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1. Sammendrag 

Rovral 75 WG er godkjent og tas opp til fornyet vurdering. Preparatet søkes godkjent mot soppsykdommer i 
en rekke kulturer på friland og i veksthus. Normert arealdose er 100 g per dekar (tilsvarer 75 g virksomt stoff 
per dekar). Preparatet brukes inntil 3 ganger (i enkelte kulturer) og igjennom hele vekstsesongen. 
 

1.1 Identitet og fysikalsk/kjemiske data 
Preparatnavn Rovral 75 WG 
 
Virksomt stoff Iprodion 
 
Formulering Vanndispergerbart granulat 
 
Konsentrasjon av  
virksomt stoff 750 g/kg 
 
IUPAC-navn 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide 
 
CAS nummer 36734-19-7  
 
Strukturformel  
 

 
 
 
Molekylvekt 330,2 
 
Vannløselighet Middels, 13 mg/l (20 °C) 

 
Damptrykk Lav, < 1,33 x 10-5 Pa (20 °C) 

 
Henrys konstant Lav, 3,4 x 10-4 Pa m3/mol 

 
log Pow Høy, 3,0-3,1 

 
pKa -  
 
Strukturaktivitets- - 
sammenheng  
 

1.2 Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter 

Skjebne i miljøet 
Nedbryting i jord 
Under aerobe forhold brytes iprodion relativt raskt ned til hovedmetabolitten RP30228 (maksimalt 30-40 % 
aerobt og maksimalt 50 % anaerobt), metabolitten RP36221 (maksimalt 17 %) og metabolitten RP32596 
(maksimalt 8,7 %), muligens via metabolittene RP35606 og RP37176. Metabolitten RP25040 dannes med 
maksimalt 7,8 %.  
 
Primærnedbrytningen av iprodion ved 23-25 °C varierer i ulike jordtyper fra å være høy til moderat med 
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DT50: 3,7 - 110 dager (gjennomsnitt 70 dager). Halveringstiden øker med tiden og DT90 er 85-370 dager 
med snitt på 234 dager. Mineraliseringen er langsom (1,9 % CO2 etter 120 dager). Etter en tid foreligger en 
stor andel av den tilsatte radioaktiviteten som bundne rester (30-75 % etter 276-387 dager). Ved 15 °C er 
primærnedbrytningen av iprodion moderat med DT50: 170 dager. Videre er det i publiserte studier funnet 
at nedbrytningen er betydelig lavere ved lav pH 5. Gjentatte behandlinger med iprodion er også sett å kunne 
gi en raskere nedbrytning etter hver behandling, men ved lav pH skjer ikke denne adapsjonen. 
 
Nedbrytningen av hovedmetabolitten RP30228 er funnet å være lav til moderat DT50: 75 - 300 dager under 
aerobe forhold og > 300 dager under anaerobe forhold. Nedbrytningen av metabolitten RP32596 
(dikloranilin) er under aerobe forhold sett å være høy til middels med DT50: 3-15 dager.   
 
Primærnedbrytningen av iprodion under anaerobe forhold ved 25 °C er middels til moderat med DT50: 50-
110 dager (snitt: 73) og DT90: 310-360 dager (snitt: 334 dager).  
 
Fotolyse har liten betydning for nedbrytning av iprodion i jord. 
 
Akkumulering 
Nedbrytningen av iprodion går tregere ved lavere temperaturer og hovedmetabolitten har til dels høy 
persistens under aerobe og anaerobe forhold. Lav pH reduserer også nedbrytningen. Det er ikke 
usannsynlig at iprodion eller hovedmetabolitten kan akkumulere i jord under norske forhold. 
 
Sorpsjon/mobilitet 
Adsorpsjonen av iprodion er lav til høy, Kf: 0,2 - 11,7 (gjennomsnitt: 5). Koc: 202-958 (gjennomsnitt: 481). I 
sediment er adsorpsjonen av iprodion meget høy med Kf: 43. Det er en signifikant sammenheng mellom 
bindingen i jord og innholdet av organisk karbon. Bindingen er trolig reversibel. 
 
Metabolitten RP30228 har meget høy adsorpsjon, Kf: 132-640 (snitt: 277) og Koc: 6609-58182 (snitt: 
29365). Det er en signifikant sammenheng mellom bindingen av metabolitten RP30228 i jord og 
leirinnholdet.  
 
Metabolitten RP32596 har moderat til høy grad av binding i ulike jordtyper, med Kf: 2-10 (snitt: 6,9) og Koc: 
380-788 (snitt: 664). 
 
Kolonneforsøk tyder på at iprodion har lav til middels mobilitet i de fleste jordtyper. I sandjord er det 
imidlertid observert meget høy mobilitet der 52 % av tilført radioaktivitet ble gjenfunnet i sigevannet. 
RP35606 var hovedmetabolitten (27 %), iprodion og isomeren RP30228 utgjorde henholdsvis 6 % og 13 %. 
 
Mattilsynet har kjørt egne modellsimuleringer med FOCUS MACRO v4.4.2 med de svenske scenariene 
Näsbygård og Önnestad og det norske scenariet Heia. De viser at med 3 tilførsler på 75 g/daa blir de 
estimerte konsentrasjoner i grunnvannet > 0,1 µg/l. I Heia blir konsentrasjonen 0,29 µg/l selv med 80 % 
plantedekke. 
 
Tidligere modellsimuleringer (innleverte studier) viser konsentrasjoner < 0,1 µg/l for de fleste scenarier 
utenom for et scenarie der forventet konsentrasjoner i grunnvannet ble 0,85 og 0,21 µg/l i hhv. PELMO og 
PEARL. 
 
JOVA 
Iprodion har vært i analysespekteret siden 1997. I årene 1998, 2002 - 2006 ble iprodion funnet i 31 av 135 
prøver i bekker og elver. Snittkonsentrasjonen i 26 av disse var over 0,1 µg/l (84 %). Den høyeste 
konsentrasjonen som ble funnet var på 4,3 µg/l. Iprodion ble ikke påvist i de øvrige årene. På golfbaner er 
det gjort hyppigere funn, der man i 19 av 36 prøver har funnet iprodion hvorav 16 prøver med konsentrasjon 
> 0,1 µg/l. Den høyeste påviste konsentrasjon av iprodion på golfbaner var på 16 µg/l. 
 
Nedbrytning i vann 
Hydrolysen av iprodion er avhengig av pH, men ved pH 6-7 er hydrolysen middels, DT50: 3- 25 dager. For 
metabolitten RP35606 var hydrolysen avhengig av pH og temperatur, DT50: 1 -3 dager. 
 
Fotolysen i vann er lav. 
 
Iprodion er ikke lett nedbrytbart. 
 
Primærnedbrytningen av iprodion er høy til meget høy i to vann/sedimentforsøk (Aerob DT50system < 6 timer 
til 9 dager, aerob DT90: 10 - 32 dager og anaerob DT50: 33 - 126 dager). Mineraliseringen er lav i de fleste 
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studiene med iprodion, og bare en liten andel radioaktivitet bindes så sterkt at den ikke lar seg ekstrahere. I 
de fleste tilfellene ser man at den tilsatte radioaktiviteten relativt raskt går fra vannfasen og over i sedimentet 
(70-90 %) både under aerobe og anaerobe forhold. 
 
Metabolitten RP30228 er i et vann/sedimentforsøk vist å ikke brytes ned i særlig grad. Etter 84 dager ble 
fortsatt 70 % av tilsatt radioaktivitet gjenfunnet som RP30228. 
 
Skjebne i luft 
Iprodion brytes raskt ned. DT50 ble estimert til 85 minutter i dagslys. 
Lav fordamping fra jord.  

