Aktuella godkännanden 2022
Produktnamn
Aliette 80 WG

Amistar

Regnr
4048

Typ av godkännande Gäller t.o.m

Användningsområde

UPMA

Mot svampangrepp, baldmögel i tunnelodling av jordgubbar,
frilandoling av allåkerbär, nyetablerad frilandodling av humle och
etablerad frilandodling av humle

2023-04-30

5465

UPMA

2022-12-31

BASF Cycocel Plu 5257

UPMA

2022-11-30

Boxer

5565

UPMA

2022-10-31

Caryx

5452

UPMA

Cedress

4935

UPMA

2024-04-30

Centium 36 SC
Centium 36 SC

4778
4778

UPMA
UPMA

2023-10-31
2023-10-31

Centium 36 SC

4778

UPMA

2023-10-31

Centium 36 SC

4778

UPMA

2023-10-31

Cerone

3571

UPMA

2022-07-31

Mot Alternaria spit i odlingar av lin.
Mot selleribladfläcksjuka i frilandsodling av rotselleri.
Mot mjöldagg och gurkbladmögel i frilandsodling av gurka
och växthusodling av tomat och gurka.
Mot gråmögel och hallonskottsjuka i frilandsodling av hallon.
Mot svampangrepp i frilandsodling av bladpersilja, frilands-,
växthus- och tunnelodling av prydnads- och plantskoleväxter.
Tillväxtreglering i prydnadsväxter.
Mot ogräs i odlingar av jordgubbar, kepalök, knipplök, purjolök,
vitlök, morötter, palsternacka, rotselleri, rotpersilja, bruna bönor,
sparris
Tillväxtreglering i prydnadsväxter och plantskoleväxter på friland,
tunnel och växthus.
Svampmedel vid betning av spenat-, ruccola-, dill-, persilja-,
rödkål-, vitkål- och kålrotsutsäde
Mot ogräs i odlingar av frilandsgurka.
Mot örtogräs i odlingar av morötter efter uppkomst.
Ogräsbekämpning vid odling av kålrot, grönkål, rotpersilja och
torra kokbönor.
Ogräsbekämpning vid odling av palsternacka, nyetablering av
jordgubbar, oljerättika och mangold.
För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus, för blom- och
fruktgallring i odlingar av äpple och päron, färgförbättring i
odlingar av äpple samt för mognadsreglering av tomater i
växthus.

Comet Pro

5163

UPMA

2024-01-31

Mot svampsjukdomar i odlingar på friland av purjolök, sparris och
spenatfrö. Mot svampsjukdomar i frilandsodlingar av gräslök,
salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova.

Conserve

4511

UPMA

2023-04-30

Mot trips och minerarflugor i växthusodlingar av tomat och gurka.

Conserve

4511

UPMA

2023-04-30

Devrinol

5429

UPMA

2024-12-31

Diabolo

4699

UPMA

2022-12-31

Uppdaterad 2022-06-28

Övriga kommentarer

Administrativ förlängning.

Administrativ förlängning.

Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.

Administrativ förlängning.

Administrativ förlängning.
Mot kålfluga vid plantuppdragning av kålväxter (vit-, röd-, spets-,
savoykål, blomkål, broccoli, broccolo, kinesisk broccoli, svartkål,
grön/purpurfärgad grönkål, salladskål, pak choy, kålrot, kålrabbi
Administrativ förlängning.
och majrova) i växthus.
Mot ogräs i frilandsodlingar av baby-leaf
Samma produkt som Fungazil
Mot mjöldagg i yrkesmässig odling av gurka i växthus.
100

Aktuella godkännanden 2022

Uppdaterad 2022-06-28

Fenix

5288

UPMA

2023-07-31

Mot ogräs vid drivning av prydnadslökväxter i växthus.

Administrativ förlängning.

Fenix

5288
5288

UPMA
UPMA

2023-07-31
2023-07-31

Mot ogräs i odlingar av rotselleri.
Mot ogräs i odlingar av dill, blad- och rotpersilja,

Administrativ förlängning.

5174

UPMA

2022-12-31

Mot insektsangrepp vid frilandsodling av grönsaker. Mot angrepp
av insekter och kvalster vid frilands- och tunnelodling av bär.

