BESLUTSBILAGA
Datum

Diarienr

2022-03-24

5.1.1-B21-00195

Aktnr

F-4807

Produktnamn

Reg nr

Nexide CS

5595

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

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

Gröda/ situation

Var/
område

Huvudkål, brysselkål

Fält

Rödbeta

Fält

Åkerböna

Fält

Utsädesproduktion
av åkerböna

Fält

Utsädesproduktion
av gräs
Utsädesproduktion
av klöver
Oljerättika

Syfte

Behandlingsutrustning/
metod

Utvecklingsstadium
/tidpunkt

Max
antal
behandlingar

Minst antal
dagar
mellan
varje
behandling

Karensti
d, minst
antal
dagar
mellan
sista
behandli
ng och
skörd

Max dos vid en enskild
behandling på den yta som
behandlas
Produkt

Verksamt ämne

3,6 g gammacyhalotrin/ha
3,6 g gammacyhalotrin/ha
3,6 g gammacyhalotrin/ha
3,6 g gammacyhalotrin/ha

Mot insektsangrepp
Mot insektsangrepp
Mot insektsangrepp
Mot insektsangrepp

Bomspruta

BBCH 10-49

1 per år

5

60 ml/ha

Bomspruta

BBCH 13-43

1 per år

10

60 ml/ha

Bomspruta

BBCH 10-69

1 per år

60 ml/ha

Bomspruta

BBCH 10-77

1 per år

60 ml/ha

Fält

Mot insektsangrepp

Bomspruta

1 per år

25 ml/ha

1,5 g gammacyhalotrin/ha

Fält

Mot insektsangrepp
Mot insektsangrepp

Bomspruta

BBCH 12-25
Endast
höstbehandling
BBCH 12-69

1 per år

50 ml/ha

Bomspruta

BBCH 10-69

1 per år

60 ml/ha

3 g gammacyhalotrin/ha
3,6 g gammacyhalotrin/ha

Fält

Övriga villkor och
förtydliganden

Ändring

Får inte användas till
baby-leaf
Behandlad gröda får
inte användas till foder.
Behandlad gröda får
inte användas till
livsmedel eller foder.
Behandlad gröda får
inte användas till foder.
Behandlad gröda får
inte användas till foder.
Behandlad gröda får
inte användas till
livsmedel eller foder.

Ytterligare villkor
Kategori

Villkor

Anmärkning

Vid spridning

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt
söker efter föda.

Villkoret är till för att skydda bin
och andra pollinerande insekter.
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Ändring

Kemikalieinspektionen
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Villkor

Anmärkning

Åtgärder vid
spridning

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"
Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som
reducerar avdriften med minst 50 % användas.
Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som
innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Efter behandling av huvudkål och brysselkål ska skyddshandskar och arbetskläder (som
täcker armar, ben och bål) användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första
13 dygnen. Därefter ska arbetskläder användas i ytterligare 36 dygn vid återinträde i
behandlade områden.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Villkoret är till för att skydda
vattenlevande organismer och
insekter utanför fältet.

Vid återinträde i
behandlade
områden
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F-4807

Produktnamn

Kategori

Personlig
skyddsutrustning

Aktnr

Villkoret är till för att skydda
mot växtskyddsmedlets
hälsorisker.
Villkoret är till för att skydda
mot växtskyddsmedlets
hälsorisker.

Ändring

