Växtskyddsbesked
2019-01-28

Beviljad UPMA rörande växtskyddsmedlet Aliette 80 WG
Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för
mindre användningsområde för Aliette 80 WG , reg nr: 4048
UPMA gäller från och med den 28 januari 2019 och så länge produktgodkännandet för Aliette 80 WG
gäller.
UPMA omfattar användning mot svampangrepp, bladmögel i tunnelodling av jordgubbar,
frilandsodling av allåkerbär, nyetablerad frilandsodling av humle och etablerad frilandsodling av
humle.
Specificerade användningsvillkoren framgår av beslutsbilagan (se nästa sida).
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Produktnamn

Reg nr

Aliette 80 WG

4048

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Aliette 80 WG
UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.
Användning och syfte
Gröda/område/
situation

Syfte

i
Tunnelodling av
Mot svamp= angrepp
jordgubbar
.
1 Frilandsodling av Bladmögel
allåkerbär
Nyetablerad
frilandsodling av
humle

Bladmögel

BehandlingsUtvecklingsstadium'
utrustning/
/säsong
1 (min-max)
metod

Bomspruta

I Sprutning

Sprutning

Max
1 Minst antal
antal
; dagar mellan
behand- , varje behandling
lingar
(dygn)

Karenstid
(dygn)2

Max dos vid varje
behandling
Produkt

4 kg/ha

Övriga villkor och förtydliganden -I Ändring3

Verksamt
ämne

3,2 kg/ha

Vid spridning av produkten
ska 800-1000 liter vatten per
hektar användas.

Efter utplantering

3 per år

10

14

Före blomning

2 per år .'

8

14

2,1 kg/ha 1,73 kg/ha Vid spridning av produkten
ska 400-1000 liter vatten per
hektar användas.

Maj-augusti

2 per år

14

14

2,5 kg/ha

2 kg/ha

Behandling av plantan får
endast ske upp till 2 meters
höjd över marken.

id: MAP 0051, 2017-07-11

Vid spridning av produkten
ska 400-1000 liter vatten per
hektar användas.

1 BBCH
2
3

Tid mellan sista behandling och skörd
Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]
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1

X
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Gr Sda/område/
sit Jation

Syfte

Et ablerad
fr landsodling av
hu mle

Bladmögel
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Behandlingsutrustning/
metod

Utvecklingsstadium'
/säsong
(min-max)

Max
antal
behandlingar

Minst antal
dagar mellan
varje behandling
(dygn)

Sprutning

Maj-augusti

4 per år

14

-7--

Karenstid
(dygn) 2

14

Max dos vid varje
behandling
Produkt

Övriga villkor och förtydliganden

Ändring'

Verksamt
ämne

4 kg/ha

3,2 kg/ha

Den totala maximala dosen
, får uppgå till högst 12 kg
i produkt per hektar och år.

X

Behandling av plantan får
i endast ske upp till 2 meters
' höjd över marken.

,

Vid spridning av produkten
ska 400-1000 liter vatten per
hektar användas.

Ytterligare villkor
Kategori

Villkor

Anmärkning

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.

Andra hälsoskydds-åtgärder
får användas om de ger
minst motsvarande skydd.

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.

Omfattar inte tunnelodling.

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

Omfattar inte växthus.

--

Utformning av tunnelodling
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Ändring3

