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BESTILLING AV RISIKOVURDERING AV PLANTEVERNMIDLET
CORAGEN – KLORANTRANILIPROL
Det er avtalt møte i VKMs faggruppe 2 den 11. mai 2010. Mattilsynet bestiller herved følgende
risikovurdering:
Coragen er et nytt skadedyrmiddel med klorantraniliprol som virksomt stoff. Det er nå søkt godkjent
i eple.
Mattilsynet ønsker i denne forbindelse en vurdering av:
• Helserisiko for brukere av Coragen med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat.
Mattilsynet ønsker også en uttalelse om de iboende egenskapene til preparatet, samt uttalelse
om effektene i forhold til begrensningene i modellberegningene. Faggruppen bes se spesielt på
fastsettelse av NOAELer, grenseverdier (ADI, AOEL og ARfD) samt klassifisering og merking
av virksomt stoff og preprat.
• Miljørisiko med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Faggruppen bes se
spesielt på:
o Vurdering av utenlandske DT50 feltdata (8 felt, både Sør- og Nord-Europa) og hvor
relevante disse er for norske forhold.
o Vurdering av viktigheten av fotolyse i felt.
o Bruk av normaliserte feltdata i FOCUS grunnvann og FOCUS overflatevann.
Tidligere har det vært skepsis til å normalisere feltdata som ikke er representative,
men hvis de er representative for norske forhold så er det kanskje akseptabelt?
Dette er nå etablert som praksis i EU, og er i henhold til FOCUS guidance
dokumenter. For higher tier simuleringene bruker tilvirker DT50 feltdata som er
justert ved hjelp av modellen PEARL (se beskrivelse fra tilvirker i vurderingen under
”field dissipation”). Hvordan skal disse DT50 verdiene etterprøves av Mattilsynet/
VKM?
Mattilsynet ønsker at VKMs risikovurdering skrives på engelsk.
Vedlagt oversendes Mattilsynets rapport for Coragen med vedlegg. Sakspapirene er unntatt
offentlighet. Mattilsynets rapport vil bli publisert etter at vedtak er fattet i saken.
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Vi ber om at faggruppens medlemmer gjøres kjent med innholdet i dette brevet.
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