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nr 4362 

1 Beslut 
Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för 
mindre användningsområde för nedanstående produkt. 

Produktnamn Apron XL 
Regnr 4362 
Godkännandet gäller fr o m 2015-10-15 
Godkännandet gäller tom Så länge som godkännandet för Apron XL gäller 
Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter i 

växthus. 
Förpackningsvillkor Max IL i HDPE-flaska 

Beslutade villkor för användning framgår av bilagan. 

2 Beskrivning av ärendet 
Den 26 mars 2012 inkom ansökan om dispens för nedanstående ändamål. 

Sökande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
Sunita Hallgren/Agneta Sundgren 

105 33 STOCKHOLM 
Typ av ansökan Utvidgat produktgodkännande för mindre 

användnings område 
Produktnamn Apron XL 
Produktens reg nr 4362 
Verksamma ämnen Metalaxyl-M 
Funktion Fungicid 
Sökt 
användningsområde 

Mot algsvampar (främst bladmögelsvampar, Pythium och 
Phytophthora) i yrkesmässiga odlingar av prydnadsväxter i 
växthus. 

Kemikalieinspektionen 
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Kemikalieinsp ektionen 
BESLUT 
Datum Diarienr 

2015-10-15 F-1831-B12-00122 
Aktnr Reg nr 

F-1831 4362 

2.1  Kemikalieinspektionens riskbedömning 
Tidigare riskbedömning gäller användning av Apron XL för betning i 
betningsmaskin och den sökta användningen gäller sprutning av Apron XL i växthus. 

Innehavaren av produktgodkännandet, officiella eller vetenskapliga organ på 
jordbruksområdet, jordbruksorganisationer eller yrkesmässiga användare kan begära 
att ett produktgodkännande av ett växtskyddsmedel som redan är godkänt i den 
berörda medlemsstaten utvidgas till att gälla mindre användningsområden som ännu 
inte omfattas av produktgodkännandet. 

Kemikalieinsp ektionen kan bevilja ett utvidgat produktgodkännande, om bl.a. 

— den avsedda användningen är av begränsad karaktär 
— om kraven ur hälso- och miljösynpunkt är uppfyllda enligt artikel 4.3 b, d och e 

och artikel 29.1 i, Förordning (EG) nr 1107/20091. 
— det utvidgade produktgodkännandet är av allmänt intresse. 

Detta framgår av artikel 51 i Förordning (EG) nr 1107/2009. 

Kemikalieinspektionen bedömer att den sökta utvidgade användningen är av 
begränsad karaktär och av allmänt intresse. 

3.1 Bedömning av hälso- och miljörisker 
Kemikalieinspektionen har utrett om de miljö- och hälsoriskbedömningar som 
gjordes för de redan godkända användningsområdena för Apron XL även täcker in 
riskerna med den sökta utvidgade användningen. Den sökta användningen täcks inte 
in av tidigare bedömning. Metod och utrustning för betning respektive bladsprutning 
är olika och därmed skiljer sig exponeringen åt. Ny utvärdering av hälsorisker har 
gjorts. 

3.1.1 Bedömning av hälso- och konsumentrisker 
Kemikalieinspektionen har utvärderat hälsoriskerna för sprutförare och arbetare i 
växthus med exponeringsberäkningar enligt Dutch-model för växthusanvändning då 
exponeringen vid bladsprutning inte täcks in av den tidigare gjorda riskbedömningen 
avseende risker för hälsa vid betning av frö. 

Kemikalieinspektionens hälsoriskbedömning för sprutförare och arbetare i växthus 
visar att vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska 
skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas 
om de ger minst motsvarande skydd. 

Hälsorisken beror av formuleringens ögonirriterande egenskaper. 

1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2009 av den 21 
oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets 
direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG 

3 Skäl 
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Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum Diarienr 

2015-10-15 F-1831-B12-00122 
Aktnr Regnr 

F-1831 4362 

Kringstående och boende i intilliggande områden förväntas inte närvara i växthuset 
vid behandling, det strider mot god växtskyddspraxis. 

Prydnadsväxter bedöms inte som ätlig gröda. Syftet med växterna är ögonfägnad och 
inte att ätas upp, varför bedömning av resthalter i växterna inte är relevant i 
sammanhanget. 

3.1.2 Bedömning av miljörisker 
Vid växthusanvändning sker i dagsläget ingen utvärdering av miljörisker varför så 
heller inte skett i detta fall. 

Mot bakgrund av de skäl som redovisats ovan finner Kemikalieinspektionen att 
ler a v en i artikel 51 i Växtskyddsmedelsförordningen är uppfyllda. 
Kemikalieinspektionen bifaller därför ansökan. 

Detta beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ett 
skriftligt överklagande ställt till mark- och milj ödomstolen ska i så fall ha kommit till 
Kemikalieinspektionen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av 
beslutet. 

På Kemikalieinspektionens vägnar 

3.2 Slutsats 

4 Hur man överklagar 

Camilla Thorin 
Beslutande 

Lena Hansson 
Föredragande 

Kopia till: 

® Jordbruksverket 
• Syngenta Nordics A/S 
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KEMI BESLUTSBILAGA 
Datum Diarienr Aktnr 

Swedish Chemic^s Agerfcy 2015-10-15 F-l 831-B12-00122 F-1831 
Produktnamn Produktkod Reg nr 

Tillstånd och upplysning Apron XL A9642C 4362 

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Apron XL 
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 Syfte Behandlings

utrustning/ 
metod 

Utvecklings 
stadium1 '  
/säsong 
(min-max) 

Max antal 
behand
lingar/år2  

Behandli 
ngs-
intervall 
(dygn) 

Karens
tid 
(dygn)3 '  

Max dos vid varje behandling Gröda/område/situation Syfte Behandlings
utrustning/ 
metod 

Utvecklings 
stadium1 '  
/säsong 
(min-max) 

Max antal 
behand
lingar/år2  

Behandli 
ngs-
intervall 
(dygn) 

Karens
tid 
(dygn)3 '  

Produkt Verksamt 
ämne 

Prydnadsväxter i växthus Mot 
svampangrepp 
(algsvampar; 
bladmögel, 
Pythium och 
Phytophthora) 

Bladsprutning 2 14-21 0,008 mL 
produkt/m2 

2,7 mg/m2 4 mL produkt/100 L vatten. 
Beräkna 200 ml sprutvätska per 
kvadratmeter. 
Får inte användas i grödor avsedda 
för produktion av livsmedel. 

Ytterligare villkor 
Villkor Anmärkning 

Personlig 
skyddsutrustning 

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddsglasögon eller ansiktsskydd 
användas. 

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

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. 

Omfattar inte tunnelodling. 

1 BBCH 
2 Villkoret max antal behandlingar per år för växthusgrödor avser per kulturomgång och år 
3 Tid mellan sista behandling och skörd 
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