
SKYDDSZONER OCH ÖVRIGA 
PREPARATBEGRÄNSNINGAR 
Preparat Reducering av 

vindavdrift
Bigiftigt Fast 

skyddszon
Påfyllnings-
utrustning

Tät hytt och 
kolfilterinsats

Acrobat 90 %

Alliance 10 m

Avaunt/Stewart Ja

Beta-Baythroid Ja

Betasana SC 10 m

Boxer 10 m Ja

Chekker Power 10 m

Cymbal 10 m

Danitron 10 m

Epok 75 % Ja Ja

Fastac 90 % Ja

Folpan 10 m

Forbel 50 % 10 m Ja

Gratil/Eagle 50 % (1) 10 m

Hormotex Ja

Karate Ja

Leimay 10 m

Lentagran WP 10 m

MCPA 750 Ja

Plenum Ja

Proline 10 m (2)

Safari 50 DF 10 m

Sencor 600 SC 10 m

Shirlan Ja

Spotlight Plus 50 %

Switch (3) 10 m

Tern (4) 90 %



Bigiftig: Preparat som anses vara bigiftiga. Skall noteras i sprutjournalen om det finns blommor i fält.

Fast skyddzon: En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen 
ska vara permanent bevuxen och vara anlagt 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs 
eller gräs i blandning med örtväxter. Skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan 
eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på 
topografiska kartan eller som är vattenförande hela året. 
 
Påfyllningsutrustning: Ska preparatsluss/påfyllare, sugspjut eller motsvarande användas.

Tät hytt: Tät ventilerad hytt med partikel- och kolfilterinsats krävs.    
 
   
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER   
Minsta skyddsavstånd på mark vid bekämpning: 
     
2 m Öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
    
6 m Sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant  

12 m Dricksvattenbrunnar
   
  
Skyddsavstånd vid plats för påfyllning, blandning eller spädning samt yttre  
rengöring av sprutan.  

30 m Utomhus till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag räknat från  
 strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant, samt till dricksvattenbrunnar.
 
15 m Som ovan om biobädd eller platta med uppsamlingsbrunn används.

www.gullviks.se
www.facebook.se/gullviks

(1) = Gäller bete och slåttervall samt gräsfrö till utsäde  
(Eagle ej reg. i dessa grödor) 
(2) = i vårraps och om/vid 2:a behandlingen i spannmål  
(3) = Gäller jordgubbar på friland 
(4) = Vid dos 0,75 l/ha eller högre