Eksponering 
PIEC i jord uten plantedekke: 3,47 mg/kg. PIEC i jord med 50 % plantedekke: 1,73 mg/kg. Begge er basert 
på DT50: 70 dager, 4 x 75 g/daa, 10 dager mellom hver behandling. Oppgitt PIEC er etter siste behandling.  
 
Med ”worst case” DT50 på 170 dager (15 °C): PIEC blir 3,77 og 1,88 mg/kg ved hhv. 0 og 50 % plantedekke. 
PECtwa blir 3,6 mg/kg dersom man tar tidsvektet gjennomsnitt for 28 dager. 
 
Modeller utviklet av EUs arbeidsgruppe FOCUS beregner forventede konsentrasjoner i overflatevann og 
sediment i ulike scenarier. Det scenariet som gir de høyeste verdiene er valgt. PIEC for vannfasen og 
sedimentene blir hhv. 11,7 µg v.s./l og 4,2 µg/kg tørr vekt med sprøyting 1 meter fra vannforekomsten. 
Tidsvektet gjennomsnitt blir. 0,5 µg v.s./l for vannfasen og 0,4 µg/kg tørr vekt for sedimentet. 

Terrestriske organismer 
Der det er indikasjoner på at preparatet er mer toksisk enn hva som kan forklares ut fra innholdet av virksomt 
stoff (eller forsøk kun er utført med preparatet), eller det er identifisert metabolitter som er mer toksiske enn 
virksomt stoff, er disse beregningene tatt med nedenfor. Hvis dette ikke er tilfelle er verdiene og 
beregningene utelatt. 
 
Pattedyr 
Lite akutt giftig oralt for rotte, LD50: > 2000 mg/kg. 
 
Fugl 
Iprodion er lite akutt giftig for vaktel med LD50 > 2000 mg/kg kv. I korttidsstudier (diett) er iprodion lite 
giftig for både vaktel og stokkand med LC50 > 5620 mg/kg fôr. I reproduksjonsstudier er iprodion først sett å 
kunne gi effekter ved konsentrasjoner på 1000 mg/kg fôr. Eksponeringsberegninger i henhold til EUs trinn 1 
med mellomstor plantespisende fugl og en maksdosering på 247,5 g v.s./daa gir akutt TER = 12,2 . Dette er 
over EUs grense på 10. 
 
Bier 
Iprodion er lite giftig for bier ved kontakteksponering og lite til moderat giftig ved oral eksponering (LD50 > 
200µg/bie kontakt, LD50 >100 µg/bie oral). Farekvotienter for oral- og kontakteksponering er henholdsvis 25 
og 12. Dette er under EUs grense på 50. 
 
Andre leddyr 
Ulike iprodionformuleringer er sett å gi > 50 % effekt på leddyr ved relevante doser i laboratoriestudier. 
 
Meitemark 
Iprodion er lite akutt giftig for meitemark. LC50 > 1000 mg/kg. Det er ikke utført kroniske forsøk.TER for 
absolutt ”worst case” akutt eksponering (dosering 75 g v.s./daa, 4 behandlinger, DT50 = 170 dager ved 15 
°C) er beregnet til å være 265, basert på PIEC-beregningen (jord uten plantedekke, 3,8 mg/kg etter siste 
behandling). Dette er over EUs grense på 10. 
 
Metabolittene RP30228 og RP32596 er ikke sett å gi effekter på meitemark i subletale forsøk (NOEC = 100-
1000 mg/kg). 
 
Mikroorganismer 
I en studie ble det observert langsommere nitrifikasjon i behandlede jordprøver sammenlignet med 
kontrollen, men i de andre studiene som er levert er det ikke sett signifikante effekter på mikroorganismer. 
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Akvatiske organismer 
Der det er indikasjoner på at preparatet er mer toksisk enn hva som kan forklares ut fra innholdet av virksomt 
stoff (eller forsøk kun er utført med preparatet), eller det er identifisert metabolitter som er mer toksiske enn 
virksomt stoff, er disse beregningene tatt med nedenfor. Hvis dette ikke er tilfelle er verdiene og 
beregningene utelatt. 
 
Fisk 
Iprodion er akutt giftig for fisk med LC50 = 3,1 – 7,7 mg v.s./l. I et tidlig-livsstadie-forsøk er NOEC = 0,18 
mg v.s./l.  
 
Med en avstand til vann på 20 meter blir TER 298. Dette er ikke er en overskridelse av EUs grense på 100. 
Det er liten fare for effekter av iprodion ved overflateavrenning. 
 
Invertebrater 
Iprodion er sett å være akutt giftig til meget akutt giftig for invertebrater med EC/LC50 = 0,25-4,1 mg/l med 
Daphnia magna som mest sensitive art. Iprodion er lite kronisk giftig til kronisk giftig for invertebrater, 
med mysid som mest sensitive art. 
 
Med en avstand til vann på 5 meter blir TER 175 for lave kulturer. Med en avstand til vann på 10 meter blir 
TER 104 ved en maksimal engangssprøyting i løk. Med en avstand til vann på 20 meter blir TER 227 for 
høyere kulturer som bærbusker. Med en avstand til vann på 30 meter blir TER hhv. 64 og 123 ved sen og 
tidlig behandling i frukt. Ved tidlig behandling i frukt får man altså en overskridelse av EUs grense på 100. I 
de andre tilfellene får man ingen overskridelser av EUs grense. Det kan være fare for effekter på 
invertebrater i noen vannforekomster som følge av overflateavrenning (TER = 21 i FOCUS scenariet R1 
”strøm”). 
 
Vannplanter 
Et forsøk utført med en testkonsentrasjon gir indikasjoner på at iprodion kan klassifiseres som lite giftig til 
giftig for andemat (Lemna gibba) (EC50 >1,5 mg/l). Med en avstand til vann på 30 meter blir TER > 10 i alle 
kulturer. EUs grense er på 10. 
 
Alger 
Iprodion er sett å være moderat giftig til giftig for grønnalger med EC50 = 1,9-15,3 og meget til ekstremt 
giftig for marine kiselalger med EC50 = 0,048-0,6 mg/l.  
 
Med en avstand til vann på 5 meter blir TER 34 for lave kulturer. Med en avstand til vann på 10 meter blir 
TER 20 ved en maksimal engangssprøyting i løk samt i bær. Med en avstand til vann på 20 og 30 meter blir 
TER 12 både ved sen og tidlig behandling i frukt. Ingen av disse verdiene overskrider av EUs grense på 10 
for alger. Det kan være fare for effekter på alger i noen vannforekomster som følge av overflateavrenning 
(TER = 4 i FOCUS scenariet R1”strøm”). 
 
 
Mikroorganismer 
Iprodion er sett å være moderat eller lite giftig for cyanobakterien Anabaena flos-aquae med EC50120 t. > 
1,3 mg/l. 
  
Biokonsentreringspotensiale i fisk 
Potensialet for biokonsentrering er moderat for fisk med BCFhel fisk = 47. Utskillelsen er relativt rask med 
hastighetskonstant på -0,015/time for muskelvev (spiselige deler) og -0,016/time i uspiselige deler. 
 
Metabolitter 
Metabolitten RP30228 er meget akutt giftig for fisk med LC50 = 0,55 og NOEC = 0,18 mg v.s./l. 
Metabolitten RP30228 er opp til meget akutt giftig for Daphnia magna med EC50> 0,5 mg/l.  
Metabolitten RP35606 er meget giftig for dafnier med EC50 = 0,66 mg/l og NOEC = 0,25 mg/l. 
Metabolitten RP30228 er testet på fjærmygglarver (Chironomus riparius). 28 dager NOEC ble bestemt til 100 
µg/l, eneste konsentrasjon testet. 
Metabolitten RP30228 er lite til meget giftig for grønnalger med EC50 > 0,5 mg/l og NOEC = 0,16 mg/l. 

