
Dispens för Växtskyddsmedlet Movento SC 100  
2014-05-09 

 
Kemikalieinspektionen (Kemi) bifaller ansökan om dispens för att släppa ut 
växtskyddsmedlet Movento SC 100 (suspensionskoncentrat) på marknaden för 
Begränsad och kontrollerad användning. Dispensen gäller för användning mot 
skadeinsekter i odling av äpple och päron, plantskolekulturer och 
prydnadsväxtodlingar på friland och i tunnel samt sallat på friland. 
 
Dispensen gäller från och med 14 maj 2014 till och med 10 september 2014 och med 
följande villkor: 
 

  

Äpple och Päron 

 

Plantskolekulturer och 

prydnadsväxtodlingar 

på friland och i tunnel 

när skadeinsekter 

förekommer 

 

 

Sallat på friland 

 

 

 

 

Behandlingsmetod 

 

 

Spruta anpassad för 

fruktodling, (t.ex. 

fläktspruta eller 

tunnelspruta) 

 

 

Rampspruta, 

Lantbruksspruta med bom, 

fläktspruta, ryggspruta 

 

 
Lantbruks spruta med 

bom 

 

Utvecklingsstadium 

(BBCH)/Säsong 

(min-max) 

 

69-73 - 13-49 

Max antal 

behandlingar 

per år 

 

2 2 2 

 

Behandlingsintervall 

(dygn) 

 

14 dygn 14 dygn 14 dygn 

Tid mellan 

Sista behandling och 

skörd (dygn) 

 

21 dygn  7 dygn 

 

 

Dos: g verksamt 

ämne/ha vid varje 

behandling 

(min-max) 

225 g (75 g 

verksamt ämne/m 

trädhöjd) 

 

75 g 45 g 

 

Vattenmängd 300-1000 liter 500-1000 liter 500 liter 

 
Dos: mängd 

preparat/ha vid varje 

behandling 

(min-max) 
 

2,25 L produkt/ha 

vilket motsvarar 225 

g verksamt ämne/ha 
 

0,75 L produkt/ha 

vilket motsvarar 75 g 

verksamt 

ämne/ha 
 

0,45 L produkt/ha 

vilket motsvarar 45 g 

verksamt ämne/ha 
 

 



  

 

Äpple och Päron 

 

Plantskolekulturer och 

prydnadsväxtodlingar 

på friland och i tunnel 

när skadeinsekter 

förekommer 
 

 

 

Sallat på friland 
 

 

 

Övriga villkor 

 

 

För att begränsa riskerna 

för omgivande miljö ska 

vindanpassat 

skyddsavstånd bestämmas 

med hjälp av ”Hjälpreda 

för bestämning av 

vindanpassat 

skyddsavstånd vid 

användning av fläktspruta i 

fruktodling” 

 

De anvisningar som gäller 

bestämning av 

skyddsavstånd i 

Naturvårdsverkets 

allmänna råd 97:3 

(kommentarer till 5-6§§ i 

SNF 97:2) ska iakttas 

Beroende på sprutval: 

 

För att begränsa riskerna 

för omgivande miljö ska 

vindanpassat 

skyddsavstånd bestämmas 

med hjälp av ”Hjälpreda 

för bestämning av 

vindanpassat 

skyddsavstånd vid 

användning av fläktspruta i 

fruktodling” 

 

De anvisningar som gäller 

bestämning av 

skyddsavstånd i 

Naturvårdsverkets 

allmänna råd 97:3 

(kommentarer till 5-6§§ i 

SNF 97:2) ska iakttas 

 

 

För att begränsa riskerna 

för omgivande miljö ska 

vindanpassat 

skyddsavstånd bestämmas 

med hjälp av ”Hjälpreda 

för bestämning av 

vindanpassat 

skyddsavstånd vid 

användning av fläktspruta i 

fruktodling” 

 

De anvisningar som gäller 

bestämning av 

skyddsavstånd i 

Naturvårdsverkets 

allmänna råd 97:3 

(kommentarer till 5-6§§ i 

SNF 97:2) ska iakttas 
    

 

 

Övriga villkor  
Använd alltid skyddsutrustning (minst skyddshandskar och ögonskydd) vid 
hantering av koncentrerat preparat, sprutvätska och vid rengöringsarbete. 
Spirotetramat (den aktiva substansen) kan ge överkänslighetsreaktioner vid kontakt 
med huden. 


