BESLUTSBILAGA
Datum

Diarienr

Aktnr

Produktnamn

Produktkod

Reg nr

2016-12-19
Tillstånd och upplysning

5.1.1-B16-00272

Floramite 240 SC

F-2590
4832

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Floramite 240 SC
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

Hallon och björnbär på
friland, i växthus och tunnel

Syfte

Mot angrepp av
kvalster

Behandlingsutrustning/
metod

Utvecklingsstadium1)
/säsong
(min-max)

Sprutning

<85

Max antal
behandlingar/år

2

Behandlings
-intervall
(dygn)

Karenstid
(dygn)2)

7

7

Ändring3)

Max dos vid varje
behandling
Produkt

Verksamt
ämne

450 mL/ha

108 g/ha

Ytterligare villkor

Åtgärder för skydd av
miljö
Personlig
skyddsutrustning

Mall-id: MAP-0051, 2015-01-27

Vid återinträde i
behandlade utrymmen
Utformning av
tunnelodling
Utformning av växthus

Villkor

Anmärkning

För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska det anpassade skyddsavståndet bestämmas med
hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar,
skyddskläder och andningsskydd användas.
Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas.
Lokalerna ska vädras ordentligt före återinträde.
Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.

Villkoret är till för att skydda
vattenlevande organismer och
insekter utanför fältet.
Andra hälsoskyddsåtgärder får
användas om de ger minst
motsvarande skydd.
Andra hälsoskyddsåtgärder får
användas om de ger minst
motsvarande skydd.
Omfattar inte växthus.

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent
och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.
Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver Omfattar inte tunnelodling.
inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.
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