1.3 Dokumentasjonens kvalitet 
Den foreliggende dokumentasjon er tilstrekkelig til å foreta en økotoksikologisk vurdering av virksomt stoff og 
preparat.  
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2. Status for preparatet 

Saksnummer 04/13158 
 
Virksomt stoff Iprodion 
 
Preparatnavn Rovral 75 WG 
 
Tilvirker BASF Agro BV   
 
Importør BAFS AS 
 
Konsentrasjon av  
virksomt stoff 750 g/kg 
 
Formulering Vanndispergerbart granulat 
 
Pakningsstørrelse 1 kg 
 
Type preparat Soppmiddel 
 
Type sak Revurdering 
 
Søknadsdato 2.3.2007 
 
Forrige godkjennings- 
periode utløp 31.3.2007 
 
Sist vurdert 26.9.2001, sak 7/01 og 74/01 
 
Krav  Ved forrige behandling ble det satt fram krav om innlevering av følgende 

dokumentasjon ved eventuell søknad om fornyet godkjenning: 
  

Rovral 75 WG: 
Effekt på en algeart 

 
Formuleringsstoffer: 
Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for alle formuleringsstoffene må oppdateres i 
henhold til gjeldende forskrift, bl.a. l inkludert CAS-nr, 2 gentoksisitetsforsøk (et 
tilbakemutasjonsforsøk i bakterier og et forsøk for kromosomforstyrrelser) og et 
subkronisk forsøk (28 eller 90 dagers), samt økotoksikologisk dokumentasjon (akutt 
giftighet for dafnier og fisk, veksthemming på alge, bakteriehemmende effekt, lett 
nedbrytbarhetstest og screeningforsøk med hensyn på adsorpsjon/desorpsjon). 

 
Iprodion: 
Nytt teratologiforsøk på rotte, som er innlevert til EU (referert til i ECCO papirene). 
DT50 og DT90 ved 10 °C. 
Subletal effekt på meitemark. 

 Akutt oral bier. 
Effekt på sedimentlevende organismer. 
Effekt på kiselalgen Navicula pelliculosa. 

 
Metabolitter:  
Adsorpsjon/desorpsjon av RP36221 i tre jordtyper. 
DT50 og DT90 til RP30228 og RP36221 i tre jordtyper.  
Akutt effekt på alge, dafnie og fisk av RP35606. 

 
Dessuten må følgende forsøk som er omtalt i EU-monografien leveres: 
Pottinger, 1994. A fish bioaccumulation and depuration study on iprodione IFE Report 
No FH-OECD- 34FT/BR (January 1994). 
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Omsetning Iprodion har vært på det norske markedet siden 1986, og er godkjent i Rovral 75 WG. 
Gjennomsnittlig omsetning av virksomt stoff de siste 5 år var 2859 kg per år. Tabellen 
nedenfor viser utviklingen i omsetningen fra 1997 til 2006. 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2006
Iprodion  4040 8266 4062 0 3488 2475 2838 2160 3609 3215

 
 
Status i EU Iprodion er inkludert på EU’s positivliste. 
 

Land Kultur Behandlingsfrist 
Danmark - - 
Sverige Oljevekster, kål, erter, 

bønner, gulrøtter, løk, 
frilandsagurk, tomat, bær 
og sukkerbetefrø. 
Til beising av potet og frø 
til oljevekster, kål, erter, 
bønner, sukkerbeter og 
løk. 
 

Oljevekster og erter: ved 
mating 
Bærvekster: før 
kartdannelse 
Tomat: 3 dager 
Agurk: 2 dager 
Andre spiselige vekster: 14 
dager 

Andre EU-land Alle bortsett fra DK, LV og LT 
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3. Agronomi 

Teksten i dette kapitlet er hentet fra Bioforsk Plantehelse sin agronomiske vurdering 
samt etikettforslag fra importør.  

3.1 Bruk/virkning 
Bruksområde Jordbær på friland og i veksthus. Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, kirsebær 

plomme, eple og pære på friland. Hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kålrot, kepaløk, 
sjalottløk, gulrot, nepe, krus- og rotpersille, ert, bønne, rybs og raps på friland. Agurk, 
dill, kinakål, salat og endevie på friland og i veksthus, og tomat i veksthus. Prydplanter 
og skogplanteskoler. Under oppal i knutekål, melon, bete, paprika, sikoriarter, 
stangselleri, sellerirot og purre. Beising av potet og frø av korsblomstra jord- og 
hagebruksvekster, erter, løkvekster og frø til skogplanter.  

  
 
Virkeområde Alternaria-arter, gråskimmelarter, storknolla-råtesopp, løkhvitråte, svartskurv, 

kålrottørråte, klosopp, agurkbladflekk, erteflekk, ertefotsyke, enkelte andre frøoverførte 
rotbrannsopper, gul og grå monilia, begerråte, heggflekk, kirsebærskurv og rotfiltsopp. 

 
Virkemåte Kontaktmiddel med forebyggende virkning. 
 
Virkemekanisme Preparatet er et dikarboksimid som inhiberer DNA- og RNA-syntese, celledeling og 

cellulær metabolisme. Dannelsen av sporer og vekst av soppmycelet hemmes. 
 
Nytteorganismer/ 
Integrert plantevern Iprodion kan brukes sammen med nytteorganismer. 
 
Resistens Det er ikke kjent resistens mot iprodion i Norge. 

3.2 Behandlingsmåte og dosering 
 
Kultur Skadegjører Dosering/daa Tidspunkt 
Kepa- og sjalottløk Purpurflekk og 

gråskimmelarter 
 
 
Løkhvitråte 

70-100 g i 20-40 
liter vann 
 
 
330 g i 500 l vann 

Fra først i juli. 
Maks 3 behandlinger 
per sesong. 
 
Først i juli. 

Purre Rotbrannsopp, 
purregråskimmel m.fl. 

7 g i 10 liter vann Under oppal. 

Hodekål, rosenkål, 
blomkål, brokkoli, 
knutekål, kålrot, kinakål og 
nepe  

Rotbrannsopp, gråskimmel 
og frøoverførte sykdommer 

3 g i ca 0,5 l vann 
per m2 

 
5-7 g i 10 l vann 
100 g i 10 l vann  

Under oppal: Rett etter 
såing/prikling 
 
Senere under oppalet 
Rett før utplanting. 

Hodekål, rosenkål, 
blomkål, brokkoli, kålrot, 
kinakål og nepe 

Skulpesopp, kålrot-tørrråte, 
gråskimmel 

På friland: Ved 
begynnende angrep. 
 

Hodekål og kinakål Gråskimmel på lager 

70-100 g i 20-40 l 
vann 

14-18 dager før høst. 
Kinakål: maks 2 
g/sesong i åkeren. 

Rybs og Raps storknolla-råtesopp, 
gråskimmel, skulpesopp 

50-100 g i 20-40 l 
vann 

Under blomstring. 
Mot skulpesopp ved 
begynnende angrep. 
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Kultur Skadegjører Dosering/daa Tidspunkt 
Gulrot Alternaria-bladflekk, 

klosopp, gråskimmel og 
storknolla-råtesopp 

100 g i 40 l vann  Fra 15. juli – 1. august. 
Gjenta etter behov med 
10-14 dagers 
mellomrom. Maks 3 
behandlinger per 
sesong. 

