PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR
OBSERVERA! Listan är aktuell vid publicering. Förändringar sker ständigt. Läs alltid på etiketter och i bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se

Preparat

Reg. nr

Vindanpassat skyddsavstånd bestäms genom
avläsning i kolumnen
”särskild hänsyn” i
Hjälpredan

Accurate

4885

X

Acrobat WG

4201

Ariane S

3856

Ascra Xpro

5272

Aviator Xpro EC 225

5292

Banjo 500 SC

5187

Banjo Forte

5096

Barclay D-quat

5005

Basagran SG

4115

BASF Forbel 750

3615

Belkar

5352

Beta-Baythroid SC 025

4365

Border 100 SC

5253

Boxer

3887

Buctril EC 225

Användning får endast ske med särskilt
avdriftsreducerande utrustning
25 %

50 %

75 %

99 %

Förarhytt ska vara
tätventilerande och
försedd med filter.
Partikelfilter och kolfilter,
som byts och underhålls
enligt rekommendation

Produkten får inte
appliceras med ”Ultra
low volume application”

Kravet gäller ej alla
kulturer eller varierar
mellan kulturerna.
Läs mer på www.kemi.se

X**
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X**

X

X

X
10 m till omgivning, 30 m
till vattendrag

X
X
X

X**,
****

Dispens

Caliban Duo

5080

X

Callisto/Lumica/
Meristo

4898

X

Calypso SC 480

4820

X

Cerone

3571

* Trots krav på särskilt
avdriftsreducerande utrustning
ska skyddsavstånden i Hjälpredan
bestämmas som om denna
utrustning inte används.

90 %

Krav på fasta skyddsavstånd
Se www.kemi.se för fullständiga villkor.

Påfyllning av sprutan
skall ske med särskild
hjälp. Exempelvis
preparatsluss, sugspjut
eller motsvarande

April 2018

X

X
X

** Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i
kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta
eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken
avdriftsreducerande utrustning som används.

*** Krav på markanpassade skyddsavstånd tillämpas inte
längre av KemI. För preparat som tidigare fått krav gäller att
företaget som innehar godkännandet måste ansöka om att
ta bort det. I de fall företagen ännu inte gjort detta, eller om
ansökan ännu inte är godkänd, gäller kravet som tidigare.

1 (4)

**** Vid spridning
närmare än 100 m
från sjöar, vattendrag
och öppna diken

***** Avdriftsreducerande utrustning
som reducerar avdriften med minst
50% ska användas om spridning sker
närmare än 100 m från områden där
människor uppehåller sig långvarigt.
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Reg. nr

Vindanpassat skyddsavstånd bestäms genom
avläsning i kolumnen
”särskild hänsyn” i
Hjälpredan

Chekker/
Chekker Power

4767

X

Cleravo

5330

X

Comet

4583

X**

Conserve

4511

X**

Preparat

Conviso One

5254

Danitron 5 SC

4604

Delaro SC 325

5256

99 %

Krav på fasta skyddsavstånd
Se www.kemi.se för fullständiga villkor.

X

X

Användning får endast ske med särskilt
avdriftsreducerande utrustning
25 %

50 %

75 %

90 %

Påfyllning av sprutan
skall ske med särskild
hjälp. Exempelvis
preparatsluss, sugspjut
eller motsvarande

Förarhytt ska vara
tätventilerande och
försedd med filter.
Partikelfilter och kolfilter,
som byts och underhålls
enligt rekommendation

April 2018

Produkten får inte
appliceras med ”Ultra
low volume application”

Kravet gäller ej alla
kulturer eller varierar
mellan kulturerna.
Läs mer på www.kemi.se

X
X

X**

X

Diflanil 500 SC

4989

X

Diqua

5006

X

DMA 600

5364

X

Elatus Era

5321

X

Elatus Plus

5315

Epok 600 EC

4361

Fastac 50

4530

Fenix

5288

X**

Fibro

5174

X**

X

Floramite 240 SC

4832

Folicur Xpert

5413

X**,
****

X

* Trots krav på särskilt
avdriftsreducerande utrustning
ska skyddsavstånden i Hjälpredan
bestämmas som om denna
utrustning inte används.

X

X**,
****

X

X
X**

X

X

X

X**

X

** Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i
kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta
eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken
avdriftsreducerande utrustning som används.

