
PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023
Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

1,4SIGHT 5609 x

ABRAN 250 5827 x

Admiral 10 EC 5336 x

Afepasa  
Greenhouse  
Sulphur 
Tablets

5755 x

Agroxone/
Nufarm MCPA 
750

3236 x

ALAR 85 SG 4329 x

Allstar 5691 3:e år

Amistar/ 
Mirador/Zaftra 
AZT 250SC/
Quadris

5465 50%, 90% 1, 2, 6, 7 2:a/3:e år 6

Amistar Gold 5416 3:e år
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1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Argos 5766 x

Ariane S 3856 x x

Ascernity 5681 90% 2

Ascra Xpro 5272 x x

Aviator Xpro 
EC 225 5292 x

Axial 50 EC 5669 1/2:a år 7

Azatin EC 5505 x

Balaya 5692 x

Banjo 500 SC 5187 x

Banjo Forte 5096 x x

Barracuda 5863 x x x

Basagran SG 4115 x 3:e år 6

BASF Cycocel 
Plus 5257 x x
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1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Betasana SC 4967 x

Biathlon 4D 5401 x

BioxM 5031 x x

BOLT 250 5825 x

Bonzi 5290 x

Border 100 SC 5724 x x 1/2:a år 7

BotaniGard WP 5406 x

Botiga 5815 x x

Boxer/Linati 5565 75% 1 500 m 8 x 9 x

Boxer 5760 75%, 90% 1, 6 500 m 8 x 9 x

Callisto 5710 x 1/2:a år 7

Callisto 100 SC 5854 x 1/2:a år 7

Camposan 
Extra 5650 x
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1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Candit 4211 x 5:e år 6

Caryx 5452 x

CDQ SX 5779 x

Cedress 4935 x

Centium 36 CS 4778 3:e år 6 x 6

Cerall 4746 x

Cerone 3571 x

Clentiga 5772 x x 3:e år 6

Cleravo 5330, 
5834 x x 3:e år 6

Clomate 5521 3:e år

Conaxis 5703 3:e år

Contans WG 4677 x



PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023
Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Conviso One/
Conviso One 
OD/Conviso 
One SW

5254 x 7

CORRIB 250 5828 x

Corum 5631 3:e år

Cymbal 45 5047, 
5816 x 3:e år

Danitron 5 SC 4604 99% 1, 2, 11 x x

DAZIDE  
ENHANCE 5033 x

Delan Pro 5520 90% 1, 2

Delan WG 5390 90% 1, 2 x

Difcor 250 EC 5601 x 6

Diflanil 500 SC 4989 x

Dipel DF 5243 x



PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023
Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

DMA 600 5364 x

Duplosan D 5664 x

Duplosan Max 3345 x

Elatus Era 5321 x x

Elatus Plus 5315 50% 1, 2 x

Euskatel 5765 x

Evagio Plus 5842 3:e år

Event Super/
Puma 4222 x 6

Evolya 5723 x 1/2:a år 7

Express 50 SX 5777 x

Fenix 5288 50% 1, 2, 6 x

Fibro 5174, 
5817 50% 1, 2, 6 x



PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023
Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Finalsan Ogräs 
Effekt koncen
trat Proffs

4867 x

Floramite 240 
SC 5774 x x

Flurostar XL 5725 x

Folicur Xpert 5413 50% 1, 2, 6 x x 6

Force 20 CS 5365 x

Fusilade Max 5684 x 7 x x 2:a år 6

Geoxe 50 WG 5404 x

Glyphomax 
480 5750 x x 14, 50% 1, 5, 6, 7

Goliath 5260 x

Goltix Gold 5625 3:e år

Goltix Queen 5560 3:e år

Goltix SC 700 5259 x
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Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Goltix WG 5261 x x

Gratil 75 WG/
Eagle WG 4232 x 6 50% 1, 3, 6

Harmonix Turf 
Defense 5857 x

HINODE 5866 x

Hussar Plus 
OD 5661 50% 1, 2, 6

INFINITO 5072 3:e år

Innox 5856 x x

Jablo FL 5871 x x 14, 50% 1, 5, 6, 7

Jura 5568 75% 1 500 m 8 x 9 x

Jura 5762 90% 1 500 m 8 x 9 x

Kalif 360 CS 5309 3:e år

Kerb Flo 400 4610 x 6
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Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
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1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Kinvara 5530 x

