
PREPARATBEGRÄNSNINGAR 

Preparat Vind-
avdrifts-

redu-
cering

Bi-
giftigt

Fast  
skydds-

zon

Preparat-
påfyllare

Tät hytt 
och 

kolfilter-
insats

Amistar 50, 75 
& 90 % 
(1)+(2)

Ariane S Ja

Ascra Ja Ja

Aviator Xpro Ja

Basagran SG Ja

Boxer OBS OBS Ja

Caryx Ja

Cerone Ja

Danitron 99 % (2) 10 m

Delan WG / Pro 90 % (2)

Elatus Era Ja

Elatus Plus 50 % (2) Ja

Fenix 50 %  
(2)+(6)

Fibro 50 % (2)

Folicur Xpert 50 % (2)

Goltix WG Ja

Gratil/Eagle 50 % (3)

Hussar Plus OD Ja

Leander 75 % 
(2)+(8)

Mavrik 90 % (4)

MCPA 750 Ja

Nexide 50 % (2) Ja

Raptol 75 & 50 
% (7)



(1)  = 50 % vid gräsfrö till utsäde om (2). Vid tunnel- och frilandsodling  
  av barrträdsplantor om (2): Dos <0,4=75 %. Dos >0,4=90 %
(2)  = Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag 
  eller öppna diken
(3)  = Gäller bete och slåttervall samt gräsfrö till utsäde
(4)  = Gäller i huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli
(5)  = Gäller bara i plommon och körsbär
(6) = Gäller bara potatis
(7)	 =	 Olika	på	olika	grödor	samt	om	bom	eller	fläktspruta.	Se	etikett.
(8)  =  Endast vid dos >0,35 l/ha

OBS! För Boxer vid användning på hösten finns flera begränsningar.

1:  Produkten får inte spridas närmare än 500 m från   
 kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som  
 har ätliga växtdelar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
 Alltså i första hand frukt och grönsaker.

2:  Spridning skall göras mellan kl 18 och kl 03.

3:  Lufttemperaturen får vara högst 15 grader vid spridning.

4:  Fordonet skall ha tät förarhytt med ventilation som har   
 partikel och kolfilter.
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Revytrex Ja

Sekator Plus OD 50 % (2)

Signum 25 %  
(2)+(5)

Shirlan / Kunshi Ja

Syllit Ja

Spotlight Plus 50 %

Tomahawk 200 Ja
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5:  Avdriftsreducerande utrustning som reducerar    
 vindavdriften med minst 90 % skall användas.
6:  Körhastigheten vid spridning får maximalt vara 8 km/h.

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

Fast skyddszon: En markanpassad skyddszon om minst 10 m 
mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och 
vara anlagd 1 år före behandlingen. Zonen 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.

PREPARATBEGRÄNSNINGAR forts