*** Krav på markanpassade skyddsavstånd tillämpas inte
längre av KemI. För preparat som tidigare fått krav gäller att
företaget som innehar godkännandet måste ansöka om att
ta bort det. I de fall företagen ännu inte gjort detta, eller om
ansökan ännu inte är godkänd, gäller kravet som tidigare.
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**** Vid spridning
närmare än 100 m
från sjöar, vattendrag
och öppna diken

***** Avdriftsreducerande utrustning
som reducerar avdriften med minst
50% ska användas om spridning sker
närmare än 100 m från områden där
människor uppehåller sig långvarigt.
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Reg. nr

Vindanpassat skyddsavstånd bestäms genom
avläsning i kolumnen
”särskild hänsyn” i
Hjälpredan

Folpan 500 SC

5208

X

Goltix WG

5261

Gratil 75 WG/
Eagle 75 WG

4232

Hormotex 750

3247

Preparat

Hussar Plus OD

5221

Kumulus DF

3022

Kunshi

5306

25 %

50 %

75 %

90 %

99 %

Krav på fasta skyddsavstånd
Se www.kemi.se för fullständiga villkor.

Förarhytt ska vara
tätventilerande och
försedd med filter.
Partikelfilter och kolfilter,
som byts och underhålls
enligt rekommendation

Produkten får inte
appliceras med ”Ultra
low volume application”

Kravet gäller ej alla
kulturer eller varierar
mellan kulturerna.
Läs mer på www.kemi.se

X
X

X**

X
X
X

X

X*

X
X

Lentagran WP

5214

Mavrik, Evore Neo

4491

MCPA 750

3345

Mistral 70 WG

5226

Mospilan SG

4739

X

Nautius

5113

X

Nufarm MCPA 750

3236

Othello OD

5268

X

Purelo

5385

X

Quad-Glob 200 SL

5022

X

X
X

X
X
X

X

Raptol

5351

Reglone

3367

X

Roxy 800 EC

5137

X

* Trots krav på särskilt
avdriftsreducerande utrustning
ska skyddsavstånden i Hjälpredan
bestämmas som om denna
utrustning inte används.

Användning får endast ske med särskilt
avdriftsreducerande utrustning

Påfyllning av sprutan
skall ske med särskild
hjälp. Exempelvis
preparatsluss, sugspjut
eller motsvarande

April 2018

X*****

X
X

X**

X**

X**

** Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i
kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta
eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken
avdriftsreducerande utrustning som används.

X

X**

X
X
X

*** Krav på markanpassade skyddsavstånd tillämpas inte
längre av KemI. För preparat som tidigare fått krav gäller att
företaget som innehar godkännandet måste ansöka om att
ta bort det. I de fall företagen ännu inte gjort detta, eller om
ansökan ännu inte är godkänd, gäller kravet som tidigare.
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**** Vid spridning
närmare än 100 m
från sjöar, vattendrag
och öppna diken

***** Avdriftsreducerande utrustning
som reducerar avdriften med minst
50% ska användas om spridning sker
närmare än 100 m från områden där
människor uppehåller sig långvarigt.
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Preparat

Reg. nr

Vindanpassat skyddsavstånd bestäms genom
avläsning i kolumnen
”särskild hänsyn” i
Hjälpredan

Användning får endast ske med särskilt
avdriftsreducerande utrustning
25 %

50 %

75 %

90 %

99 %

Krav på fasta skyddsavstånd
Se www.kemi.se för fullständiga villkor.

Påfyllning av sprutan
skall ske med särskild
hjälp. Exempelvis
preparatsluss, sugspjut
eller motsvarande

Förarhytt ska vara
tätventilerande och
försedd med filter.
Partikelfilter och kolfilter,
som byts och underhålls
enligt rekommendation

Shirlan

3957

X

Siltra Xpro EC 260

5284

X

Signum

4884

X

Spotlight 24 EC

4401

X

Spotlight Plus

4851

X

Syllit 544 SC

5216

X

Talius

5301

X

Teldor 50 WG

4339
4371

Terpal (II)

4579

Topsin WG

4888

Trimmer 500 WG

5171

X

Tripali

5346

X

Winby

3957

Zignal

5061

* Trots krav på särskilt
avdriftsreducerande utrustning
ska skyddsavstånden i Hjälpredan
bestämmas som om denna
utrustning inte används.

Produkten får inte
appliceras med ”Ultra
low volume application”

X****

Kravet gäller ej alla
kulturer eller varierar
mellan kulturerna.
Läs mer på www.kemi.se

X

X**

X

Tern 750 EC

April 2018

X
X**

X
X

X**

X

X

X
X

** Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i
kolumnen för grov duschkvalitet för bomspruta
eller 0 % för fläktspruta, oberoende av vilken
avdriftsreducerande utrustning som används.

*** Krav på markanpassade skyddsavstånd tillämpas inte
längre av KemI. För preparat som tidigare fått krav gäller att
företaget som innehar godkännandet måste ansöka om att
ta bort det. I de fall företagen ännu inte gjort detta, eller om
ansökan ännu inte är godkänd, gäller kravet som tidigare.
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**** Vid spridning
närmare än 100 m
från sjöar, vattendrag
och öppna diken

***** Avdriftsreducerande utrustning
som reducerar avdriften med minst
50% ska användas om spridning sker
närmare än 100 m från områden där
människor uppehåller sig långvarigt.