Fibro
Fibro

5174

UPMA

2022-12-31

5174

UPMA

2022-12-31

Flexity
Flexity

4847

UPMA

2023-04-30

4847

UPMA

2023-04-30

Floramite 240 SC 4832
Fungazil 100
4699

UPMA
UPMA

2022-07-31
2022-12-31

Geoxe WG 50

5404

UPMA

2023-10-31

Gnatrol SC

5241

UPMA

2021-04-30

Goltix WG

5261

UMPA

2023-08-31

Goltix WG

5261

UPMA

2023-08-31

Infinito

5072

UPMA

2023-07-31

Infinito

5072

UPMA

2023-07-31

Dispens

2022-06-01 tom 2022-09-28 Mot angrepp av jordloppa i babyleaf och trips i purjolök på friland

Fenix
Fibro

Karate 5 CS

Mot insekter och kvalster i plantskoleväxter på friland.
Mot insekter och kvalster i tunnel- och växthusodlingar av gurka
och tomat
Mot mjöldag i gurka i växhus
Mot mjöldagg i tomat i växthus, jordgubbar på friland, i tunnel och
växthus.
Mot kvalster i odlingar av hallon och björnbär
Mot mjöldagg i yrkesmässig odling av gurka i växthus.
Mot svampangrepp i tunnel- och växthusodling av jordgubbar,
växthusodling av sallatsväxter, tomat, paprika, gurka och
zucchini samt växthus-, tunnel- och frilandsodling av
plantskoleväxter.
Mot larver av sorgmyggor i växthusodling av sallat och örter
Mot ogräs i odlingar av kepalök och i utsädesodlingar av
spenatfrö
Mot ogräs i odlingar av morot, palsternacka och rotpersilja på
friland
Mot svampsjukdomar i frilandsodlingar av sallat, kål, spenat och
kepalök.
Mot svampsjukdomar i frilandsodling av gurka, purjolök,
salladslök, schalottenlök, vitlök, kryddväxter, baby-leaf och
spenat.

Kerb Flo 400

4610

UPMA

2022-10-31

Kumulus DF

3022

UPMA

2022-12-31

Legacy 500 SC

5002

UPMA

2022-12-31

MaisTer

4906
5013

UPMA

2022-09-30

Mot ogräs i odlingar av jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär och
krusbär.
Mot svampangrepp i odlingar av päron, plommon, körsbär, i
vinodlingar på friland samt i plantskolor.
Mot örtogräs i frilandsodlingar av morötter, palsternacka,
rotpersilja och plantskoleväxter
Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär

UPMA

2023-04-30

Mot örtogräs i odlingar av kålrot på friland

Matrigon 72 SG

Administrativ förlängning.

Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.
Har namnändrats till Diabolo

Administrativ förlängning.

Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.

Administrativ förlängning.

Administrativ förlängning.

Aktuella godkännanden 2022

Mavrik

Mospilan SG

4491

UPMA

2025-08-31

Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av kålrot, rödbeta, rotselleri,
pepparrot, rotpersilja och majrova. Mot skadeinsekter i
plantskolor på friland. Mot stickande och sugande insekter i
yrkesmässiga odlingar av morötter och palsternacka. Mot
insektsangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. Mot
insektsangrepp i odlingar av oljerättika.

4739

UPMA

2021-09-30

Movento SC 100 5246

UPMA

2025-04-30

Movento SC 100 5246

UPMA

2025-04-30

Movento SC 100 5246

UPMA

2025-04-30

Mot insekter och kvalster i frilandsodlingar av vinbär, krusbär,
tranbär, blåbär, nypon, havtorn, hallon, blåhallon, björnbär,
allåkerbär, vindruvor, pak-choi, fänkål, sockermajs och julgranar.

NeemAzal-T/S

UPMA

2025-08-31

Mot insektsangrepp i odlingar av hallon och jordgubbar

2025-08-31

Mot insektsangrepp i odlingar av björnbär, vinbär och kryddor i
tunnel och på friland. Plommon, körsbär, vindruvor, purjolök,
knippelök, salladslök, bladbildande kål (kod 02430001), sparris
samt spenat och liknande blad (kod 02520001) på friland.

2026-03-31

Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål, brysselkål, rödbeta,
oljerättika, åkerböna (för humankonsumtion och
utsädesproduktion) samt i odlingar av gräs- och klöverfrö för
utsädesproduktion.
Mot spinnkvalster i odlingar av prydnadsväxter och
plantskoleväxter i växthus, i tunnel, på friland; mot spinnkvalster i
odlingar av jordgubbar i växthus och i tunnel, samt mot
spinnkvalster i odlingar av tomat och aubergine i växthus.

