KEMI

BESLUTSBILAGA 3

Kemi kabelns pektio nen
Cheri col A.genty

Tillstånd och upplysning

Aktnr

Datum

Diarienr

2017-07-25

5.1.1-B16-00447

F-4434

Produktnamn

Produktkod

Reg

Nissorun SC

nr

5334

Villkor för användning av Nissorun SC
De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.
Användning och syfte

d: MAP-0033, 20

Gröda/område/situation

Syfte

Behandlings
utrustning/
metod

Utvecklingsstadiumn
/säsong
(min-max)

Max antal
behandlingar/år

Äpple och päron

Mot angrepp av
spinnkvalster

Fläktspruta

Före
blomning
till mognad

1

Vindruvor på friland

Mot angrepp av
spinnkvalster

Fläktspruta
Bomspruta

15-75

2

Jordgubbar på friland

Mot angrepp av
spinnkvalster

Bomspruta

Upp till 97

1

Frilandsodling av
svarta vinbär, röda
vinbär, krusbär,
hallon, björnbär och
blåbär

Mot angrepp av
spinnkvalster

Fläktspruta
Bomspruta

Efter skörd
juliseptember

1

Växthusodling av
gurka och
squash/zucchini

Mot angrepp av
spinnkvalster

Sprutning

Upp till 97

1

Minst antal
dagar
mellan varje
behandling
(dygn)

30

Karenstid
(dygn)2)

Produkt

Verksamt
ämne

28

0,4 L/ha

100 g/ha

21

0,32 L/ha

80 g/ha

3

0,4 L/ha

100 g/ha

0,4 L/ha

100 g/ha

32 4/m2

8 mg/m2

3

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

1 (2)

Max dos vid varje
behandling

Övriga villkor och förtydliganden

Maxdosen avser per
odlingskultur

Ändring3)

Kemikalieinspektionen

BESLUTSBILAGA 3

Tillstånd och upplysning

Datum

Diarienr
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5.1.1-B16-00447

Aktnr

F-4434

Produktnamn

Produktkod

Reg nr

5334

Nissorun SC

Ytterligare villkor
Kategori

Villkor

Anmärkning

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten och vid arbetsmoment som innebär risk för
kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Andra hälsoskydds-åtgärder
får användas om de ger
minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i
behandlade
utrymmen

Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.

Vindanpassade
skyddsavstånd

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling" eller "Hjälpreda vid bestämning av
anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Andra hälsoskyddsåtgärder
får användas om de ger
minst motsvarande skydd.
Villkoret är till för att skydda
vattenlevande organismer.

Tillredning av
sprutvätska

Produkten ska skakas före användning.

Utformning av
växthus

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte
uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

2 (2)

Villkoret är till för att
produkten ska vara
homogen vid tillredning av
sprutvätska.
Omfattar inte tunnelodling.

Ändring3)

