Växtskyddsbesked
2022-06-02

Beviljad Dispens för växtskyddsmedlet Karate 5 CS
Kemikalieinspektionen har bifallit LRFs ansökan om Dispens för att släppa ut växtskyddsmedlet
Karate 5 CS på marknaden för begränsad och kontrollerad användning.
Dispensen gäller från och med beslutsdatum 2022-06-01 till och med 2022-09-28.
Dispensen gäller mot angrepp av jordloppa i odlingar av babyleaf och angrepp av trips i odlingar av
purjolök på friland.
Specificerade användningsvillkor framgår av bifogad beslutsbilaga.
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KEM

BESLUTSBILAGA DISPENS

Kemikalieinspektionen
Swedish Chemicals Agency

Datum

Diarienr

2022-06-01

5.1.2.a-H22-05266

Produktnamn

Tillstånd och upplysning

Aktnr

F-3644
Reg nr

Karate 5 CS

Villkor för användning av Karate 5 CS- Dispens under perioden 2022 -05-25 till 2022-09-15
Användning och syfte
Gröda/situation

Var/
område

Babyleaf

Fält

Purjolök

Fält

Syfte

Mot
jordloppor
Mot trips

Behandlingsutrustning/
metod

Utvecklingsstadium
/tidpunkt

Max antal
behandlingar

Bomspruta

BBCH 09-18

Bomspruta

BBCH 12-47

2 under
dispensperioden
2 under
dispensperioden

Minst antal
dagar
mellan varje
behandling

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

12
14

7

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

Verksamt ämne

150 rnL/ha

7,5 g lambdacyhalotrin/ha
7,5 g lambdacyhalotrin/ha

150 rnL/ha

Övriga villkor och
förtydliganden

Ytterligare villkor
Personlig skyddsutrustning

Villkor

Anmärkning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk
för kontakt med brukslösning eller sprutdimtna.

Villkoret är till för att skydda mot
växtskyddsmedlets hälsorisker.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Arbete med behandlade
växtdelar

Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med
behandlade växtdelar under de första 11 dagarna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som
täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 6 dagar vid återinträde i behandlade områden.

Villkoret är till för att skydda mot
växtskyddsmedlets hälsorisker.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Vid spridning

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid
Villkoret är till för att skydda
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan människors hälsa, vattenlevande
organismer och bin och andra
ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
insekter utanför fältet.
Vid spridning ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas.
Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter
föda.