NeemAzal-T/S

Nexide CS

5387

5387

5595

UPMA

UMPA

Nissorun SC

5334

UPMA

2025-08-31

Pirimor
Pixxaro EC

5463
5318

UPMA
UPMA

2023-04-30
2022-12-31

Previcur Energy

5046

UPMA

2023-04-30

Uppdaterad 2022-06-28

Mot skadeinsekter i odlingar av gurka på friland.

Godkännandet upphör 2023-0330. Ny produkt med nytt reg nr
5708 har UPMA som innehas av
produktägaren.

Mot insekter och kvalster i jordgubbar, insekter i dill, persilja,
kepalök och stjälkselleri på friland och insekter och kvalster i
prydnadsväxter i växthus.
Mot insekter och kvalster i växthus- och tunnelodlingar av
jordgubbar samt i växthusodlingar av prydnadsväxter. Mot
insekter i frilandsodlingar av morötter, rotpersilja, rotselleri,
palsternacka, kålrot, rova och rödbeta. Mot isekter i
tunneldolingar av sallatsväxter och bladgrönsaker (även Babyleaf)

Mot bladlöss i odlingar av prydnadsväxter i växthus
Mot örtogräs i odlingar av spenat för fröodling
Mot svampangrepp i frilandsodlingar av gurka och spenat samt
prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Administrativ förlängning.

Aktuella godkännanden 2022
Proman

5348

UPMA

2025-12-31

Raptol
Raptol

5351
5351

UPMA
Dispens

2022-08-31
2022-06-10 till 2022-08-31

Ranman Top

4995

UPMA

2022-07-31

Revus

4843

UPMA

2024-07-31

Scala

4265

UPMA

2023-04-30

Select

5468

UPMA

2024-05-31

Sencor SC 600
Sencor SC 600

5197
5197

UPMA
UPMA

2022-07-31
2022-07-31

Mot ogräs i frilandsodlingar av jordgubbar, spenatfrö samt
utsädesärt
Mot insektsangrepp i fältodlingar av havtorn och blommande kål
Mot trips i odlingar av jordgubbar på friland och i tunnel
Mot svampsjukdomar i yrkesmässiga odlingar av frilandsgurka
och plantskolekulturer.
Mot svampangrepp i odlingar av späda bladgrönsaker (babyleaf) på friland, samt prydnadsväxter i växthus.
Mot svampsjukdomar i yrkesmässiga odlingar av tomater i
växthus
Mot gräsogräs i odlingar av palsternacka, rotpersilja, purjolök och
oljerättika.
Mot ogräs i odlingar av sparris och morötter.
Mot ogräs i frilandsodlingar av plantskoleväxter.

Signum

4884

UPMA

2022-07-31

Mot Stemphylium -angrepp i odlingar av purjolök.

Signum
Signum

4884
4884

UPMA
UPMA

2022-07-31
2022-07-31

Signum

4884

UPMA

2022-07-31

Mot svampsjukdomar i yrkesmässig äppel- och päronodling.
Mot svampsjukdomar i odlingar av prydnadsväxter i växthus.
Mot svampsjukdomar i yrkesmässig odling av hallon och
björnbär.

Signum

4884

UPMA

2022-07-31

Signum

4884

UPMA

2022-07-31

Signum

4884

UPMA

2022-07-31

Signum

4884

UPMA

2022-07-31

Spotlight Plus

5577

UPMA

2034-07-31

Starane 333 HL
Starane 333 HL

5234
5234

UPMA
UMPA

2022-12-31
2022-12-31

Steward 30 WG

5429

UPMA

2022-03-19

Switch 62,5 WG

4587

UPMA

2022-10-31

Teldor WG 50

4339

UPMA

2031-13-31

Uppdaterad 2022-06-28

Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.

Administrativ förlängning.

Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.
Administrativ förlängning.

Mot svampsjukdomar i yrkesmässiga odlingar av rödbetor.

Administrativ förlängning.
Mot svampsjukdomar i yrkesmässiga odlingar av späda
Administrativ förlängning.
bladgrödor, "baby leaf", på friland.
Mot bladsvampar i yrkesmässiga odlingar på friland av
gurkväxter: druvgurka, squash, zucchini, melon och pumpa, samt Administrativ förlängning.
spenat och blåbär.
Mot svampangrepp i fältodlad sötpotatis, pepparrot, rotselleri,
svartrot, rädisa, rättika, spetskål, sparris, salladslök, färska
kryddor, vinbär och krusbär.
Produktgodkännandet gäller också mot svampangrepp i
tunnelodlad aubergine, färska kryddor, tomat, vinbär och krusbär.
Mot ogräs och för nedvissning av utlöpare i odlingar av
jordgubbar på friland och i tunnel.
Mot örtogräs i odlingar av äpple och päron.
Mot örtogräs i kepalök på friland

Mot skadeinsekter i odlingar av jordgubbar, vinbär, hallon,
björnbär, blåbär, körsbär, plommon, sockermajs, fodermajs och
majs för biogasproduktion.
Mot svampangrepp i odling i växthus av plantskoleväxter, hallon
och björnbär. Se vidare på KemIs hemsida
Mot svamp i odlingar av äpple och päron

Utfasning, godkännandet upphör
och sista användningsdag är
2022-09-20.

