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Beslut angående ansökan om administrativ förlängning av 
växtskyddsmedlet Agil 100 EC 

1 Beslut 
Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om administrativ förlängning av 

nedanstående produkt. 

De beslutade villkoren för produktgodkännandet framgår av bilaga 1 och 3. 

Sökandens klassificering av produkten framgår av bilaga 2. 

I bilagorna har ändringar markerats med X. 

2 Beskrivning av ärendet 
Den 15 september 2022 inkom ansökan om administrativ förlängning av 

nedanstående produkt. 

Ansökan föranleds av att Kommissionen har beslutat att förlänga 

godkännandeperioden för det verksamma ämnet propakizafop och därför finns skäl 

för att förlänga produktgodkännandet. 

Ingen ny dokumentation har tillförts ärendet. 

Innehavare ADAMA Registrations B.V. 

P.O. Box. 355 

NL-3830 AK Leusden 

NEDERLÄNDERNA 

Agil 100 EC 

Funktion Herbicid 

Produktnamn 

Godkänt 
användningsområde 

Mot gräsogräs i odlingar av äpple, päron, hallon, krusbär, 

vinbär och jordgubbar på friland. 

Mot gräsogräs i odlingar av potatis, morot, kålrot, kepalök, 

silverlök, schalottenlök och vitlök. 

Mot gräsogräs i odlingar av senap, lin och raps. 

Mot gräsogräs i odlingar av broccoli och huvudkål. 

Mot gräsogräs i odlingar av ärtor och bönor. 

Kemikalieinspektionen 

Postadress Besök & leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org nr 

Box 2 Esplanaden 3A FE 124 Telefon 08-519 41 100 www.kemi.se 202100-3880 
172 13 Sundbyberg 172 67 Sundbyberg 838 80 Frösön Fax 08-735 76 98 kemi@kemi.se 



Kemikalieinspektionen 

HVerksamma ämnen 

BESLUT 

Datum 

2022-10-17 

Er referens 

Diarienr 

5.1.1-B22-00566 

Aktnr Regnr 

F-4280 5232 

T Mot gräsogräs i utsädesodlingar av klöver och rödsvingel. 

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och 

rödbetor. 

I  Mot gräsogräs i etablerade odlingar plantskolor och 

skogsplantskolor. 

propakizafop 

3 Skäl 
Kommissionen har beslutat att förlänga godkännandeperioden för det verksamma 

ämnet propakizafop, till den 30 november 2023. Detta framgår av förordning (EU) 

nr 2022/14801. Keinikalieinspektionen förlänger därför godkännandet för produkten 

Agil 100 EC. 

Giltighetstiden för ett produktgodkännande får inte överstiga ett år från den dag då 

godkännandet för det verksamma ämnet som ingår i produkten löper ut. Detta 

framgår av artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1107/20092. Produktgodkännandet för 

Agil 100 EC förlängs därför till och med 30 november 2024. 

Kemikalieinspektionen har begränsat prövningen av ansökan om förnyat 

produktgodkännande till godkännandeperioden för produkten. I övrigt grundar sig 

beslutet på tidigare bedömning. 

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 produktens innehåll. 

5 Upplysningar 
• En ansökan om ett förnyat produktgodkännande ska inkomma till  

Kemikalieinspektionen inom den tid som anges i artikel 43.2 förordning 

(EG) nr 1107/2009. 

• Ett godkänt växtskyddsmedels sammansättning får endast ändras om 

Kemikalieinspektionen fattar beslut enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 

1107/2009 om att en sådan ändring får göras av innehavaren av 

produktgodkännandet. 

Kommissionens genom£örandeförordning (EU) 2022/1480 av den 7 september 2022 om ändring av 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperiodema för de 

verksamma ämnena 2-fenylfenol (inkl. dess saker, t.ex. natriumsalt), 8-hydroxikinolin, amidosulfuron, 

bensulfuron, bifenox, klormekvat, klorotoluron, klofentezin, klomazon, daminozid, deltametrin, 

dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimetaklor, esfenvalerat, etofenprox, fenoxaprop-P, 

fenpropidin, fenpyrazamin, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazat, lenacil, MCPA, MCPB, 

nikosulfuron, paraffinoljor, paraffinolja, penkonazol, pikloram, prohexadion, propakizafop, 

prosulfokarb, kizalofop-P-etyl, kizalofop-P-tefuryl, natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat, 

natrium-p-nitrofenolat, svavel, tebufenpyrad, tetrakonazol, triallat, triflusulfuron och tritosulfuron 

2  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 (hädanefter förordning (EG) nr 1107/2009) 
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ny l.a on 

Före• gande 

Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum Diarienr 

2022-10-17 5.1.1-B22-00566 
Er referens Aktnr Regnr 

F-4280 5232 

• Innehavaren av produktgodkännandet ska genast underrätta 

Kemikalieinspektionen om all ny information om växtskyddsmedlet eller det 

verksamma ämnet, om den tyder på att medlet inte längre uppfyller 

förutsättningarna för produktgodkännande. 

