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KEMI 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

Tillstånd och upplysning 

BESLUT 
Datum 	 Diarienr 
2022-05-31 	 5.1.1-B22-00050 

Aktnr 	Regnr 
F-4614 5731 

Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) 
105 33 Stockholm 

Beslut angående ansökan om utvidgning av produktgodkännande 
för mindre användningsområde (UPMA) för växtskyddsmedlet 
VitiSan med registreringsnummer 5731 
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Beslut 
Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för 
mindre användningsområde för nedanstående produkt. 

Produktnamn VitiSan 
Regnr 5731 
Godkännandet gäller fr o m 2022-05-31 
Godkännandet gäller t o m Så länge som produktgodkännandet för VitiSan gäller. 

Beslutade villkor för användning framgår av bilaga till beslutet. 

Utöver villkoren i detta beslut ska villkoren i produktgodkännandet också följas. 
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Beskrivning av ärendet 
Den 8 februari 2022 inkom ansökan om utvidgning av produktgodkännande för 
mindre användningsområde (UPMA) för nedanstående ändamål. 

Sökande Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) 
105 33 Stockholm 

Produktnamn VitiSan 
Produktens reg nr 5731 

Verksamt ämne Kaliumvätekarbonat 
Funktion Fungicid 
Sökt 
användningsområde 

Mot svampangrepp i odling av äpple, päron, humle, kålrot 
och kryddväxter. 
Mot svampangrepp i odling av plommon och körsbär. 
Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar, hallon, 
björnbär, vinbär, krusbär, vin, gurka, morot, plantskoleväxter, 
prydnadsväxter, ärter, bönor, tomat, pumpa och zucchini. 
Mot svampangrepp i friland- och tunnelodlingar av sparris. 

Den 1 januari 2022 ändrades produktgodkännandet för VitiSan administrativt och 
tilldelades ett nytt registreringsnummer, 5731. 

De godkända utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden 
som var knutna till registreringsnummer 5480 upphörde därmed att gälla. Ni har 
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Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum 	 Diarienr 

2022-05-31 	 5.1.1-B22-00050 
Aktnr 	Regnr 

F-4614 5731 

därför skickat in en ansökan för att de användningar som varit godkända ska läggas 
till  på det nya registreringsnumret. 

Det verksamma ämnet som ingår i produkten har förnyats och förnyelsen av 
godkännandet ska tillämpas från och med den 1 november 2021. 
Produktgodkännandet har ännu inte förnyats. Vi baserar utvidgningen av 
produktgodkännandet för mindre användningsområden på den tidigare 
bedömningen och gör ingen ny bedömning innan produktgodkännandet har 
förnyats. 

Eftersom samma användning varit godkänd tidigare har det varit uppenbart onödigt 
att höra Livsmedelsverket och Jordbruksverket eller er inför beslut. 

3 	Skäl 

3.1 	Tillämpliga bestämmelser 
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. 

Kernikalieinspektionen kan bevilja ett utvidgat produktgodkännande, om 

• 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, 
• det utvidgade produktgodkännandet är av allmänt intresse, och 
• dokumentation och information till  stöd för den utvidgade användningen har 

lämnats av sökanden. 

Detta framgår av artikel 51.1 och 51.2 i förordning (EG) nr 1107/20091. 

Den som använder växtskyddsmedlet har ansvaret när det gäller bristande effektivitet 
eller fytotoxicitet hos den produkt för vilken utvidgat godkännande för mindre 
användningsområde beviljats. Det framgår av artikel 51.5. 

3.2 	Kemikalieinspektionens bedömning 
Enligt Kemikalieinspektionens bedömning förväntas den utvidgade mindre 
användningen av växtskyddsmedlet VitiSan inte få några skadliga effekter på 
människors och djurs hälsa eller påverka miljön på ett oacceptabelt sätt under de 
föreslagna användnings förhållandena 

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. 
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Asa Edell 
Beslutande 

Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum 	 Diarienr 

2022-05-31 	 5.1.1-B22-00050 
Aktnr 	Regnr 

F-4614 	5731 

3.2.1 	Bedömning av allmänt intresse och begränsad karaktär 

Enligt Kemikalieinspektionens bedömning uppfyller den sökta användningen kravet 
på att det utvidgade produktgodkännandet är av allmänt intresse och av mindre 
karaktär. 

3.3 Slutsats 

Mot bakgrund av de skäl som redovisats ovan finner Kemikalieinspektionen att 
kraven i artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/20091  är uppfyllda. Ansökan om 
utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde ska därför bifallas. 

4 	Återkallelseförbehåll 
Regler om återkallande och ändring av produktgodkännanden finns i artikel 44 i 
förordning (EG) nr 1107/2009. Utöver detta kan godkännandet återkallas eller 
ändras på grund av ett nytt beslut som gäller produkten. 

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

På Kemikalieinspektionens vägnar, 

Jenny Lars 
Föredr nde 

Bilaga — Villkor utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde 
(UPMA) för VitiSan 
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KEM 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

BESLUTSBILAGA 
Datum 
2022-05-31 

Produktnamn 
VitiSan 

Diarienr 
5.1.1-B22-00050 

Aktnr 
F-4614 

Reg nr 
5731 

iVillkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för VitiSan 
UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X 
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar. 

