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Delgivningskvitto
Användningsområde för bekämpningsmedlet Mavrik 2F, reg nr 4491.
Er ansökan 2006-04-25.
Kemikalieinspektionen medger med stöd av 15 kap. 5 § i Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer att
användningsområdet för det godkända växtskyddsmedlet Mavrik 2F utvidgas till att
omfatta bekämpning av klöverspetsvivel i utsädesodlingar av alsike-, röd- och
vitklöver.
Medgivandet gäller så länge Mavrik 2F, reg nr 4491, är godkänt och under följande
ytterligare villkor:
1. Dos: högst 0,3 liter/ha
2. Högst 2 behandlingar per säsong

Bakgrund
Sökanden uppger att klöverspetsvivelns larv gör stor skada i klöverodlingar. Larven
lever på fröanlag och frön. Klöverspetsviveln flyger in i fälten strax före och i
samband med blomning. Viveln lägger sina ägg i blomhuvudena, där larverna sedan
utvecklas och skadar klöverns blomhuvud. I varje blomhuvud kan flera larver
förekomma och varje larv äter ca 5 frön. En larv per blomhuvud leder enligt sökanden
till en skördeförlust på 35 kg/ha.
«

Motivering
Kemikalieinspektionen bedömer att villkoren i 4 § förordningen (1998:947) om
bekämpningsmedel, som ger särskild möjlighet att utöka användningsområdet på
begäran från odlarorganisationer, är uppfyllda.
Hur man överklagar
Detta beslut får överklagas hos regeringen. Ett skriftligt överklagande ställt till
regeringen skall i så fall ha kommit in till Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13
Sundbyberg, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
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