Bønner og erter Gråskimmel og storknolla-
råtesopp 

100 g i 20-40 l 
vann 

Ved begynnende 
blomstring og 7 dager 
senere. Maks 3 
behandlinger per 
sesong. 

Selleri  Frøoverførte sykdommer, 
rotbrann og gråskimmel 

7 g i 10 l vann Under oppal. 

Frøoverførte sykdommer 
som rotbrann og gråskimmel

7 g i 10 l vann Under oppal. 
 

Persille og dill 

Gråskimmel og storknolla-
råtesopp 

100 g i 20-40 l 
vann 

På friland: Ved 
begynnende angrep. 
Maks 3 behandlinger 
per sesong. 

Frøoverførte sykdommer, 
rotbrann og gråskimmel m.fl.

5-7 g i 10 l vann Under oppal. 
 

Frilandsagurk 

Agurkbladflekk, gråskimmel, 
storknolla-råtesopp 

70 g i 20-40 l 
vann 

På friland: Fra plantene 
legger seg, deretter 
med 10-14 dagers 
mellomrom. 

Bete Rotbrannsopper, 
gråskimmel og frøoverførte 
sykdommer 

3 g i ca 0,5 l vann 
per m2 

 
7 g i 10 l vann 

Under oppal: Rett etter 
såing/prikling. 
 
Senere under oppalet. 

Salat, sikoriarter, endevie Frøoverførte sykdommer 
som rotbrann og gråskimmel

5 g i 10 l vann Under oppal. 
 

Salat, endevie på friland Gråskimmel, storknolla-
råtesoppp, svartskurv 
 
 
 
Klosopp 

50 g i 20-40 l 
vann 

Ved rotfesting, gjenta 
etter 3-10 dager. Maks 
3 behandlinger per 
sesong. 
 
Ved begynnende 
angrep. 

Tomat, agurk, melon, 
paprika, kinakål, dill og 
salat i veksthus 

Frøoverførte sykdommer, 
rotbrann og gråskimmel 

5 g i 10 l vann Under oppal. 
 

Tomat, agurk, kinakål, dill 
og salat i veksthus 

Gråskimmel og storknolla-
råtesopp 

50-70 g/100 l 
vann 

Etter planting: Ved 
begynnende angrep, 
deretter med 14 dagers 
mellomrom. 

Eple og pære Gul- og grå monilia og 
begerråte 

100 g i 100 l vann 
150 l vann per 
daa 

Ved begynnende 
blomstring, gjenta etter 
10-14 dager. 

Plomme Gul monilia 100 g i 100 l vann 
150 l vann per 
daa 

14 dager etter 
avblomstring, gjenta 
etter 1-2 ganger. 

Kirsebær Grå monilia 
 
 
Gråskimmel, heggflekk og 
kirsebærskurv 

100 g i 100 l vann 
150 l vann per 
daa 

1-2 ganger under 
blomstring 
 
Like etter avblomstring, 
evt. 2 ganger til med 
10-20 dagers 
mellomrom. 
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Kultur Skadegjører Dosering/daa Tidspunkt 
Bringebær og jordbær på 
friland 

Gråskimmel 70-100 g i 100 l 
vann/1000 m rad  

Begynnende 
blomstring 
Gjenta behandlingen 2 
ganger m 5-7 dagers 
mellomrom. 

Jordbær i veksthus Gråskimmel 70 g i 60-100 l 
vann/1000 m rad 

Begynnende 
blomstring, gjenta 2 
ganger med 5 dagers 
mellomrom. 

Solbær, stikkelsbær og 
rips 

Gråskimmel 70 g i 100 l vann Begynnende 
blomstring, gjenta etter 
5-7 dager. Maks 2 
behandlinger per 
sesong. 

Asalea, krysantemum, 
cyklamen, kalanchoe, 
pelargonium, julestjerne, 
senecio og sinningia 

Gråskimmel 70 g i 100 l vann Begynnende angrep, 
og evt. med 14 dagers 
mellomrom. 

Skogplanteskoler Svartskurv, rotfiltsopp, 
phomaråte og gråskimmel 

100 g i 100 l vann 
 
 

Begynnende angrep, 
deretter med 14 dagers 
intervall ved behov. 

 
Beising: 

 
Kultur Skadegjører Dosering/daa 
Potet Svartskurv Dypping: 

1000 g i 100 l vann 
I grokasser: 
270 g i 40 l vann per tonn 
Ved setting: 
200 g i 40 l vann 

Rybs og raps Skulpesopp, kålrot-tørrråte og 
gråskimmel 

270 g per 100 kg frø 

Korsblomstra 
grønnsaksvekster 

 400 g per 100 kg frø  

Erter Erteflekk, ertefotsyke og rotbrann 130 g per 100 kg frø 
Løkvekster  

Løkbladskimmel, purpurflekk  
Løkhvitråte 
 
Løkbladskimmel, purpurflekk 
Løkhvitråte 
  

Våtbeis: 
200 g i 100 l vann 
670 g i 100 l vann 
Konsentratbeis: 
30 g i 2-10 l vann 
100 g i 2-10 l vann 

Løkfrø Løkbladskimmel, purpurflekk og 
løkgråskimmel 

530 g per 100 kg frø 

Bartreplanter Svartskurv, rotfiltsopp, phomaråte 
og gråskimmel 

5 g per kg frø 

 
 

NAD Med bakgrunn i preparatets dosering i kålvekster, gulrot og oljevekster fastsettes 
normert arealdose (NAD) til 100 g per dekar. Dette tilsvarer 75 g v.s./daa.  

 
Spredeutstyr Grønnsaker: åkersprøyte, flatdyse 2-5 bar 
 Jordbær: åkersprøyte med LTI-bom 
 Frukt: tåkesprøyte eller høytrykksprøyte 
 Veksthus: høytrykksprøyte   
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4. Identitet og fysikalsk/kjemiske data 

IUPAC-navn 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide 
 
CAS nummer 36734-19-7  
 
Strukturformel  
 

 
 
Molekylvekt 330,2 
 
Vannløselighet Middels, 13 mg/l (20 °C) 

 
Damptrykk Lav, < 1,33 x 10-5 Pa (20 °C) 

 
Henrys konstant Lav, 3,4 x 10-4 Pa m3/mol 

 
log Pow Høy, 3,0-3,1 

 
pKa -  
 
Strukturaktivitets- - 
sammenheng  
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5. Toksisk effekt og skadepotensiale for menneske 

Er ikke tatt med i denne rapporten. 
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6. Rester i produkter til mat eller fôr 

Er ikke tatt med i denne rapporten. 
 

 



Rovral 75 WG - iprodion  Side 7-1 

7. Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter 

Denne vurderingen er først og fremst basert på Landbrukstilsynets helhetsvurdering av 
Rovral 75 WG fra 2001, som i sin tur ble basert på en EU-monografi fra 1996 (Ø1) og 
innsendt dokumentasjon fra tilvirker. I tillegg er det i denne vurderingen tatt inn data fra 
tre addenda til monografien (Ø2,Ø3 og Ø4) fra 2000 og 2002. Algestudiene som er 
levert på iprodion ble vurdert av Torsten Källqvist i en egen vurdering (Ø5) i forbindelse 
med helhetsvurderingen i 2001. En fullstendig vurdering basert på tilleggsopplysninger 
fra tilvirker skrevet av Landbrukstilsynet i 2001 er også benyttet (Ø6). Svar fra Scientific 
Committee on Plants på spørsmål fra Kommisjonen ang. iprodion er også lagt ved (Ø7). 
 