Användning och syfte 
Gröda/ 
situation 

Var/ 
område 

Syfte Behandlings- 
utrustning/ 
metod 

Utvecklings- 
stadium 
/tidpunkt 

Max antal 
behand- 
ungar 

Minst 
antal 
dagar 
mellan 
varje 
behand- 
ung 

Karens- 
tid, minst 
antal 
dagar 
mellan 
sista 
behand-
ling och 
skörd 

Max dos vid en enskild behandling 
på den yta som behandlas 

övriga villkor och 
förtydliganden 

Ändring 	I 

Produkt Verksamt ämne 

Apple och 
päron 

Fält Mot svamp- 
angrepp 

Fläktspruta BBCH 10-85 6 per år 3 2,5 kg/per 
meter kron- 
höjd och ha 

7,46 kg kalium- 
vätekarbonat/ha 

Totala maximala dosen får 
inte överskrida 7,5 kg 
produkt/ha och behandling. 

i 

i 
Plommon 
och 
körsbär 

Fält Mot svamp- 
angrepp 

Fläktspruta BBCH 60-85 5 per år 3 2,5 kg/per 
meter kron- 
höjd och ha 

7,46 kg kalium- 
vätekarbonat/ha 

Totala maximala dosen får 
inte överskrida 7,5 kg 
produkt/ha och behandling. 

--i 
I 

Jordgubbar Fält 
Tunnel 
Växthus 

Mot svamp- 
angrepp 

Bomspruta BBCH 59-89 6 per år 5 5 kg/ha 4,97 kg kalium-
vätekarbonat/ha 

Hallon, 
björnbär, 
vinbär och 
krusbär 

Fält 
Tunnel 

Mot svamp- 
angrepp 

Fläktspruta BBCH 59-89 6 per år 5 5 kg/ha 4,97 kg kalium-
vätekarbonat/ha 

Vinodling Fält Mot svamp- 
angrepp 

Fläktspruta Från blad- 
utveckling 

6 per år 3 7,5 kg/ha 7,46 kg kalium-
vätekarbonat/ha 

Humle Fält Mot svamp- 
angrepp 

Fläktspruta BBCH lägre 
eller lika med 
31-89 

6 per år 5 7,5 kg/ha 7,46 kg kalium-
vätekarbonat/ha 

Tomat och 
gurka 

Tunnel 
Växthus 

Mot svamp- 
angrepp 

Sprutning BBCH 51-89 6 per år 5 0,5 g/ m2  0,5 g kalium-
vätekarbonat/m2  

Sparris Fält 
Tunnel 

Mot svamp- 
angrepp 

Bomspruta 6 per år 5 5 kg/ha 4,97 kg kalium-
vätekarbonat/ha 
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Datum 
2022-05-31 
Produktnamn 
VitiSan 

Diarienr 
5.1.1-B22-00050 

Aktnr 
F-4614 
Reg nr 
5731 

Gröda/ 	! Var/ 
situation 	i  omräde 

Syfte Behandlings- 	Utvecklings- Max antal 
utrustning/ 	, stadium 	behand- : metod 	. /tidpunkt 	ängar 

I 	Minst 
antal 
dagar 
mellan 
varje 
behand- 
ling 

5 

, 
Karens- 
tid, minst 
antal 
dagar 
mellan 
sista 
behand-
ling och 
skörd 

i Max dos vid en enskild behandling 
I på den yta som behandlas 

Övriga villkor och 	 Ändring 
i förtydliganden 

4-- 

rProdukt 	Verksamt ämne 

1 Frilands- 
gurka, 
pumpa och 
zucchini 
Morot 

Fält 
Tunnel 

Mot svamp- 
angrepp 

Bomspruta ; BBCH 51-89 i 	6 per år 

• 
Bomspruta 

i 
BBCH 13-79 	6 per år 

kg/ha 	4,97 kg kalium- 
vätekarbonat/ha 

Fält Mot svamp- 
angrepp 

5 kg/ha 	4,97 kg  kalium- 
vätekarbonat/ha 

Kålrot Fält Mot svamp- 
angrepp 

Bomspruta 	BBCH 13-49 	6 per år 2,5 kg/ha 	2,49 kg kalium- 
vätekarbonat/ha 

Ärter och 
bönor 

Fält Mot svamp-
angrepp 

Bomspruta 	BBCH 51-89 	6 per år 5 kg/ha 	, 4,97 kg kalium- 
! vätekarbonat/ha 

Krydd-
växter 

Fält 
Tunnel 
Växthus 

Mot svamp-
angrepp 

Sprutning 	Frän BBCH 
12 

6 per år 2,5 kg/ha 	2,49 kg kalium- 
vatekarbonat/ha 

Plantskole-
växter och 
prydnads-
växter 

Fält 
Tunnel 
Växthus 

Mot svamp-
angrepp 

Sprutning 6 per år 5 5 kg/ha 	4,97 kg kalium- 
- vätekarbonat/ha 

AnmarIcning Ändring 1 
Ytterligare villkor 

Kategori 
	

Villkor  

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. 

Utformning av 
tunnelodling 

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av 

täckmaterialet kan rullas upp. 
I Omfattar inte växthus. 
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