Växtskyddsbesked
2018-07-04

Beviljad UPMA rörande växtskyddsmedlet Movento SC 100
Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för
mindre användningsområde för Movento SC 100, reg nr: 5246
UPMA gäller från och med 4 juli 2018 och så länge produktgodkännandet för Movento SC 100 gäller.
UPMA omfattar användning mot:
Angrepp av insekter och kvalster i växthus- och tunnelodlingar av jordgubbar.
Angrepp av insekter i frilandsodlingar av morötter, rotpersilja, rotselleri, palsternacka, kålrot, rova
och rödbeta.
Angrepp av insekter i tunnelodlingar av sallatsväxter och bladgrönsaker (även Baby-leaf).
Angrepp av insekter och kvalster i växthusodlingar av prydnadsväxter.
Specificerade användningsvillkoren framgår av beslutsbilagan (se nästa sida).
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Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Movento SC 100
UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

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

Användning och syfte
Gröda/område/
situation

Syfte

Behandlingsutrustning/
metod

Utvecklingsstadium1
/säsong
(min-max)

Max
antal
behandlingar

Minst antal
dagar
mellan
varje
behandling
(dygn)

Växthus- och
tunnelodling av
jordgubbar

Mot angrepp
av insekter
och kvalster

Sprutning

13-56
91-93

2 per år

14

Frilandsodlingar av
morot, rotselleri,
rotpersilja,
palsternacka, kålrot,
rova och rödbeta
Tunnelodling av
sallatsväxter och
bladgrönsaker (även
baby-leaf)
Växthusodling av
prydnadsväxter

Mot insektsangrepp

Sprutning

12-49

3 per år

14

Mot insektsangrepp

Sprutning

12-49

2 per år

14

Mot angrepp
av insekter
och kvalster

Sprutning

Före
blomning

2 per år

14

Karenstid
(dygn)2

1

BBCH
Tid mellan sista behandling och skörd
3 Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]
2

1 (2)

Max dos vid varje behandling

Övriga villkor och förtydliganden

Produkt

Verksamt
ämne

10 mL/100 m2

1g
spirotetramat
per 100 m2

21

750 mL/ha

75 g
spirotetramat
per ha

Vid spridning av produkten i
växthus ska 40-200 ml vatten per
m2 användas.
Vid spridning av produkten i
tunnel ska 3-5 L vatten per 100m2
användas.
Vid spridning av produkten ska
200-500 L vatten per hektar
användas.

7

7,5 mL/100 m2

750 mg
spirotetramat
per 100m2

Vid spridning av produkten i
tunnel ska 2-5 L vatten per 100m2
användas

75 µL/m2

7,5 mg
spirotetramat
per m2

Vid spridning av produkten i
växthus ska 50-100 ml vatten per
m2 användas.
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Kemikalieinspektionen
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Ytterligare villkor
Kategori

Villkor

Anmärkning

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder
användas.

Andra hälsoskyddsåtgärder får
användas om de ger minst
motsvarande skydd.

Vid återinträde i
behandlade utrymmen
Utformning av växthus
Utformning av
tunnelodling

Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas.
Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.
Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddskläder och
skyddshandskar användas. Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.
Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte
uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.
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.

2 (2)

Andra hälsoskyddsåtgärder får
användas om de ger minst
motsvarande skydd.
Omfattar inte tunnelodling.
Omfattar inte växthus.

Ändring3