Anbefalt dosering medfører en tilførsel til miljøet på en maksimal engangsdose på 247,5 
g v.s./daa (behandling langs radene i løk mot løkhvitråte). Denne dosen er tillatt i 
kepaløk, sjalottløk. I de fleste kulturer (alle typer kål, oljevekster, gulrot, bønner, erter, 
selleri, persille, dill, frilandsagurk og salat) er imidlertid den høyeste dosen 75 g 
v.s./daa. I enkelte bærvekster er doseringen 78,8 g v.s./daa og i frukt er anbefalt 
dosering 112,5 g v.s./daa. I flere kulturer er det anbefalt å sprøyte 1-4 ganger senere 
ved behov. For flere kulturer (en del kålvekster, oljevekster og nepe) er det ikke satt 
noen begrensning på antall sprøytinger. 

7.1 Iprodion  

7.1.1 Nedbrytning i jord  
Nedbrytningsveier Under aerobe forhold i jord under laboratoriebetingelser brytes iprodion relativt raskt 

ned til hovedmetabolitten RP30228 (maksimalt 30-40 % under aerobe forhold og 
maksimalt 50 % under anaerobe forhold), metabolitten RP36221 (maksimalt 17 %) og 
metabolitten RP32596 (maksimalt 8,7 %), muligens via metabolittene RP35606 og 
RP37176. Metabolitten RP25040 er også sett å dannes i mengder > 5 % (maksimalt 7,8 
%). Denne metabolitten dannes fra iprodion via RP36118. Nedbrytningsskjemaet for 
iprodion er relativt komplisert men flere av metabolittene antas å mineraliseres enten til 
CO2 eller de bindes sterkt til jord (Figur 7.1.1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rovral 75 WG - iprodion  Side 7-2 

 

 
Figur 7.1.1.1: Foreslåtte nedbrytningsveier for iprodion under aerobe forhold i jord. 
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Aerobe forhold Primærnedbrytningen av iprodion ved 23-25 °C varierer i ulike jordtyper fra å være høy 
til moderat med halveringstider (1. orden, brukes så lenge r2 >0,7) fra 3,7 til 110 
dager med geometrisk gjennomsnitt på 70 dager, noe som tilsier moderat grad av 
nedbrytning (aritmetisk snitt på 77 dager). Halveringstiden øker med tiden og DT901.orden 
ligger på 85-370 dager med geometrisk snitt på 234 dager (aritmetisk snitt på 258 
dager). Ved 15 °C er primærnedbrytningen av iprodion moderat med DT501.orden = 
170 dager. Mineraliseringen ved 25 °C er langsom (1,9 % CO2 etter 120 dager). Etter 
en tid foreligger en stor andel av den tilsatte radioaktiviteten som bundne rester (30-75 
% etter 276-387 dager). Videre er det i publiserte studier funnet at nedbrytningen er 
betydelig lavere ved lav pH (pH < 6). Gjentatte behandlinger med iprodion er i en studie 
sett å kunne gi en raskere nedbrytning, men ved lav pH skjer ikke denne adaptasjonen. 
Vi har ikke sett disse sammenhengene i data vi har tilgjengelig. I det ene studiet vi har 
tilgjengelig og som er utført med lav pH (5,8), er halveringstiden (1. orden) på bare 3,7 
dager. 
 
Nedbrytningen av hovedmetabolitten RP30228 er funnet å være lav til moderat og i 
den grad man har kunnet beregne halveringstider ligger disse mellom 75 og 300 dager 
under aerobe forhold og > 300 dager under anaerobe forhold (B.21.1.g). Nedbrytningen 
av metabolitten RP32596 (dikloranilin) er under aerobe forhold sett å være høy til 
middels med DT50 = 3-15 dager. Metabolitten antas å kunne bindes sterkt til jord, 
samtidig som den mineraliseres til CO2 når den er biotilgjengelig.   

 
Anaerobe forhold Primærnedbrytningen av iprodion under anaerobe forhold ved 25 °C er middels til 

moderat med DT50 = 50-110 dager (geometrisk snitt = 73) og DT90 = 310-360 dager 
(geometrisk snitt = 334 dager). Se forsøk B21.1g og h omtalt nedenfor. 
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Tabell 7.1.1.1: Kort beskrivelse av ulike nedbrytningsforsøk utført med iprodion. Når det gjelder halveringstider er tallene i bold og kursiv beregnet av Mattilsynet vha. 
en modell basert på Timme og Frehse, 1986. For andre detaljer henvises til fotnoter. 

 Siltig sand Silty clay loam Loam Clay loam Silty clay 
Aerob/anaerob/steril    Aerob Aerob Aerob/anaerob Aerob/anaerob 

Varighet 276 dager 100 dager 387 dager 385 dager 
Sand (%) 76 17,4 26 24 5 
Silt (%) 17 59,2 49 47 55 

Leire (%) 7 23,4 25 29 40 
pH      5,8 6,8 7,3 7,0 7,6

Org. C. 0,76 3,2    4,1 4,0 3,1
MWHC (g/100 g jord) i 

jorda  
10,2   26,82 25,84 32 26

% MWHC i forsøket 75 1002 4 75 
Temp. (°C) 25 25 23-25 25/15 25 

DT50, dager 10,51 
1.orden: 3,7 
(r2 0,73) 

Best fit (√1. orden): 35  

(r2 0,89) 

1. orden: 263  
(r2 0,93) 

Best fit (√1. orden): 4 
(r2 0,96) 

Aerob: 30-35  
(1,5-2,5 mnd) 5 
1. orden: 76-82  
(r2 0,94-0,95) 
Best fit (1,5. orden): 31-38  
(r2 0,99-1,00) 
Anaerob: 50-55 
1.orden: 61 (kun 3 pkt., r2 

0,95) 

Aerob, 25 °C: 50-706 
1. orden: 100- 110 
 (r2 0,93-0,99) 
Best fit (√1.orden): 21 
(r2 0,98) 
Anaerob, 25 °C: 20-306 
1. orden: 93-110  
(r2 0,88-0,90) 
Best fit (2. orden): 4,3-17  
(r2 0,98-1,00) 
Aerob, 15 °C: 1606 
1. orden (best fit): 170  
(r2 0,99) 

Aerob, 25 °C: 20 
1. orden: 68  
(r2 0,92) 
Best fit (1,5. orden): 20 
(r2 0,99) 
 

DT90, dager 351 
1.orden: 40 

Best fit (√1. orden): 120 

1. orden: 853 

Best fit (√1. orden): 73
 

Aerob:  
1. orden: 250-270   
Best fit, (1,5. orden): 160-200 
 

Aerob, 25 °C: 
1. orden: 340-370  
Best fit (√1.orden): 230 
Anaerob, 25 °C:  
1. orden: 310-360 
Best fit (2. orden): 38-160 
Aerob, 15 °C:  
1. orden (best fit): > 500 

Aerob, 25 °C:  
1. orden: 230 
Best fit (1,5. orden): 100 

CO2 (%)  
e. 100 d 

1,9 (120 dg) 
5,2 (276 dg) 

Ikke bestemt Ikke bestemt Aerobt: 9-14 (e. 385 dg) 

Bundne rester (%)  
e. 100 dg. 

67,9 (120 dg) 
75 (276 dg) 

Ikke bestemt. Aerob: 40-42  
(240-387 dg) 
Anaerob: 15,7  

(144 dg.) 

Aerob: 40-57 (385 dg) 
Anaerob: 30-33 (385 dg) 

Aerob: |61 (385 dg) 

Metab. maks. > 5 %  
innen 100 dg. 

