Vägledning vid tolkning av § 35 a,
förordning 2014:425 om bekämpningsmedel
Förordning 2014:425 om bekämpningsmedel:
35 a § Den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma ämne
på en och samma yta ska, så långt det är möjligt, se till att spridningen av medlen inte
överskrider de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för ett enskilt av dessa
växtskyddsmedel.
Syftet med paragrafen är att hantera den risk för överdosering som uppstår när olika växtskyddsmedel innehåller
samma verksamma ämne. De högsta doser som godkänns för enskilda växtskyddsmedel är bestämda för att inga
oacceptabla risker för hälsa och miljö ska uppstå.
Det är alltså viktigt att dessa maxdoser respekteras, och att produkter med samma verksamma ämne inte
kombineras på ett sätt som leder till att de överskrids.

Viktiga formuleringar i texten, se följande bilder:
• En och samma yta
• Så långt det är möjligt
• Villkor för dosering
• Antal behandlingar
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En och samma yta
• Vad som är en yta är inget problem i normalfallet. Det
kan vara en geografisk yta i ett växthus, en tunnel eller
ute i fält.
Vid krukodling däremot när både plantor, jord och
krukor flyttas eller skördas för försäljning och en ny
kultur dras upp på samma geografiska yta anser vi inte
att det är en och samma yta längre.
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Så långt det är möjligt
• Formuleringen finns med för att alla möjliga händelser
inte kan förutses. Vid planering av växtskyddsarbetet
och i utförandet under odlingssäsongen påverkar den i
normalfallet ingenting.
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Dosering
• Se även nästa bild med ett exempel.
• Inget växtskyddsmedel får användas i högre dos än
vad som anges på dess förpackning/etikett (inget nytt).
• När flera olika medel, som innehåller samma
verksamma ämne används i en bekämpningsstrategi,
får den sammanlagda dosen av ett verksamt ämne inte
överskrida maxdosen som anges för det medel som
har den högsta dosen. Detta är den del av
förordningstexten som odlarna kan ha bekymmer med,
här kan användningen av ett medel påverka hur ett
annat får användas.
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Risk för överdosering
Maxdos, fluazinam, potatisbladmögel
𝐻ö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑑𝑜𝑠 = 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑙𝑎𝑛 6 ∗ 200 = 1200 𝑔 𝑓𝑙𝑢𝑎𝑧𝑖𝑛𝑎𝑚/ℎ𝑎
2000

Exempel:

𝑀𝑎𝑥
6 ∗ 200

1500

𝑀𝑎𝑥
4 ∗ 100 − 200

2 ∗ 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑙𝑎𝑛 + 2 ∗ 𝐸𝑝𝑜𝑘 + 2 ∗ 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑙𝑎𝑛 = 𝑂𝐾

𝑀𝑎𝑥
2 ∗ 200

1000

6 ∗ 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑙𝑎𝑛 + 2 ∗ 𝐸𝑝𝑜𝑘 = 𝐼𝑁𝑇𝐸 𝑂𝐾
4 ∗ 𝐵𝑎𝑛𝑗𝑜 + 2 ∗ 𝐸𝑝𝑜𝑘 = 𝐼𝑁𝑇𝐸 𝑂𝐾

500

0
Shirlan

Banjo 500 SC

Fluazinam
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2 ∗ 𝐸𝑝𝑜𝑘 + 2 ∗ 𝐵𝑎𝑛𝑗𝑜 = 𝑂𝐾

Metalaxyl M

Epok 600 EC

Antal behandlingar
• Antal behandlingar som får utföras i en gröda/kultur
står på etikett/bruksanvisning. Det kan vara uttryckt
som max antal behandlingar per år, gröda eller kultur.
• Står det max antal behandlingar per år, så är det
kalenderår som gäller.
• Det finns även exempel där kravet på intervall mellan
användning av ett visst verksamt ämne spänner över
flera år.
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Frågor att ställa sig som odlare
• Hur kan jag förebygga problemet? Tänk IPM
• Vilka verksamma ämnen finns i de medel jag planerar att
använda?
• Finns det risk att jag behöver använda flera medel med samma
verksamma ämne?
• Kan jag byta ut ett medel till ett med annat verksamt ämne?
• Hur påverkar det riskerna för resistensutveckling,
positivt/negativt?
• Hur påverkas möjligheten att använda medel med andra
blandningspartners?
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