Produkten ska skakas före användning.

Vid spridning med
bomspruta

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

, Villkoret är till för att produkten ska vara
homogen vid tillredning av brukslösning
Villkoret är till för att skydda
vattenlevande organismer.

Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som
reducerar avdriften med minst 50 '4 användas.
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Villkor

Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i
, kolumnen för grov duschkvalitet.
Vid spridning i
tunnelodlingar

Vid spridning i tunnelodlingar ska tunnelns långsidor vara nedrullade.
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Villkoret är till för att skydda
vattenlevande organismer.

Kennkalieinspektionen

BESLUTSBILAGA DISPENS
Diarienr

Aktnr

2022-06-08

5.1.2.a-H22-05737
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Produktnamn

Produktkod

Reg nr

5351

Raptol

Tillstånd och upplysning

Anmärkning

Villkor

Vid spridning

Datum

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter Villkoret är till för att skydda bin och
andra pollinerande insekter.
föda.
Bin söker oftast föda mellan gryning och
skymning.

Utformning av
tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som Tte är permanent , Omfattar inte växthus
och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.
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