RP30228 (6,4 %) 
RP32596 (8,7 %) 
RP25040 (7,8 %) 

RP30228 (31 %) 
RP36221 (17 %) 

RP30228  
Aerob: maks 55 % e. 117 
dager,  

RP30228 
(aerobt, 25 °C: 9-14 % e. 1-4 mnd)

(aerobt, 15 °C: 14 % e. 9 mnd.) 

RP30228 
(aerobt, 25 °C: 35 % e. 1 mnd) 

RP36221 
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 Siltig sand Silty clay loam Loam Clay loam Silty clay 
Anaerob: maks 53 % e. 96 
dager) 
RP36221  
Aerob: maks 7,5, % e. 382 
dager. 
Anaerob. maks 4,5 % e. 144 
dager 

(anaerobt, 25 °C: 50 % e. 2-4 mnd)
RP36221 

(aerobt, 25 °C: 6-9 % e. 2-9 mnd) 
(aerobt, 15 °C: 6,4 % e. 13 mnd) 

(aerobt, 25 °C: 10 % e. 9 mnd) 

Studiekvalitet     Ok Ok Ok Ok
Referanse   B.21.1.d, Waring 1993a B.21.1.e, Waring 1993b B.21.1.f, Gouot et al. 1976 B.21.1.g, Gouot et al. 1977 

1 Beregning gjort i selve forsøket, basert på resultatet etter de første 59 dager og 97 % av tilført radioaktivitet. Nedbrytningen av de resterende 3 
% var betydelig langsommere med 1. ordens DT50 = 120 dager og DT90 = 470 dager.  
2 Fuktighetsinnholdet ble målt ved 33 kPa til 26,8 %. Vanninnholdet var 100 % av vannlagringskapasiteten ved 33 kPa. 
3 Verdier oppgitt i selve forsøket. 
4 ”Water retention” at 0,33 bar: 25,8 %.  Vanninnholdet i forsøket ikke oppgitt. 
5 Disse halveringstidene er i følge den norske helhetsvurderingen (2001) etter første halvering. Tallene i parentes er halveringstidene for hhv. 
andre og tredje halvering. Se forklaring i teksten. 
6 DT50-verdier beregnet i selve forsøket. Se ellers forklaring av forsøket i teksten. 
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Forsøket Gouot et al. 1976 (B21.1.f) er litt spesielt og er beskrevet litt mer i detalj i 
Landbrukstilsynets helhetsvurdering fra 2001. Noe av dette gjengis her. I dette studiet 
ble det parallelt kjørt et forsøk der jordprøver først ble inkubert 33 dager aerobt og 
deretter 5 måneder anaerobt. I dette forsøket ble altså iprodion omdannet til RP30228 
og RP36221, i begge tilfeller muligens via RP35606, en metabolitt som ikke ble påvist i 
dette forsøket. Eventuelt omdannes RP30228 videre til RP36221. Omdanningen avtar 
med tiden. De oppgitte halveringstider (Tabell 7.1.1.1) gjelder i følge Landbrukstilsynets 
helhetsvurdering (2001) bare for den første halveringen. Andre og tredje halvering er på 
henholdsvis 1,5 og 2,5 måneder i aerobt miljø. Det er ikke forklart hvordan man er 
kommet frem til disse verdiene. De er ikke nevnt i monografien (Ø1) og heller ikke i 
selve forsøket. Dersom en legger sammen mengden bundne rester, RP30228 og 
iprodion etter 1 år ser en at nedbrytningen er svært begrenset i løpet av denne tiden. 
Den første halveringen av mengden RP30228 beregnes til > 300 dager (norsk 
helhetsvurdering, 2001). 
 
Forsøket Gouot et al. 1976-1977 (B21.1.g) er også litt spesielt og er beskrevet litt mer i 
detalj i helhetsvurderingen fra 2001. Også noe av dette gjengis her. Forsøket ble utført 
med to ulike startkonsentrasjoner: 1 og 10 mg/kg. Nedbrytingshastigheten avtok med 
tiden i dette forsøket også. I følge Landbrukstilsynets helhetsvurdering fra 2001 gjelder 
derfor de oppgitte halveringstider (Tabell 7.1.1.1) bare for den første halveringen. 
Unntaket er nedbrytningen av iprodion ved 15 °C der nedbrytningshastigheten var like 
rask for den andre halveringen. Ved 25 °C økte tiden for den andre halveringen til 2-3 
måneder og for den tredje til 4- 6 måneder i mellomleire. I stiv leire økte halveringstiden 
for både den andre og tredje halveringen til ca 1 måned. Under anaerobe forhold økte 
tiden for den andre halveringen til 1,5 måneder og tiden for den tredje halveringen av 
mengden iprodion til 2-3 måneder. Metabolitten RP30228 brytes langsomt ned, og 
halveringstiden er beregnet til 75-300 dager i aerobt miljø og > 300 dager i anaerobt 
miljø. Det er ikke forklart hvordan man er kommet frem til disse verdiene. De er ikke 
nevnt i monografien (Ø1) og heller ikke i selve forsøket. 
 
Metabolismen i jord er også undersøkt i studiet B.21.1.h, Spare 1978. Her ble 
nedbrytningen undersøkt under både aerobe, anaerobe og sterile forhold i to jordtyper 
(loam: sand 50,4 %, silt 40,4 %, leire 9,2 %, pH 5,8, org. C 3,8 %, sandy loam: sand 
86,4 %, silt 6,4 %, leire 7,2 %, pH 5,2, org. C 1,1 %) ved 25 °C. Vannkapasitet ved 0,33 
bar: loam: 11,55 %, sandy loam: 10,03 %. Prøvene ble behandlet med 40 mg/kg 
iprodion. Forsøket varte i bare 30 dager. Materialbalansen var 80- 105 %. Det ble ikke 
utviklet noe CO2. Andelen bundne rester økte gjennom forsøket og utgjorde fra 0,9 til 
6,3 % etter 30 dager ved de ulike betingelser. Hovedmetabolitten var RP30228 under 
alle forsøksbetingelsene, den utgjorde 10,4 % etter 30 dager under aerobe forhold. Det 
ble ikke funnet andre metabolitter som utgjorde mer enn 10 %. Under aerobe forhold 
utgjorde iprodion 85,3- 92,8 % etter 30 dager. Under anaerobe forhold utgjorde iprodion 
87,8- 91,7 % etter 30 dager. De sterile jordprøvene ble kontaminert under inkuberingen. 
Varigheten av forsøket er for kort til at halveringstider kan beregnes (B21.1h). 
 
I følge Landbrukstilsynets helhetsvurdering fra 2001 er det utført flere forsøk der 
nedbrytning ved gjentatte behandlinger er undersøkt (publiserte arbeider). Forsøkene 
ble kjørt ved 25 °C. I en siltig sand var DT50 = 23 dager etter første behandling, 5 dager 
etter andre behandling og < 2 dager etter tredje behandling. I mellomleire ble det også 
observert en økt nedbrytningshastighet: DT50 var 7, 5 og 2 dager etter henholdsvis 1., 
2. og 3. gangs behandling. Nedbrytningen av iprodion var mye langsommere i jord med 
pH 5. Ved en slik pH var fremdeles 80 % igjen i jorda etter 69 dager. Andre gangs 
behandling medførte ikke raskere nedbrytning i denne jorda, noe som indikerer en pH-
avhengig nedbrytning (Walker et al., 1986, Walker et al., 1987, Martin et al., 1990, 
Slade et al., 1992). 
 
