
Växtskydd.
Det är odlaren som säkerställer 

grunden för sunda livsmedel.

Säkra livsmedel

Sunda livsmedel – utan sjukdomsframkallande ämnen och 
utan skadliga rester – är viktiga för att en god hälsa. 

                        Viktiga regler
– Använd bara godkända växtskyddsmedel. 

– Följ alltid etikettens anvisningar.

Det är odlarens ansvar att grödorna är säkra

Följ etiketten
När man som odlare följer etikettens anvisningar kommer alltid gränsvärdena att hållas. 
Detta säkerställs genom proceduren för godkännandet av preparatet.

Förtroende för användaren
Även om gränsvärdena för växtskyddsmedel i grödorna inte har något med hälsa att 
göra, är det viktigt att de hålls för att förtroendet för dig som användare inte ska förbru-
kas. Analyser visar att vi är bra på att hålla gränsvärdena i de nordiska länderna. Det 
ska vi fortsätta med.

Kopior av produkter är ett hot  
Dessvärre har det börjat komma kopior av produkter på den europeiska marknaden. Man 
kan i regel inte se skillnad på original och kopia. Man har dessutom ingen garanti för 
att produktkopiorna innehåller det de skall, eller något helt annat. Användning av dessa 
produktkopior är ett hot för lantbrukets image. Den enda garantin för undgå detta är att 
köpa sina preparat hos en erkänd återförsäljare av växtskydd.

Det är odlarens ansvar att det inte kommer ut icke acceptabla bekämpningsmedelsrester 
i grödorna. Detta säkras genom att följa etikettens anvisningar.   

Odlaren bestämmer

AntalDosering

Karenstid

Växter består av vatten och andra kemiska äm-
nen. Kolhydrater och protein är dem vi fram-
förallt får näring ifrån. Växterna innehåller även 
kemiska ämnen, naturliga pesticider, som de 
använder för att försvara sig mot sjukdomar och 
skadedjur, samt i enstaka fall även mot ogräs. 
Även om många av dessa naturliga pesticider 
kan vara hälsofarliga i större mängder, har de 
ingen betydelse i de låga koncentrationer som 
de uppträder i, i vår mat.
Syntetiska pesticider utgör en mikroskopisk 
mängd av de naturliga pesticiderna. 

Bruce N. Ames mf.1990  

Växter är kemi

I den dagliga födan fi nns
1.500 mg naturliga pesticider      
 0,1 mg syntetiska pesticider

Bayer CropScience, Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby – www.bayercropscience.se

Vill du veta mer är du välkommen 
att kontakta:

Projektledare Jens Husby
+45 4523 5122
jens.husby.jh@bayercropscience.com

Å
tervunnet papper
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MRL är den internationella övre gränsen för 
halten av växtskyddsmedel i livsmedel.

MRL skall säkra fri handel mellan länder.

MRL har inte något med giftighet att göra.

MRL bestäms på hela produkten, t ex 
bananer med skal. 

    MRL är inte en giftgräns

”Nolleffektnivån” divideras nu två 
gånger med tio. Dels för att försöks-
resultaten kommer från djur, dels för 
att införa högsta graden av säkerhet. 
Förutsatt att den gröna fi guren rep-
resenterar den mängd som inte ger 
någon effekt, så representerar den blå 
delen den acceptabla dagliga dosen 
som vi kan intaga. 

 Acceptabel daglig dos

Undersökning efter undersökning 
visar att frukt och grönt har positiva 
effekter på vår hälsa. 

I nedanstående tabeller framgår att 
risken för skadliga rester i livsmedel 
är liten. De tillåtna resterna bestäms 
av myndigheter och genom olika mät-
metoder. 

För att inte tappa konsumenternas 
förtroende är det viktigt att resthalter-
na inte överskrids. Detta är upp till dig 
som odlare. 

Sunda livsmedel som konsumenterna litar på

Med pesticider i växter menas 
normalt endast den del som är 
syntetisk (växtskyddsmedel) 
Hur mycket av de syntetiska 
pesticiderna som lämnas kvar i 
växterna efter sprutning under-
söks i försök inför registreringen. 
Dessa försök utförs med högsta 
tillåtna belastning, det vill säga 
högsta dos, högsta antal be-
handlingar och kortast karen-
stid. Därmed vet man att högsta 
möjliga belastning inte överskrider gränsen. 
Gränsvärdet anges som ”maximal restnivå, på engelska, MRL- Maximum Residue Level. 

Maximala resthalter i växter (MRL)

Restkoncentrationsförsök

Dagar efter sista sprutning
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Det är inte acceptabelt att växtskyddsmedlen 
ger någon som helst påverkan på människor. 

Därför utförs djurförsök där man fastställer den 
dosering som inte ger någon som helst påver-
kan vid dagligt intag genom hela livet. Det får 
alltså inte påverka hälsa, inre organ, foster eller 
något annat. Detta kallas ”nolleffektnivån”.

Ingen påverkan

Om försöken enligt ovan över-
stiger ”den acceptabla dagliga 
dosen” godkänns inte preparatet. 
I regel ligger ”maximal restnivå” 
en del under. Med de behovsan-
passade behandlingar som 
genomförs i praktiken, ligger 
värdet betydligt under den ac-
ceptabla dagliga dosen. 

I hela Europa genomförs mätnin-
gar av bekämpningsmedelsrest-

er i livsmedel. Från dessa mätningar vet vi att ”aktuellt intag” av dessa rester i vår dagliga 
föda ligger på omkring 1/10 000 av nivån för ”ingen påverkan på organismen”

1/10 000 av ”ingen påverkan”

Ingen påverkan 
på organismen
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Aktuellt
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Förtroende för användaren
Även om gränsvärdena för växtskyddsmedel i grödorna inte har något med hälsa att 
göra, är det viktigt att de hålls för att förtroendet för dig som användare inte ska förbru-
kas. Analyser visar att vi är bra på att hålla gränsvärdena i de nordiska länderna. Det 
ska vi fortsätta med.

Kopior av produkter är ett hot  
Dessvärre har det börjat komma kopior av produkter på den europeiska marknaden. Man 
kan i regel inte se skillnad på original och kopia. Man har dessutom ingen garanti för 
att produktkopiorna innehåller det de skall, eller något helt annat. Användning av dessa 
produktkopior är ett hot för lantbrukets image. Den enda garantin för undgå detta är att 
köpa sina preparat hos en erkänd återförsäljare av växtskydd.

Det är odlarens ansvar att det inte kommer ut icke acceptabla bekämpningsmedelsrester 
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Odlaren bestämmer

AntalDosering

Karenstid

Växter består av vatten och andra kemiska äm-
nen. Kolhydrater och protein är dem vi fram-
förallt får näring ifrån. Växterna innehåller även 
kemiska ämnen, naturliga pesticider, som de 
använder för att försvara sig mot sjukdomar och 
skadedjur, samt i enstaka fall även mot ogräs. 
Även om många av dessa naturliga pesticider 
kan vara hälsofarliga i större mängder, har de 
ingen betydelse i de låga koncentrationer som 
de uppträder i, i vår mat.
Syntetiska pesticider utgör en mikroskopisk 
mängd av de naturliga pesticiderna. 

Bruce N. Ames mf.1990  

Växter är kemi

I den dagliga födan fi nns
1.500 mg naturliga pesticider      
 0,1 mg syntetiska pesticider

Bayer CropScience, Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby – www.bayercropscience.se

Vill du veta mer är du välkommen 
att kontakta:

Projektledare Jens Husby
+45 4523 5122
jens.husby.jh@bayercropscience.com

Å
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