Informationskravet återfinns i artikel 56 förordning (EG) nr 1107/2009. 

• Innehavaren är ensamt ansvarig för att medlet klassificeras på ett korrekt sätt. 

Innehavarens klassificering av växtskyddsmedlet ingår i produktgodkännandet. 

6 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 

Asa Edell 

Beslutande 

Bilagor: 

• Bilaga 1 — Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande 

• Bilaga 2 — Klassificering och märkning 

• Bilaga 3 — Villkor för användning 
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Ändring 

111479-05-1 100 

Verksamma ämnen Cas-nr Halt Enhet Kandidat-
ämne 
för 
substitution 

Lågrisk-
ämne 

Propakizafop g/1 

KEM 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

BESLUTSBILAGA 

Beslutsdatum 

2022-10-17 
Diarienr 

5.1.1-B22-00566 

Produktnamn Aktnr Regnr 

Agil 100 EC F-4280 5232 

Bilaga 1 - Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande 
De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma 

rad. 

- F 

 

Ändring 1 

Typ av bekämpningsmedel Växtskyddsmedel 

 

Produktnamn Agil 100 EC 

 

Registreringsnummer 5232  

 

Behörighetsklass 2 L 

 

Giltighetstid Från och med 

2022-12-01 
Till och med 

2024-11-30 

 

Innehavare ADAMA Registrations B.V. 

P.O. Box. 355 

NL-3830 AK Leusden 

NEDERLÄNDERNA 

 

Ombud ---

  

Funktion HB — Herbicid 

 

Produktkod AG-P6-100 EC 

 

Beredningsform EC-Emulgerbart koncentrat 

 

Förpackningsvillkor Max 20 L HDPE-förpackningar. 

Max 200 L Stålfat. 

 

Märkningskrav SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. 

 

Upplysningar 

Beslutet grundar sig på tidigare bedömning. 

RSP-0002-S_Vaxt, 2020-12-18 
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KEM 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

BESLUTSBILAGA 

Beslutsdatum 

2022-10-17 
Diarienr 

5.1.1-B22-00566 

Produktnamn Aktnr Regnr 

Agil 100 EC F-4280 5232 

Bilaga 2 - Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP 

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt 
förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). 

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma 
rad. 

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning 
Ämnesnamn Cas-nr Typ Ändring   
Propakizafop 

Lacknafta (petroleum), tung aromatisk 

Klassificering  

111479-05-1 

64742-94-5 
1 

Verksamt ämne 

Övrigt ämne 

Faroklass och farokategori Ändring 

3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2 

3.8 Specifik organtoxicitet, enstaka exponering - Kategori 1 

4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 2 

Märkning 
Faroangivelser Ändring 

H351 Misstänks kunna orsaka cancer 

 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna 

 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 

 

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

 

EUH2O8 Innehåller propakizafop. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

 

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 

 

RSP-0002-S_Vaxt, 2020-12-18 
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Piktogram och signalord 

Fara 

KEM 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

BESLUTSBILAGA 

Beslutsdatum 

2022-10-17 
Diarienr 

5.1.1-B22-00566 

Produktnamn Aktnr Regnr 

Agil 100 EC F-4280 5232 

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning. 

Skyddsangivelser Ändring 
i 

P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd 

 

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

 

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL 
1 eller läkare. 

 

P331 Framkalla IN 1'E kräkning. 

 

P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. 

 

Mall-Id: RSP-0002-S_Vaxt, 2020-12-18 
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KEM 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

BESLUTSBILAGA 3 
Datum 
2022-10-17 

Produktnamn 
Agil 100 EC 

Diarienr 

5.1.1-B22-00566 

Aktnr 
F-4280 

Reg nr 
5232 

Villkor för användning av Agil 100 EC 

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X. 

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning. 

Användning och syfte 
Gröda/ situation Var/område Syfte Behandlings- 

utrustning/ 
metod 

Utvecklings- 
stadium 
/tidpunkt 

Max 
antal 
behand- 
lingar 

Minst antal 
dagar 
mellan 
varje 
behandling 

Karenstid, 
minst antal 
dagar 
mellan sista 
behandling 
och skörd 

Max dos vid 
behandling på 
behandlas 

Produkt 

en enskild 
den yta som 

Verksamt ämne 

övriga villkor och 
förtydliganden 

Ändring 

Äpple och 

päron 

Friland Mot 
gräsogräs 

Bomspruta april - 

september 
2 per år 14 30 1,5 L/ha 150 g 

propakizafop/ha 

Totala maximala dosen får 
inte överstiga 1,5 produkt 
per hektar och år. 