Metabolitter  
I et studie (Cooper, 1998) kun beskrevet i addendum (Ø2) til monografien ble den 
aerobe nedbrytningen av hovedmetabolitten RP 30228 undersøkt i tre jordtyper (sandy 
loam, clay loam, sand) fra UK. Forsøket ble utført ved 20 °C og gikk over 100 dager. 
Mineraliseringen var svært lav (<0,2 %) og nedbrytningen var så begrenset at det ikke 
var mulig å beregne DT50- og DT90-verdier. Fra dette studiet kan man sette at DT50 
for denne metabolitten er > 100 dager. Ingen flere opplysninger er gitt i addendumet.  
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Den anaerobe nedbrytningen av RP30228 er også blitt undersøkt i to studier referert i 
addendum Ø2 (Leake 1998 og Unsworth & Clarke 1999). Disse studiene er ikke levert 
til Mattilsynet. Leake-studiet omtales kort under vann/sediment i kap. 7.1.3. I Unsworth 
& Clarke-studiet, et anaerobt studie utført med en sandy loam ved 20 °C (10 % leire, 
3,6 % org. C og pH 6,3), konkluderer man med at metabolitt RP30228 raskt går over fra 
vannfasen til sedimentfasen hvor den når maks på 100 % av tilført radioaktivitet innen 
56 dager og holder seg på et nivå tilsvarende 87-90 % av tilsatt radioaktivitet i resten av 
studiets lengde (120 dager). 
 
Det er også utført et forsøk med nedbrytning av den mindre viktige metabolitten RP 
32596 (3,5- dikloranilin) i siltig sand. Jorda hadde følgende egenskaper: 54,4 % sand 
(0,05-2 mm), 40,2 % silt, 5,3 % leire, CEC: 17,2 meq/100g, MWHC: 16,2 %, org.mat: 
6,0 %. Dosen var 10 mg/kg, og temperaturen 25- 26 °C. Forsøket varte i 155 dager. Det 
ble dannet 1,5 % CO2 i løpet av forsøket. Mengden bundne rester økte raskt fra 22 % 
etter en uke til 65 % etter 5 måneder. DT50 var 15 dager. Det ble dannet flere 
metabolitter, men disse utgjorde < 5 % av tilsatt radioaktivitet (B21.1.i, Gouot et al., 
1981).  
 
I et annet studie (Quarmby 2000) som er beskrevet i et annet addendum (Ø3) til 
monografien ble skjebnen til metabolitten RP 32596 (3,5- dikloranilin) undersøkt. Studiet 
ble utført med to jordtyper, silt loam og sandy loam, med fuktighetsinnhold på 75 % ved 
0,33 bar og temperaturer på 24-26 °C. Jordtypene er ikke beskrevet i detalj i dette 
addendumet og Mattilsynet har ikke mottatt dette studiet. Etter 3 og 9 måneder lå 
mengden bundne rester på hhv. 76 og 77 og 61 og 65 % av tilsatt radioaktivitet i de to 
jordtypene. Anilinforbindelser er kjent for å bindes sterkt til jord og i dette studiet ble det 
funnet at de ikke-ekstraherbare restene i den sandige silten (silt loam) var bundet til 
huminfraksjonen og de ikke-ekstraherbare restene i den siltige sanda (sandy loam) var 
bundet til fulvinsyrefraksjonen. Videre ble halveringstidene til denne metabolitten 
bestemt for de to jordtypene. Halveringstidene ble bestemt til 6,3 dager i den sandige 
silten og 16,9 dager i siltig sand. DT50 lå i området 3-9 dager. Dette studiet konkluderer 
med at metabolitten RP32596 er det endelige nedbrytningsproduktet fra iprodion og at 
metabolitten enten bindes sterkt i jord eller undergår mineralisering til CO2. 
 

Sterile forhold Ingen opplysninger. 
 
Fotolyse i jord Fotolyse har liten betydning for nedbrytning av iprodion i jord.  

 
 Det er utført et forsøk på siltig sand der jorda ble utsatt for stråling med 9 timer lys og 15 

timer mørke i 30 dager. DT50 var 26 uker i jorda som ble utsatt for lys og ca en uke for 
kontrollen. Årsaken til at nedbrytningen foregikk mye raskere i kontrollen kan være at 
temperatur og fuktighetsinnholdet var høyere (raskere hydrolyse og mikrobiell 
omdanning) (Ayliffe et al., 1991, B 21.1b).  

 
I et annet forsøk ble iprodion tilført siltig sand, med følgende egenskaper: 1,3 % org. 
mat., pH: 6,9 og CEC: 12,4 meq/100g. Temperaturen var 25 °C. Vanninnholdet var 75 
% av kapasiteten ved 1/3 bar. Fotoperiode: 8,8 t lys/15,2 t mørke. Forsøket varte i 30 
dager. Det ble dannet 23,3 % CO2 i lys og 2,1 % i mørke. DT50 ble beregnet til 5,2 
dager for kontroll og 4,6 dager for lys, noe som indikerer at fotolysen ikke spiller noen 
viktig rolle i nedbrytningen. Profilen av metabolitter som ble dannet var den samme i 
både kontroll og i prøvene med lys, bortsett fra at RPA 036778 bare ble funnet i 
fotolyseprøvene, mens RP 32490 bare ble funnet i kontrollprøvene. Hovedmetabolitter 
(> 10 %) i kontrollen var RP32596 (3,5- dikloranilin) og RP30228, mens 
hovedmetabolittene i fotolyseprøvene var RP32596 og en blanding av RP25040 og 
LS70942. Den sistnevnte blandingen utgjorde 14 % av tilført radioaktivitet etter 7 dager 
(John et al., 1993, B21.1.a). 

 
Feltforsøk Ingen opplysninger.  
 
Akkumulering i jord Det er ikke utført egne akkumuleringsstudier, men data fra de ulike 

nedbrytningsstudiene indikerer at nedbrytningen av iprodion kan deles inn i flere 
nedbrytningsfaser og at senere faser er langsommere enn tidlige faser. Videre er 
nedbrytningen lavere ved lavere temperaturer og hovedmetabolitten har til dels høy 
persistens under aerobe og anaerobe forhold. Lav pH er også observert å redusere 
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nedbrytningen. Det er ikke usannsynlig at iprodion eller hovedmetabolitten kan 
akkumulere i jord under norske forhold. 

 

7.1.2 Sorpsjon og mobilitet 
Ads- og desorpsjon Adsorpsjonen av iprodion er lav til høy i 8 undersøkte jordtyper, Kf: 0,2 - 11,7, med 

aritmetisk gjennomsnitt på 5. Koc: 202-958, aritmetisk gjennomsnitt på 525. Koc-
verdiene for sandjordartene (1551 og 202) ble tatt ut av snittberegningen da Koc-verdier 
beregnet for jordtyper med så lavt innhold av org. C blir svært usikre. I sediment er 
adsorpsjonen av iprodion meget høy med Kf = 43. Ved å gjøre enkle 
korrelasjonsberegninger får man at det er en sammenheng mellom bindingen i jord og 
innholdet av organisk karbon (org. C) (R = 0,977, p = 0,01). Kdes-verdiene ligger nær 
Kads-verdiene, noe som indikerer at bindingen er reversibel.  
 
Tabell 7.1.2.1: Binding av iprodion i jord. Oversikt over jordtypenes egenskaper og 
adsorpsjon/desorpsjonsdata. 

