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HUR FARliGT liR DET? 

I dagens skogsplantskolor används ett stort antal kemiska preparat, mänga 
gAnger utan att riskerna med detta är t i llräckligt undersökta . Nedan redo
visas de senaste rönen pA denna front kombinerat med en listning och klass
ning av de idag vanligast förekommande preparaten . 

Flera av de bekämpningsmedel som 
används i skogsplantskolorna kan 
framkalla genmutationer, cancer 
eller fosterskador . Andra preparat 
är sA dAligt undersökta att det i nte 
gAr att uttala sig om deras egen
skaper i detta avseende. 

Det här innebär en risk för plant
skolepersonalen . Hur stor den risken 
är gAr inte att uttala sig om, 
eftersom ingen vet hur stora exposi
tioner personalen är utsatt för. Det 
är möjligt att expositionerna är sA 
smA - även om de är lAngvariga - att 
risken är försumbar, men den kan 
ocksA vara större . 

I avvaktan pA att exposi tionsför
hAllandena klarläggs bör man i 
första hand undvika att använda pre
parat med mutagena, cancerframkal
lande eller fosterskadande egenskap
er och preparat som är dAligt under
sökta. I andra hand bör man, i den 
mAn man mAste använda dessa prepa
rat, se till att expositionerna blir 
sA lAga som möjligt . 

Det är pA kort sikt inte möjligt att 
hel t undvika användning av ur ar
betsmiljösynpunkt tveksamma prepa
rat , men vissa valmöjligheter finns 
(se förteckningen sist i artikeln). 
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FUNGICIDER 

Fusarin är det vanligaste preparatet 
för betning. Kombinationen av tiram 
och captan som aktiva substanser gör 
att man bör sträva efter att utföra 
betningen i slutet system. (Det bör 
observeras att Fusarin endast är 
registrerat för betning och att det 
sAledes inte fAr användas för be
sprutning). Det finns ytterligare 
ett preparat som är registrerat för 
betning av barrträdsfrö, men det är 
ett rent captanpreparat och det är 
inte mycket bättre. Inom Lantbruks
universitetet undersöks dock möjlig
heterna att använda andra preparat 
som betningsmedel. 

Om tiobendazolpreparat kan användas 
i stället för Benlate, är det et t 
klart mer tilltalande alternativ ur 
arbetsmiljösynpunkt. 

Ren maneb som ingAr som aktiv sub
stans i Fungiman 85 bedöms varken 
som mutagent, cancerogent eller 
fosterskadande, men det bryts ner 
till bl a etylentiourea (ETU) som är 
mutagent, cancerframkallande och i 
stora doser fosterskadande. Nedbryt
ningen till ETU stimuleras av hög 
temperatur och fuktighet, vilket gör 
att det är mot i verat med särskild 
försiktighet vid användning i växt
hus. Samma gäller för mancozebprepa
rat, men de är betydligt mer kemiskt 
stabila. Vid jämförande lagringsför
sök har ETU-bildningen i manebprepa
rat varit mer än 15 ggr sA hög som i 
mancozebpreparat. Det gör att manco
zeb synes mer tilltalande ur 
arbetsmiljösynpunkt än maneb. 

Andra, ur arbetsmiljösynpunkt mer 
tilltalande alternativ, är preparat 
med kopparoxiklorid som aktiv sub
stans och Rovral med iprodion som 
aktiv substans. 

Brassicol som försvinner från mark
naden i Ar har ersatts med Euparen M 
när det gäller behandling av plantor 
före fryslagring. Det är en klart 
positiv utveckling med hänsyn till 
riskerna för mutagena effekter. 
Brassicol gav i stor utsträckning 
i rritation av hud och slemhinnor. 
Där förefaller Euparen M att vara 
bättre men inte bra. Men i de försök 
med Euparen M och fläktspruta, där 
man minskat doseringen till hälften 
av den r ekommenderade, f örefalle r 

det som om hud- och slemhinnabesvär
en hos dem som "drar" plantor prak
tiskt taget försvunnit helt. 

INSEKTCIDER 

Bland insektsmedlen hör dimetoa t 
till de dåligt undersökta preparat
en. Om man enbart ser till arbets
miljön bör man välja fenitrotionpre
parat eller Croneton E före dime
toatpreparaten. 