 

Hallon, 
krusbär, vinbär 

Friland Mot gräs- 
ogräs 

Bomspruta maj-juli 1 per år 

 

35 1,5 L/ha 150 g 
propakizafop/ha 

  

Jordgubbar Friland Mot gräs- 
ogräs 

Bomspruta före 
blomning 
samt efter 
skörd 

1 per år 

 

35 1,5 L/ha 150 g 
propakizafop/ha 

  

Potatis 

 

Mot gräs- 
ogräs 

Bomspruta BBCH 
mindre än 68 

1 per år 

 

30 1,5 L/ha 150 g 
propakizafop/ha 

Får inte användas i odlingar 
av färskpotatis. 

 

Morot 

 

Mot gräs- 
ogräs 

Bomspruta BBCH 
mindre än 40 

2 per år 14 30 1,5 L/ha 150 g 
propakizafop/ha 

Totala maximala dosen får 
inte överstiga 1,5 L produkt 
per hektar och år. 

 

Senap 

 

Mot gräs- 
ogräs 

Bomspruta före 
blomning 

1 per år 

  

1,5 L/ha 150 g 
propakizafop/ha 

  

Kålrot 

 

Mot gräs- 
ogräs 

Bomspruta BBCH 
mindre än 40 

1 per år 

 

30 1,5 L/ha 150 g 
propakizafop/ha 

  

Kepalök, 
silverlök, 
schalottenlök 
och vitlök 

 

Mot gräs- 
ogräs 

Bomspruta I  BBCH 2 per år 
mindre än 45 

14 30 1,5 L/ha 150 g 
propakizafop/ha 

Totala maximala dosen får 
inte överstiga 1,5 L produkt 
per hektar och år. 

 

Broccoli och 
huvudkål 

 

Mot gräs- 
ogräs 

Bomspruta 2 per år 14 30 1,5 L/ha 150 g 
propakizafop/ha 

Totala maximala dosen får 
inte överstiga 1,5 L produkt 
per hektar och år. 
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Sockerbetor, 
foderbetor och 
rödbetor 

1---  
Klöverfrö och 
röd-svirigelfrö 

Etablerade 
odlingar 

Villkor Anmärkning Ändring 

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten och vid arbetsmoment 

som innebär risk för kontakt med brukslösning. 

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt 

med sprutdimma. 

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. 

Villkoret är till för att skydda mot 

växtskyddsmedlets hälsorisker. 

Ytterligare villkor 

Kategori 

Personlig 

skyddsutrustning 

Kemikalieinspektionen BESLUTSBILAGA 3 

Datum 
2022-10-17 

Diarienr 

5.1.1-B22-00566 

Aktnr 
F-4280 

Max 
antal 
behand-
lingar  

Produktnamn 
Agil 100 EC 

Minst antal ' Karenstid, 
dagar minst antal 
mellan dagar 
varje mellan sista 
behandling : behandling 

och skörd 

Max dos vid en enskild 
behandling på den yta som 
behandlas 

Produkt Verksamt ämne 

Rep nr 
5232 

övriga villkor och Ändring 
förtydliganden 

Gröda/ situationIVar/område Syfte Behandlings-
utrustning/ 
metod 

Utvecklings-
stadium 
/tidpunkt 

BBCH 1 per år 45 
mindre än 59 

1,5 L/ha 150 g 
propakizafop/ha 

Mot gräs- Bomspruta 
ogräs 

Färska ärter 
samt torkade 
ärter och 
bönor 

Lin Mot gräs- Bomspruta -20 cm 

ogräs 

1,5 L/ha 150 g Restmaterial efter 
propakizafop/ha oljeextraktion får gå till 

foder. 

1 per år 

Bomspruta BBCH 
mindre än 39  

2 per år 14  150 g 
—1 

i Totala maximala dosen får 
propakizafop/ha inte överstiga 1,5 L produkt 

3
 per hektar och år.  

1,5 L/ha Mot gräs-

ogräs 

Vårraps 

1,5 L/ha Höstraps 14 Mot gräs-

ogräs 

Mot gräs-
ogräs 

Mot gräs-

ogräs 

Mot gräs-

ogräs 

Bomspruta BBCH 2 per år 
mindre än 50 

Bomspruta BBCH i  2 per år 
mindre än 32 

Bomspruta I BBCH 1 per år 
mindre än 49 

Bomspruta—t  maj-juli 1 per år  

150 g 
propakizafop/ha 

150 g 
propakizafop/ha 

150 g 
propakizafop/ha 

150 g 
propakizafop/ha 

Totala maximala dosen får 
inte överstiga 1,5 L produkt 
per hektar och år. 

14 1,5 L/ha 

1,5 L/ha 

1,5 L/ha 

Totala maximala dosen får 
inte överstiga 1,5 L produkt 
per hektar och år. 

45 

Plantskolor 
och skogs-

 

plantskolor 
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