BESLUTSBILAGA 3
Datum

Diarienr

2019-01-30

5.1.1-B19-00033

Produktnamn

Tillstånd och upplysning

Aktnr

F-4273
Reg nr

Mustang Forte

5266

Villkor för användning av Mustang Forte
De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.
Användning och syfte
Gröda/område/situation

Syfte

Behandlingsutrustning/
metod

Utvecklingsstadium1
/säsong
(min-max)

Max
antal
behandlingar

Minst antal
dagar mellan
varje behandling
(dygn)

Karenstid
(dygn)2

Max dos vid varje behandling

Övriga villkor och
förtydliganden

Produkt

Verksamt ämne

3 g aminopyralid4/ha
1,5 g florasulam/ha
54 g 2,4-D5/ha
7,5 g
aminopyralid4/ha
3,75 g florasulam/ha
135 g 2,4-D5/ha
10 g aminopyralid4/ha
5 g florasulam/ha
180 g 2,4-D5/ha

Vårkorn, vårvete,
vårhavre

Mot
örtogräs

Bomspruta

13-20

1 per år

300
mL/ha

Vårkorn, vårvete,
vårhavre

Mot
örtogräs

Bomspruta

21-32

1 per år

750
mL/ha

Höstvete, höstråg,
höstrågvete och
höstkorn

Mot
örtogräs

Bomspruta

21-32 Endast
vårbehandling.

1 per år

1 L/ha

Ändring3

Endast en applicering per
gröda och odlingssäsong.
Endast en applicering per
gröda och odlingssäsong.

Mall-id: MAP-0033, 2017-07-11

Ytterligare villkor
Kategori

Villkor

Anmärkning

Anpassade
skyddsavstånd vid
spridning

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
växter utanför fältet.

BBCH
Tid mellan sista behandling och skörd
3 Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]
4 Beräknat från mängden aminopyralid kaliumsalt.
5 Beräknat från mängden 2,4-D (etylhexylester).
1
2

1 (2)

Ändring3

X

Kemikalieinspektionen
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Kategori

Villkor

Anmärkning

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk
för kontakt med sprutvätskan.

Andra hälsoskyddsåtgärder
får användas om de ger
minst motsvarande skydd.

Skydd av efterföljande
gröda

Stråsäd, raps, rybs, gräs och majs kan etableras den påföljande växtsäsongen.
Mustang Forte innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande känsliga grödor inom följande
perioder efter behandling med Mustang Forte:
- 14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga
växter.
- 24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen
huvudsallater.
Behandlad halm bör inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmantel (frostskydd) för
tvåhjärtbladiga växter.
Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) innehållande behandlad halm bör inarbetas
(nedplöjas) i jorden minst sju månader före etablering av ovan angivna känsliga grödor. Inget särskilt
tidsintervall för inarbetning i jorden behövs före sådd av stråsäd, raps, rybs, gräs och majs.
Halm från en behandlad gröda kan användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halmen och
gödsel (ej flytgödsel) som innehåller sådan halm får dock endast bortföras från det egna jordbruket
till förbränning eller industriellt bruk.

Hantering av halm och
gödsel

2 (2)

Ändring3