HERBICIDER 

Det ojämförligt största bekämpnings
medlet pA ogrässidan är (har vari t) 
Di Trapex. Det är av all t att döma 
dAligt undersökt och har hög akut 
giftighet. De flesta som använt det 
är mycket tveksamma till att använda 
det igen, bl a av arbetsmiljöskäL 
En frAga som bör diskuteras ute i 
plantskolorna är om ett preparat av 
denna typ överhuvud taget behövs i 
en plantskola med ett fungerande 
trädesbruk och om det senare inte är 
ett ur produktionssynpunkt bättre 
alternativ. 

Även för övriga ogräsmedel är upp
gifterna knapphändiga eller brist
fälliga, med nAgra undantag, nämli
gen Round up, Matrigon, Velpar L och 
Reglone. Reglone har dock hög akut 
giftighet som moti verar försiktig
het. Utöver dessa är även Tritex med 
alloxydim-natrium som aktiv substans 
ett ur arbetsmiljösynpunkt mer till
talande alternativ. 

SLUTORD 

För de flesta som arbetar inom 
plantskolorna stAr det klart att det 
kan vara farligt att andas in prepa
rat, t ex i samband med sprutning. 
Däremot är medvetenheten mindre om 
att det för mAnga preparat är minst 
lika stor risk att fA i sig giftiga 
ämnen genom bristande hygien. Genom 
att gA med nedsmutsade arbetskläder, 
som innehAller bekämpningsmedels
rester efter lAngvarig kontakt med 
behandlade plantor och genom bris
tande handhygien. De arbetskläder 
som används i arbete där man kommer 
i kontakt med bekämpni ngsmedel bör 
tvättas ofta och det är vikt ig t att 
tvätta händerna före mAltid, rökning 
eller dylikt. 



FUNGICIDER 

Preparat 

Fusarin 

Benlate 
Fungiman 85 
Euparen M 

Brassicol 
Bayleton S 
Bravo 500 F 

Ro ni lan 
Previcur N 

INSEKTICIDER 

Dimethoat Na 40 
Roxion S 

Volaton Granulat 
Mota kvalster 
Croneton E 

Reg nr 

2837 

2773 
2440 
2978 

2445 
3288 
3512 

3508 
3471 

B 2901 
B 2284 

2770 
2698 
3258 

Aktiv 
substans 

Captan 
Tiram 
Oxinkoppar 

Benomyl 
Man e b 
Tolylfluanid 

Quintozen 
Triadimifon 
Klortalonil 

Vinklozolin 
Propamocarb 

Dimetoat 
" 
Feni trotion 

Phoxim 
Dicofol 
Etiofencarb 

? = Uppgifter som tillåter bedömning saknas 
Uppgifter har ej påträffats 

LD 
50 

15000 
900 

10000 

10000 
7500 
1000 

10-30000 
400-1000 
> 10000 

10000 
8600 

200-600 
200-600 
250-500 

2000-2200 
670-840 
411-500 

? efter Ja eller Nej innebär att dokumentationen inte 
är entydig eller att den är knapphändig 

Slemh- Hud- Allergi-
irr irr framk 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Nej 
Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Ja 
Ja 
Ja 

Nej 
Ja 
Ja 

Ja 
Nej 
Ja 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja? 
Ja 
Nej 

Nej 
Nej 

Ja 
Nej 
Ja 

Nej 

Nej 

Muta
gent 

Ja? 
Ja? 
Nej 

Ja 
Ja? 
Nej 

Nej? 
Nej 
Nej 

Nej 

Ja 
" 

Nej 

Nej 
Ja 
Nej 

Cancero
gent 

Ja 
Ja? 
Nej 

Ja? 
Ja? 
Nej 

Ja? 
Nej 
Ja? 