Aktuella godkännanden 2022
Teppeki

4966

UPMA

2024-08-31

Teppeki

4966

UPMA

2024-08-31

Teppeki

4966

UPMA

2024-08-31

Tramat SC 500

5374

UPMA

2032-10-31

Turex 50 WP

4492

UPMA

2024-06-30

4758

UPMA

2023-07-31

Vertimec

4693

UPMA

2024-04-30

VitiSan

5731

UPMA

2023-08-31

VitiSan

5480

UPMA

2023-06-30

Warrant 700 WG

Uppdaterad 2022-06-28

Administrativ förlängning.
Mot bladlöss i prydnadsväxter på friland och i växthus.
Mot insektsangrepp i utsädesodlingar av spenat, rättika, gräslök,
persilja, timjan, brudslöja, krysantemum, ringblomma och
Administrativ förlängning.
tvååriga Brassicaväxter (inkl. Pak Choy)
Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av plantskoleväxter,
skogsplantor, brysselkål, vitkål, rödkål, spetskål, savojkål samt
ärter och bönor för utsäde, mot insektsangrepp i växthusodlingar
av gurka, tomat, aubergine, plantskoleväxter och skogsplantor
samt mot insektsangrepp i tunnelodlingar av gurka, tomat,
aubergine, prydnadsväxter, plantskoleväxter och skogsplantor.

Administrativ förlängning.
Mot örtogräs på friland i rödbetor
Mot fjärilslarver vid odling av bär, köksväxter, prydnadsväxter
och plantskoleväxter i tunnel och på friland.
Mot bladlöss vid plantuppdragning i växthus av sallat och
salladskål.
Mot spinn- och gallkvalster i odlingar av björnbär och hallon i
växthus.
Mot svampangrepp i odling av äpple, päron, humle, kålrot,
kryddväxter, plommon, körsbär, jordgubbar, hallon, björnbär,
vinbär, krusbär, vin, gurka, morot, plantskoleväxter,
prydnadsväxter, ärter, bönor, tomat, pumpa, zucchini och i frilandoch tunnelodlingar av sparris
Mot mjöldagg i odling av äpple, päron, humle, kålrot och
kryddväxter.
Får användas till och med 2023Mot Monilinia ssp. i odling av plommon och körsbär. Mot
gråmögel och mjöldagg i odlingar av jordgubbar, hallon, björnbär, 06-30. Nytt registreringsnummer
vinbär, krusbär, vin, gurka, morot, plantskoleväxter,
5731 har ingen UPMA.
prydnadsväxter, ärter, bönor, tomat, pumpa och zucchini. Mot
gråmögel i friland- och tunnelodlingar av sparris.

Aktuella godkännanden 2022

Uppdaterad 2022-06-28

Övrig information och förklaringar:

UPMA

Utvidgat produktgodkännande för
mindre användningsområde (tidigare
kallat Off Label)

ÖE

Ömsesidigt erkännande

Dispens

Dispens

UPMA innebär att preparat som är godkända i någon gröda i
Sverige får användas i en annan gröda utan att detta behöver
anges på etiketten. All användning sker på odlarens egen risk.
UPMA gäller så länge preparatet, med det registreringsnumret,
är godkänt för någon gröda i Sverige. Förutom de speciella
villkor som anges för UPMA gäller även de generella villkoren för
produkten, t.ex. om skyddsavstånd och utrustning.
Produkten är godkänd i ett annat land i Sveriges zon och
ansökan har därför gjorts om att produkten även ska kunna
användas här.
Produkten är inte tidigare godkänd, men särskilda
omständigheter har gjort att produkten godkänts i upp till 120
dagar.

Denna förteckning består av de aktuella godkännanden som LRFs ansökningar resulterat i. Andra organisationers eller företags godkända ansökningar finns således inte
med på listan. Många av godkännandena har bakgrund i resultat från Minor Use-projektets försök.

