BESLUTSBILAGA
Datum

2019-01-11

Diarienr

5.1.1-B18-00532

Produktnamn

Tillstånd och upplysning

Aktnr

F-4556
Reg nr

Folicur Xpert

5413

Villkor för användning av Folicur Xpert
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

Ängsgröe
och engelskt
rajgräs till
utsäde

Syfte

Mot
svampangrepp

Behandlingsutrustning/
metod

Bomspruta

Utvecklingsstadium1
/säsong
(min-max)

Max antal
behandlingar

Höst 14-30
Vår 30-69

2 per
odlingssäsong

Minst antal
dagar mellan
varje
behandling
(dygn)

Karens
tid
(dygn)

Max dos vid varje behandling
Produkt

Verksamt ämne

0,5 L
produkt
/ha

40 g protiokonazol/ha
80 g tebukonazol /ha

Övriga villkor och förtydliganden

3

2

18

Denna rad representerar en
behandlingsstrategi.
Behandlingsstrategin får inte kombineras
med annan användning av Folicur Xpert i
odling av ängsgröe och engelskt rajgräs till
utsäde.
Enligt denna behandlingsstrategi får högst
en behandling göras på hösten och högst en
behandling på våren.

Mall-id: MAP-0033, 2018-05-17

Behandlad gröda får inte användas till foder.
Vid spridning av produkten ska 100-300 liter
vatten per hektar användas.

BBCH
Tid mellan sista behandling och skörd
3 Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]
1
2

1 (2)

Ändring

Kemikalieinspektionen

BESLUTSBILAGA 3
Datum

2019-01-11

Röd-, vitoch
alsikeklöver
till utsäde

Syfte

Mot
svampangrepp

5.1.1-B18-00532

Produktnamn

Tillstånd och upplysning
Gröda/område
/situation

Diarienr

Bomspruta

Utvecklingsstadium1
/säsong
(min-max)

Max antal
behandlingar

40-69

2 per
kalenderår

Minst antal
dagar mellan
varje
behandling
(dygn)

Karens
tid
(dygn)

Max dos vid varje behandling
Produkt

Verksamt ämne

0,5 L
produkt
/ha

40 g protiokonazol/ha
80 g tebukonazol /ha

F-4556
Reg nr

Folicur Xpert

Behandlingsutrustning/
metod

Aktnr

5413
Övriga villkor och förtydliganden

Ändring
3

2

18

Totala maximala dosen per kalenderår får
inte överskrida 1,0 L produkt/ha.
Behandlad gröda får inte användas till foder.
Vid spridning av produkten ska 100-300 liter
vatten per hektar användas.

Lusern till
utsäde

Mot
svampangrepp

Bomspruta

40-69

2 per
kalenderår

18

0,5 L
produkt
/ha

40 g protiokonazol/ha
80 g tebukonazol /ha

Totala maximala dosen per kalenderår får
inte överskrida 1,0 L produkt/ha.
Behandlad gröda får inte användas till foder.
Vid spridning av produkten ska 100-300 liter
vatten per hektar användas.

Ytterligare villkor
Kategori

Villkor

Anmärkning

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar, ögonskydd och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten.
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för
kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
Skyddshandskar ska användas vid återinträde i behandlat område om återinträde sker
tidigare än 24 timmar efter behandling.

Andra hälsoskyddsåtgärder får
användas om de ger minst
motsvarande skydd.
Andra hälsoskyddsåtgärder får
användas om de ger minst
motsvarande skydd.
Villkoret är till för att skydda de som
arbetar i behandlade områden.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda
vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Villkoret är till för att skydda
vattenlevande organismer.

Vid återinträde i
behandlade områden

Anpassade skyddsavstånd
vid spridning med
bomspruta

2 (2)

Ändring3