Nej 

Nej? 
" 

Nej 

Nej 
Ja 
Nej 

Rep r 
stör 
tera
togent 

Ja? 
Nej 
Nej 

Ja 
Ja 
Nej 

Nej? 
Nej 
Nej 

Nej 

Ja? 
" 

Nej 

Nej 
Ja? 
Nej 

LD50 = den engångsdos - mätt i mg per kg kroppsvikt - som dödar hälften av djuren i en försöksdjurs
grupp. Lågt LD50 innebär således hög akut giftighet. Här redovisas genomgående LD50 för 
råtta vid oralt intag, dvs via matsmältningsapparaten. 
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Preparat Reg nr Aktiv LD Sleroh- Hud- Allergi - Muta- Cancero- Rep r 11 ;><;'C::C.....I1 
lll ::s ~ <Il f-'· 
f-'·~ 11 :-;'()Q substans 50 irr irr framk gent gent stör 
< 11 f-'• c+ <Il 
~<llOQI-'tll te ra-::s •• <Il 
p. ~P.I-' tog en t 
(I)C/.lc+~~ 

Gesaprim 500 FW 3427 Atrazin 1800-3100 Ja Nej Ja? f-'· OQ 11 ::s -
(l) OQ f-'· <Il c+ 
::SOQC::••o' Primatel 500 FW 3498 

Il 

p. <Il ~ 11 
Silvorex Strö 3030 " ~ 11 o s:: 

tlll..:j(l):;l';>'i' 
Silvorex 80 WP 2964 Il 

c+~··11tll 
1-' f-'• ~ 

<ll:>'i'::X::tll::S ....., ~c+ f-'· 
c+ 

:>'i'<ll<l Printop 3497 Sima z in 5000 Nej Nej - Nej Nej? Nej 
(l) ~ 11 (l) 
"1 ::s 11 Gardeprim 500 FW 3550 Terbutylazin 2000- 2160 - - Ne j? - Ne j ? 

ZUl 
tll ::r:«: f-'• 
:>;" ~ (/l c+ l 
"1 l-' c+ <Il Du Pont Linuron 2401 Lin u ron 1500- 3500 Ja Nej - ? Ja? ? 
t-'· c+l1c+ ....., (l)' o: ~ 
c+ ::s a > 3000 1-' ~ 

~ Teneran 50 2019 Kloroxuron Ja Nej? - ? ? ? 
t-'· 
lll c+ P. Betanal 2415 Fenmedifam 8000 - - - ? ? ? 

(l) 

1690 Nej Nej Nej o: ...... ....., Velpar L 3529 Hexazinon Ja Nej Nej 
< o: 
(l) 011 
"1 1\.) 8 :;:,-~:'"%j 

4000- 6000 (l) l\.) (/l Round Up 3220 Glyfosat Nej Nej Nej Nej Nej Nej ::s \J"';>'i' (l) ~: 11 o: 
tll ........ o 1-' 1-' 11 Ramrod 2503 Propaklor 780 Ja - - ? ? ? 
:>;" l\.) ()Q 
o l\.) (/l tll~H) Basagran 480 3123 Ben ta zon 11 00 Ja - ? Ne j - Nej 
§ ~....., o~ lb l» 

o: ~::I::Sc:T 
(l) 0 11 
1-' 0:::1 

"""" 
c:T Ma trigon 3273 3. 6- Diklor- 4300- 5000 - Nej Nej Nej Nej Nej 

tll «: -...... >::r:l» 
(l) (l) 

O"ltdlbl1 Pikolinsyra ...... 
(/l o~ OQ ro Certrol Tetra B 2895 Diklorprop 400-800 - - Nej Nej ? Nej 
(l) \D o' 

Vl;:><;<t>c:T MCPA 400- 800 - - Nej Ja? Ja? Nej? 
--.1 o ::s 11 f-'· Ioxynil 100 - - Nej ? ? ? 
--.1 
o f-'• ()Q ...... Bromoxynil 200 - - Nej ? ? ? 

tll ~ ...... 
H --.1 1-' C/.l \>l 
C/.l r'· ;:><; lb Di-Trapex 2202 DD + 250-500 z ::s ::s 11 

~o 
Q ()Q f-'· c:T Metylisotiocyanat 175 Ja Ja Ja > 

~l\.) ::0 <Il tll f-'• Kerb 3201 Propyzamid 8350 Ja Nej Nej Nej Ja? Ne j "'m s-o '"'d . 1-' ..... 
1390 Nej o, t<:l 

r'· (l) Semeron 25 WP - Desmetryn - - -
ii! z 
:8 td ::s 1-' 

t<:l ()Q p B 3367 Nej "'~ ::0 Reglone Diq_uat 215- 231 - - Nej Nej Nej 
~l\.) Q (l) 

Venzar Lena c il 11 000 - Ja Nej? ? Nej? Nej 