KObiol EC 25 5014, 
5801 x x

KRYPT 540 5551 x 6

Kudos 5659 x

Kumulus DF 3022 x 6 50% 1, 3, 6

Kunshi 5306 x x

LALSTOP  
CONTANS WG 5756 x

LALSTOP G46 
WG 5738 x

Lancelot 5252 x x

Leander 5459 75% 1, 2, 7 x

Lentagran WP 5214, 
5818 x
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Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
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1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Leopard 5624 x

Linati 5803 75%, 90% 1, 6 500 m 8 x 9 x

Mainspring 5558 x

MaisTer 4906 x 12

MaisTer Power 5694 x x

Mavrik/Evure 
Neo 4491 x 6 50%, 75%, 99% 2, 

6 90% 6 x x

Medax Max 5317 x

Metaxon 5700 x

Milbeknock 4928, 
5819 x

Mirador 250 SC 5464 50%, 90% 1, 2,, 6, 7 2:a/3:e år 6

Mistral 70 WG 5226 10 m 13

Moddus Start/
Moddevo 5194 x



PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023
Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Mospilan/ 
Mospilan SG 4739 x x

Mospilan SG 5708 x 50% 6,  
75% 1, 2, 11 x 2:a/3:e år 6

Movento SC 
100 5246 x

Mustang Forte 5266 x x

Mycostop 4295 x x

Nautius 5113 x

NeemAzal-T/S 5387 x

Nexide CS 5595 50% 1, 2 x

Nissorun SC 5334 x

OgräsNIX 
PROFFS 5630 x

Ohayo 5867 x x 15



PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023
Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Onyx 5487, 
5820 50% 2, 7

Orocide Plus 5605 x

Ortiva Top 5423 x

Othello OD 5653 50% 1, 2, 7

Pantera 40 EC 5677 x x 2:a år 6

Pico 750 WG 5510 50% vår,  
75% höst 1, 2

Pictor Active 5405 x 6

Pirimor 5463 x x

Pirouette 5298 x x

Pomax 5640 x

Previcur 
Energy 5046 x



PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023
Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Proman 5348, 
5821 3:e år

proOpti 5768 75%, 90% 1, 6 500 m 8 x 9 x

Purelo 5567 75% 1 500 m 8 x 9 x

Purelo 5763 90% 1 500 m 8 x 9 x

Raptol 5351 50%, 75%, 90%,               
99% 1, 2, 6 x

Requiem prime 5504 x 10 x

Revyona 5736 x

Revystar XL 5584 x

Revytrex 5585 x

Roundup Flex 5844 x x 14, 50% 1, 5, 6, 7

Roundup Flick 5845 x x 14, 50% 1, 5, 6, 7

Roundup 
PowerMax

5296, 
5830 x



PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023
Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Roundup 
PowerMax 5869 x x 14

Roundup Ultra 5773 x 50% 1, 5, 6, 7 x

Roxy 800 EC/
ProOpti 5566 x 75% 1 500 m 8 x 9 x

Roxy 800 EC 5761 75%, 90% 1, 6 500 m 8 x 9 x

Sekator Plus 
OD 5564 x 50% 1, 4, 5 x x

Select 5468 x 6

Select Plus 5293 x 6 x

Serenade ASO 5251 x x

Shirlan/ 
DALIMO/
Frowncide/
Ohayo/Winby

3957 x x 15

Signum 4884 25% 1, 2, 11 x



PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR - 2023
Denna lista uppdaterades 2023-02-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. 
Läs alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Siltra Xpro EC 
260 5284 x

Silvron Xpro 5706 x

Soratel 5843 x x

Spectra FL 5872 x x 14, 50% 1, 5, 6, 7

Spotlight Plus 5577 2:a år

Stabilan 400 SL 5770 x x

Starship 5716 x 1/2:a år 7

Sumi-alpha 
5 FW 5273 x

Syllit 544 SC 5216 x x

Talius 5498 x x

Talius 5813 x

Tanaris 5411 3:e år x

TEKO 250 5826 x
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1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Teldor WG 50 4339 x 6, 11 x

TEPPEKI/ 
HINODE 4966 x x x

TEPPEKI 5847 x

Tern 750 EC 4371 90% 1, 7

Terpal (II) 4579 x

Tesanto 5864 50% 1, 2 x

Timeline FX 5683 x

Tocalis 5711 x 1/2:a år 7

Tomahawk 
200 EC 5236 x x

Tombo 5267 x x

Topas 100 EC 5367 x

Trimmer 50 SG 5776 x
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1. Vid bestämning 
av anpassade 
skyddsavstånd 
ska avläsning i 
Hjälpredan göras i 
kolumnen för grov 
duschkvalitet för 
bomspruta eller 0 
% för fläktspruta, 
oberoende av 
vilken avdriftsredu
cerande utrustning 
som används.

2. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från sjöar, 
vattendrag 
och öppna 
diken.

3. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från fältkant.

4. Vid 
spridning 
närmare än 
100 meter 
från områ
den där
människor 
uppehåller 
sig varaktigt.

5. Vid spridning 
närmare än 
100 meter från 
växter utanför 
fältet.

6. Kravet 
varierar 
beroende 
på gröda.

7. Kravet 
varierar 
beroende 
på dos.

8. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
inte spridas 
närmare än 
500 meter från 
kommersiella 
odlingar som 
ska skördas 
samma höst och 
som har ätliga 
delar ovan jord 
avsedda för 
humankonsum
tion.  

9. Vid använd
ning på hösten 
får produkten 
enbart spridas 
mellan klockan 
18 och klockan 
03. Lufttempe
raturen får vara 
högst 15 °C 
vid spridning. 
Vindhastighe
ten får vara 
högst 3 m/s vid 
spridning. 

10. Vind
hastigheten 
får vara 
högst 3 m/s 
vid sprid
ning med 
bomspruta. 

11. Kravet 
gäller 
spridning 
med fläkt
spruta.

12. Avskärm
ningsutrust
ning krävs 
vid viss 
tidpunkt i 
fruktodling. 

13. Per
manent 
bevuxen 
skyddszon 
mot vatten 
eller vatten
drag som är 
utmärkta på 
topografiska 
kartan eller 
som är vat
tenförande 
hela året.

14. Vid 
spridning 
med
hand
hållen 
spruta 
krävs 
spray
skärm.

15. Personer 
som kommer 
i kontakt med 
behandlad 
gröda ska 
i vissa fall 
informeras 
om medlets 
hälsorisker.

Ett generellt krav är att ett anpassat skyddsavstånd ska  
bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda”.  
Vissa preparat har ytterligare villkor för att begränsa avdrift.

Den som hanterar växtskyddsmedel ska alltid använda 
skyddsutrustning. För att säkerställa tillräckligt skydd mot 
preparatets hälsorisker har vissa preparat särskilda villkor.

Preparat Reg. nr

Anpassat 
skydds-
avstånd 
bestäms  
alltid genom 
avläsning i 
kolumnen 
”särskild 
hänsyn”

Särskilt 
avdrifts-
reducerande 
utrustning 
krävs i vissa fall

Fasta  
skydds-
avstånd 
krävs i  
vissa fall

Spridning får 
i vissa fall 
enbart göras 
vid särskild 
tidpunkt på 
dygnet och/
eller väder-
leksförhål-
landen

Påfyllning 
av sprutan 
ska ske med 
särskild 
hjälp, t.ex. 
preparat-
påfyllare

Förarhytt ska 
vara tätven-
tilerande och 
försedd med 
partikel- och 
kolfilter, som 
byts och un-
derhålls enligt 
rekommenda-
tion

Andnings-
skydd

Villkor för 
återinträde 
i behandlat 
område/ 
lokal

Produkten 
eller det verk-
samma ämnet 
har i vissa fall 
begräsningar 
avseende 
användning 
på samma fält 
kommande år

Skörde-
rester får i 
vissa fall inte 
användas till 
foder eller 
användas 
utanför 
företaget

Gödsel som 
innehåller  
behandlad 
halm får enbart 
användas inom 
det egna före-
taget eller gå 
till förbränning 
eller industriellt 
bruk

Särskilda 
åtgärder 
krävs till 
skydd för 
polline-
rande 
insekter

Trimmer 500 
WG 5171 x

Tripali 5436 x

Turex 50 WP 4492 x

Variano Xpro 5533 x x

Vertimec 4693 x x

Zignal 5061 x

Zypar 5274 x


