Växtskyddsbesked
2020-09-25

Beviljad UPMA för växtskyddsmedlet Flexity
Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om dispens för växtskyddsmedlet Flexity, med reg.nr 4847.
UPMA gäller från och med den 24 september 2020 och så länge som produktgodkännandet för
Flexity gäller.
UPMA gäller användning mot mjöldagg i odlingar av tomat i växthus och jordgubbar i växthus, tunnel
samt på friland.
Specificerade användningsvillkoren framgår av beslutsbilagan (se nästa sida).
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F-2623

Produktnamn

Reg nr

Flexity

4847

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

Syfte

Behandlingsutrustning/
metod

Utvecklingsstadium
/tidpunkt

Max antal
Minst antal
behandlingar dagar
mellan
varje
behandling

Karenstid,
minst antal
dagar
mellan sista
behandling
och skörd

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

Övriga villkor och
förtydliganden

Mot
mjöldagg

Bomspruta BBCH 11-89

2 per år

7 dagar

3 dygn

500 mL/ha 150 g metrafenon/ha

Jordgubbar Växthus

Mot
mjöldagg

Sprutning

1BBCH 11-89

Vid spridning av
produkten ska
1000-1500 L
vatten per ha
användas.

2 per år

7 dagar

3 dygn

30 laL/m2

9 mg metrafenon/m2

Vid spridning av
produkten ska
0,1-0,15 L vatten
per m2 användas.

Mot
mjöldagg

Sprutning

BBCH 20-89

2 per år

7 dagar

3 dygn

25 µL/m2

7,5 mg metrafenon/m2

Vid spridning av
produkten ska
0,1-0,15 L vatten
per m2 användas.

Tomat

r Växthus

-

Ändring

Verksamt ämne

ordgubbar Friland
Tunnel

r----

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

' Var/område

Ytterligare villkor
, Kategori

Personlig

skyddsutrustning

Villkor

Anmärkning

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid
arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Villkoret är till för att skydda mot
växtskyddsmedlets hälsorisker.

Ändring

