Oppsummering av de viktigste endringer vedrørende godkjenning
av plantevernmidler for perioden 01.04.2013 – 31.01.2014
For tiden blir det arbeidet med å innlemme regelverk for plantevernmidler i EØS-avtalen. Dette betyr at
forordning (EF) nr. 1107/2009 kan forventes å gjelde også i Norge. For å harmonisere godkjenning av
plantevernmidler etter gjeldende forskrift med den nye, kan det bli endringer i godkjenningsperiode for
en del preparater. Informasjon om dette vil bli gitt til firmaene og kunngjort på våre hjemmesider.
En samlet oversikt over godkjente preparater finnes på våre hjemmesider. Der finnes også en oversikt
over gyldige dispensasjoner og off-label anvendelse av ulike preparater.

Nye preparater
Preparat

Virksomt stoff

Bruksområde

Godkjent til

Zardex G

cyproconazol
+ imazalil

Mot frøoverførte soppsykdommer i bygg og havre
(beisemiddel).

31.03.2015

klopyralid

Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, fôrmargkål, kålrot,
rosenkål, hodekål og mais (erstatter Matrigon, reg.nr.
2007.129).

31.03.2018

Matrigon 72
SG

amidosulfuron +
jodsulfuron

Mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete
(erstatter Chekker, reg.nr. 2006.45).

30.09.2018

Sekator OD
MaisTer

foramsulfuron +
jodsulfuron

Mot ugras i fôrmais, juletrær og planteskoler.

30.09.2018
30.09.2018

Mero

penetreringsolje

Trim
mosefjerner

jernsulfat

Mot mose i plen (hobbypreparat).

Hussar
Tandem OD

jodsulfuron +
diflufenikan

Mot ugras bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

31.12.2018

31.12.2018

30.09.2018

Movento 100
SC

spirotetramat

Mot insekter i kjernefrukt, steinfrukt, hodekål, rosenkål,
blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål, salat på friland og i
veksthus, paprika, tomat og agurk i veksthus og
prydplanter på friland.

Ally SX

metsulfuronmetyl

Mot ugras i høsthvete, høstrug, rughvete, bygg og høstbygg
om våren, i vårkorn uten gjenlegg og i lin. Vil erstatte Ally ST.

CDQ SX

tribenuron-metyl
+ metsulfuronmetyl

Mot ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg
og havre. Vil erstatte CDQ ST.

Harmony Plus
50 SX

tribenuron-metyl
+ tifensulfuronmetyl

Mot ugras i vårhvete, bygg og havre med eller uten
fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr
(med eller uten korn som dekkvekst), i høsthvete, rug og
rughvete om våren og i varig beite. Vil erstatte Harmony Plus
50 ST.

Teppeki

flonikamid

Mot bladlus i vår- og høsthvete, potet, eple og pære

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017
31.12.2018

Endring i bruksområde/bruksbetingelser
Preparat

Virksomt stoff

Bruksendring

Godkjent til

Boxer

prosulfokarb

Potet og frøeng av raigras, rødsvingel og engrapp.
Tidligere godkjent mot ugras i høsthvete, høstbygg,
rug og rughvete uten fangvekster, off-label i potet.

31.12.2018

Vertimec

abamektin

Mot veksthusmellus og bomullsmellus i prydplanter i

30.09.2016

veksthus. Tidligere godkjent mot andre
skadegjørere i prydplanter i veksthus og
jordbærmidd på friland, veksthus og tunnel.
Reglone

dikvatdibromid

Nedvisning av grønnmasse i åkerbønne. Tidligere
godkjent til nedvisning av grønnmasse i
kløverfrøeng, ert til modning, potet, oljevekster og
utløpere i jordbær.

31.12.2015

Cerone

etefon

Behandlingsfrist i korn endret fra 8 til 6 uker.

31.03.2017

Decis Mega

deltametrin

Mot gulrotflue i gulrot. Tidligere godkjent mot
hvitaksmidd, sommerfugllarver, bartre-, blad-, melog skjoldlus, gulrotsuger, sikader, trips, teger,
miner-, frit-, hvete-, timotei- og bønneflue, hvete-,
erte-, solbærgallmygg, stikkelsbær- og
nepebladveps og biller.

31.12.2015

Nye preparater som er søkt godkjent – ikke fått godkjenning
Alle søknader om godkjenning av nye preparater behandlet i perioden er innvilget.

Nye parallellgodkjenninger
Preparat

Virksomt stoff

Parallellimportør

Godkjent til

CCC Nufarm 750 (parallellpreparat til Stabilan 750
SL)

klormekvatklorid

Felleskjøpet
Agri

31.12.2014

Centium 36 CS (samme navn som hovedpreparat)

klomazon

Felleskjøpet
Agri

31.03.2018

Centium 36 CS (samme navn som hovedpreparat)

klomazon

Norgesfôr

31.03.2018

Preparater som mistet godkjenning i 2012 eller senere, men som fortsatt er
tillatt å bruke
Preparat

Virksomt stoff

Avviklingsperiode

Dimilin SC 48

diflubenzuron

Tillatt å bruke ut 2015.

Apollo 50 SC

klofentezin

Tillatt å bruke ut 2014.

Kverk

eddiksyre

Tillatt å bruke ut 2014.

Mogeton

kinoklamin

Tillatt å bruke ut 2014.

Mosefjerner

jernsulfat

Tillatt å bruke ut 2014.

Nissorun 10 WP

heksytiazoks

Tillatt å bruke ut 2014.

Perfektion 500 S

dimetoat

Tillatt å bruke ut 2014.

Pulver mot mose

jernsulfat

Tillatt å bruke ut 2014.

