BESLUTSBILAGA DISPENS
Datum

Diarienr

2018-12-20

5.2.1-H18-08254

Produktnamn

Tillstånd och upplysning

Aktnr
Reg nr

Gaucho WS 70

Villkor för användning av Gaucho WS 70-och sockerbetsutsäde behandlat med Gaucho WS 70.
Dispens under perioden 2019-02-15 till 2019-06-15
Användning och syfte
Gröda/område/situation

Sockerbetor

Syfte

Mot insektsangrepp

Behandlingsutrustning/
metod

Sådd av
betat
utsäde

Utvecklingsstadium1
/säsong
(min-max)

Max
antal
behandlingar

Minst antal
dagar
mellan varje
behandling
(dygn)

1

Karenstid
(dygn)2

Max dos vid varje behandling

Övriga villkor och
förtydliganden

Produkt

Verksamt ämne

122 g/enhet

85 g imidakloprid/enhet

En enhet motsvarar
100 000 frön.

Ytterligare villkor
Kategori

Villkor

Anmärkning

Utrustning för sådd

Lämplig utrustning för radsådd ska användas för att säkerställa en effektiv nedbrukning av produkten
samt minimera spill och utsläpp av damm.
Om pneumatisk utrustning för sådd används så ska deflektorutrustning för att förhindra spridning av
damm användas, eller så ska ett anpassat skyddsavstånd bestämmas till blommande växter med hjälp av
Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
Skyddsavstånden ska avläsas i kolumnen för särskild hänsyn.
Endast enhjärtbladiga växter, dock inte majs, får odlas på samma fält samma år eller året efter
sockerbetor vars utsäde behandlats med Gaucho WS 70.

Villkoret är till för att skydda
bin och andra pollinerande
insekter

Mall-id: MAP-0033, 2018-05-17

Efterföljande gröda

1
2

BBCH
Tid mellan sista behandling och skörd

1 (2)

Villkoret är till för att skydda
bin och andra pollinerande
insekter

Kemikalieinspektionen

BESLUTSBILAGA 3
Datum

2018-12-20

Diarienr

5.2.1-H18-08254

Produktnamn

Tillstånd och upplysning

Reg nr

Gaucho WS 70

Kategori

Villkor

Märkning av
behandlat utsäde

Utsädet, som förs in till Sverige från annat EU-land där behandlingen utförts, ska märkas enligt de
regler som framgår av artikel 49.4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Det innebär att det på etiketten och
i de handlingar som åtföljer det behandlade utsädet ska framgå att det är behandlat med Gaucho WS 70
och att det verksamma ämnet är imidakloprid. På etiketten ska de standardfraser för skyddsangivelser
enligt förordning (EG) 1272/2008 anges samt de riskreducerande åtgärder som framgår av dispensen
från den medlemsstaten där utsädet behandlats. Dessutom ska villkoren i denna dispens framgå av
märkningen av det behandlade utsädet.

Anmärkning

2 (2)

Aktnr

