Växtskyddsbesked
2020-10-12

Beviljad UPMA för växtskyddsmedlet Select
Kemikalieinspektionen bifaller LRFs ansökan om UPMA för växtskyddsmedlet Select, med
registreringsnummer 5468.
UPMA gäller från och med den 9 oktober 2020 och så länge som produktgodkännandet för Select
gäller.
UPMA gäller för användning mot gräsogräs i odlingar av palsternacka, rotpersilja, purjolök och
oljerättika.
Observera att oljan Renol ska användas som tillsatsmedel vid användning av Select, vilket även
framgår på etiketten.
Specificerade användningsvillkor framgår av beslutsbilagan (se nästa sida).
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Tillstånd och upplysning

Datum

Diarienr

2020-10-09

5.1.1-B19-00759

Aktnr

F-1384

Produktnamn

Reg nr

Select

5468

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

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

Gröda /situation

Var/
område

Syfte/
område

Behandlingsutrustning/
metod

Utvecklingsstadium
/tidpunkt

Max
antal
behandlingar

Minst antal
dagar
mellan
varje
behandling

Palsternacka
och rotpersilja

Fält

Mot
gräsogräs

Bomspruta

BBCH 12-45

2 per år

21

Purjolök

Fält

Mot
gräsogräs

Bomspruta

BBCH 12-19

2 per år

21

Oljerättika

Fält

Mot
gräsogräs

Bomspruta

BBCH 12-50

1 per år

Karenstid,
minst antal
dagar
mellan sista
behandling
och skörd

40

Max dos vid en enskild behandling
på den yta som behandlas

Övriga villkor och
förtydliganden

Produkt

Verksamt ämne

1,0 L/ha

240 g kletodim/ha

Den totala maximala
dosen får in
' te överskrida
1 L/ha per år
Rekommenderad
vattenmängd vid
spridning av produkten är
200-400 liter vatten per
hektar.

0,5 L/ha

120 g kletodim/ha

Rekommenderad
vattenmängd vid
spridning av produkten är
200-400 liter vatten per
hektar.

0,35 L/ha

84 g kletodim/ha

Behandlad gröda får inte
användas till livsmedel
eller foder.
Rekommenderad
vattenmängd vid

spridning av produkten är
200-400 liter vatten per
hektar.
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Ändring

Kemikalieinspektionen

BESLUTSBILAGA

Tillstånd och upplysning

Datum

Dia rienr

2020-10-09

5.1.1-B19-00759

Aktnr

F-1384

Produktnamn

Reg nr

Select

5468

Ytterligare villkor
Kategori

Villkor

Anmärkning

Personlig
skyddsutrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt 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.
Anpassade
skyddsavstånd vid
spridning

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid
bestämning av anpassade skyddsavstånd Lantbruksspruta med bom".
Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn"
Hjälpredan.
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Villkoren är till för att skydda växter
utanför fältet.

Ändring

