Växtskyddsbesked
2022-06-28

Beviljad UPMA för växtskyddsmedlet Caryx
Kemikalieinspektionen bifallit LRFs ansökan om UPMA för att släppa ut växtskyddsmedlet Caryx
regnr. 5452, på marknaden för begränsad och kontrollerad användning.
UPMA gäller från och med beslutsdatum 2022-06-28 och så länge som produktgodkännandet för
Caryx gäller.
UPMA gäller för tillväxtreglering i odlingar av prydnadsväxter och plantskoleväxter i fält och i tunnel
samt för tillväxtreglering i odlingar av prydnadsväxter i växthus.
Specificerade användningsvillkor framgår av bifogad beslutsbilaga.
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Kemikalieinspektionen
Swedish Chemicals Agency

Datum

Diarienr

Aktnr

2022-06-28

5.1.1-B21-00314

F-4600

Produktnamn

Reg nr
5452

Caryx

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

Prydnadsväxter
och plantskoleväxter

Var/
område

Fält
Tunnel

Syfte

För
tillväxtreglering

Behandlingsutrustning/
metod

Nedåtriktad
handhållen
spruta

Utvecklingsstadium
/tidpunkt

Max antal
behandlingar

2 per år

Minst
antal
dagar
mellan
varje
behandling

7 dagar

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

Ändring

Verksamt ämne

-

0,14 mL/
m2

29,4 mg mepikvat/m2
4,2 mg metkonazol/m2

Totala maximala
dosen får inte
överskrida
0,14 milliliter per m2
och år.
Får inte användas på
kulturer som bildat
ätliga delar.

Prydnadsväxter

Växthus

För
tillväxtreglering

Sprutning

5 per år

7 dagar

0,15
mL/m2

31,5 mg mepikvat/m2
4,5 mg metkonazol/m2

Totala maximala
dosen får inte
överskrida
0,3 milliliter per
kvadratmeter och år.

MAP-00

Får inte användas på
kulturer som bildat
ätliga delar.

Ytterligare villkor
[—Kategori

Personlig
skyddsutrustning

Villkor

Anmärkning

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och
skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller
sprutdimma.

Villkoret är till för att skydda
mot växtskyddsmedlets
hälsorisker.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
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I Påfyllningsutrustning

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Saknas mö
använda preparapåfyllare ska ansiktsskydd användas.

E Vid arbete med
behandlade växtdelar i
fält

Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och arbetsldäder (som täcker armar, ben
och bål) användas under de första 24 dygnen. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och
bål) användas i ytterligare 45 dygn vid arbete med behandlade växtdelar.

heten att

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Vid återinträde i tunnel
! samt arbete med
behandlade växtdelar

Aktnr

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.
När återinträdesförbudet har upphört ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben
och bål) användas vid arbete med behandlade växtdelar under 25 dygn. Därefter ska arbetskläder
(som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 44 dygn vid arbete med behandlade växtdelar.

Anmärkning

Ändring

Villkoret är till för att
förhindra stänk som kan
orsaka ögonskador.

-t

, Villkoret är till för att skydda !
mot växtskyddsmedlets
i hälsorisker.

—

--!--! Villkoret är till för att skydda
i
i mot växtskyddsmedlets
E hälsorisker.
i

J

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Vid återinträde i
växthus samt arbete
med behandlade
växtdelar

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.
När återinträdesförbudet har upphört ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben
och bål) användas vid arbete med behandlade växtdelar under 53 dygn. Därefter ska arbetskläder
(som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 44 dygn vid arbete med behandlade växtdelar.

i Villkoret är till för att skydda
mot växtskyddsmedlets
hälsorisker.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Utformning av
tunnelodling

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

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.
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