 Siltig 
sand 

Sand Lettleire Siltig 
sand 

Sandy 
loam 

Loamy 
sand 

Clay Sand Loam 
(sediment)

Sand (%) 72 94 41 61 60,5 80,9 7,2 96,4 36,8 
Silt (%) 13 1 37 22 31,0 10,8 39,7 1,6 43,2 

Leire (%) 15 5 22 17 8,5 8,4 53,1 1,9 20,2 
pH 7,1 6,2 6,8 7,0 6,0 6,1 6,0 7,8 5,9 

Org. C. 0,7 0,1 3,1 1,1 1,1 0,8 2,0 0,2 8,5 
Kf (ads) 4,6 1,6 11,7 10,5 2,5 2,2 6,5 0,2 43,0 
1/n (ads) 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,86 0,89 1,02 0,9 
Koc (ads) 638 1551 373 958 223 431 543 202 507 
K (des) - - - - 2,5 2,4 9,4 - 55,6 

1/n (des) - - - - 0,91 0,82 0,87 - 0,91 
Studiekvalitet Ok Ok 

Referanse B.21.3.a, Outram et al., 1991 B.21.3.c, Burr & Newby, 1994 
 
 
Metabolitter 
Metabolitten RP30228 har meget høy adsorpsjon i de tre undersøkte jordtyper med Kf = 
132-640 (aritmetisk snitt: 277) og Koc = 6609-58182 (aritmetisk snitt: 29365). 
Egenskapene til jordtypene og resultater er presentert i tabell 7.1.2.2. Enkle statistiske 
beregninger viser at det er en signifikant sammenheng mellom bindingen av 
metabolitten RP30228 i jord og leirinnholdet (R = 0,999, p = 0,05). Datasettet består av 
bare tre verdier, så resultatene må likevel anses som noe usikre.  
 
Metabolitten RP32596 har moderat til høy grad av binding i ulike jordtyper, med Kf = 2-
10 og aritmetisk snitt på 6,9, noe som indikerer middels grad av binding. Koc = 380-788, 
med snitt på 664, noe som indikerer høy grad av binding. Høye desorpsjonskonstanter 
indikerer at denne metabolitten i liten grad desorberer. I og med at det i addendumet 
(Ø3) ikke er oppgitt jordegenskaper, og Mattilsynet ikke er i besittelse av selve studiet er 
det ikke mulig å si noe om andre faktorers betydning for bindingen. 
 
Tabell 7.1.2.2: Binding av metabolittene RP30228 og RP32596 (dikloranilin) i jord. 
Oversikt over jordtypenes egenskaper og adsorpsjon/desorpsjonsdata. 

 Humic 
sand 

Loam Low humic 
sand 

Sandy 
loam 

Loamy 
sand 

Silt 
loam 

Clay Pond 
sediment 

Metabolitt RP30228 RP32596 
Sand (%) 88,6 64 96,6 - - - - - 
Silt (%) 8,1 24,1 0,5 - - - - - 

Leire (%) 3,2 11,8 2,9 - - - - - 
pH 5,2 7,5 7,2 - - - - - 

Org. C. 2,3 1,1 0,6 - - - - - 
Kf (ads) 152 640 184/132 2,0 7,4 9,9 10,2 4,9 
1/n (ads) 1,2 2,6 2,3/1,2 - - - - - 
Koc (ads) 6609 58182 30667/22000 593 626 380 932 788 

Kdes - - - 12,6 32,5 22,4 16,3 76,3/19,8**
Studiekvalitet Ok Ok 

Referanse B.21.3.b, Matla & Vonk, 1993 Ø3, Feung, 1999* 
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 * Studiet er ikke levert i Norge, men er beskrevet svært kort i addendum Ø3. Jordtypenes 
egenskaper er bl.a. ikke tatt med. 
** Kdes-verdiene er snitt av tre målinger (15,8, 23,7 og 189,5) og laveste tall er snittet beregnet 
uten den høyeste verdien som anses som en outlier.   
 

Fersk kolonne Kolonneforsøk tyder på at iprodion har lav til middels mobilitet i de fleste jordtyper. I 
sandjord er det imidlertid observert meget høy mobilitet. De ulike studiene er omtalt 
nedenfor.  

  
 Det er utført et forsøk (B.21.2.b) der mobiliteten til både fersk og eldet iprodion er 

undersøkt. I forsøket med fersk iprodion (del A) ble det dosert tilsvarende 100 gv.s./daa. 
Forsøket ble utført på fire ulike jordtyper hvis egenskaper er omtalt i tabell 7.1.2.3. 
Kolonnen ble tilført vann tilsvarende en nedbørmengde på 500 mm. Mesteparten av 
den tilførte radioaktiviteten (56- 83 %) ble gjenfunnet i de øverste 10 cm av 
jordkolonnen, mens bare 0,3- 1,9 % ble gjenfunnet i sigevannet. Dette indikerer lav til 
middels mobilitet.  
 
Tabell 7.1.2.3: Mobilitetsforsøk med iprodion. De ulike jordtypenes egenskaper. 
 Loamy sand Sandy loam Clay loam Silty clay loam 
Sand (%) 85,3 64,2 24,0 3,2 
Silt (%) 8,5 19,5 46,8 66,7 
Leire (%) 6,1 16,3 29,2 30,1 
Org. mat/org C. (%) 1,6 1,9 4,0 2,0 
pH 5,7 6,9 7,0 7,8 
CEC (meq/100g) 4,3 10,9 26,9 19,0 

 
 Jordprøver med mellomleire (100 g) ble behandlet med 1020 µg iprodion. Etter 30 

døgns elding ble disse plassert oppå kolonnene av de fire jordtypene som er beskrevet i 
tabellen ovenfor (se del A av forsøket). Mesteparten, 37- 44 % av tilført radioaktivitet ble 
gjenfunnet ved 0- 10 cm, bare 0,2- 1,7 % ble gjenfunnet i sigevannet. Også disse 
resultatene indikerer lav til middels mobilitet.  
 

 Det er også utført et separat forsøk med eldet jord (B21.2.c). Egenskapene til 
jordtypene som ble brukt i forsøket er presentert i tabell 7.1.2.4. Dosen var 1,0 kg 
v.s./daa. Etter 30 dager inkubering ble jorda overført til en kolonne, total lengde på 
kolonnen ble da 36 cm. Temperaturen var 20 ± 1 °C. Jorda ble tilført 1040 ml (tilsvarer 
508 mm nedbør) 0,01 M CaCl2 over en periode på 8- 10 dager.  
 
Tabell 7.1.2.4: Mobilitetsforsøk med iprodion. De ulike jordtypenes egenskaper. 
 Sandy loam Loamy sand Clay Sand 
Sand (%) 60,5 80,9 7,2 96,4 
Silt (%) 31,0 10,8 39,7 1,6 
Leire (%) 8,5 8,4 53,1 1,9 
Org. mat/org C. (%) 1,9/1,1 0,9/0,5 2,1/1,2 0,2/0,12 
pH 6,0 6,1 6,0 7,8 
CEC (meq/100g) 5,5 2,2 24,1 2,0 

 
Materialbalansen i dette forsøket var 90,7- 98,5 % i alle jordtypene. Det ble bare dannet 
< 1 % flyktige forbindelser. Størstedelen av tilført radioaktivitet ble funnet i de øverste 0- 
18 cm. Bare en liten mengde (< 0,51 %) ble funnet i sigevannet i tre av jordtypene. 
Hovedmetabolittene var RP30228, RP32596 (3,5- dikloranilin) og bundne rester. I sand 
ble hele 52,2 % av tilført radioaktivitet funnet i sigevannet. RP35606 var 
hovedmetabolitten (27,1 %), iprodion og RP30228 utgjorde henholdsvis 6,4 % og 13,1 
%. Dette indikerer meget høy mobilitet. 
 

 Det er levert et forsøk til (B21.2.a), men kvaliteten er for dårlig til at det kan tas med i 
den videre vurdering. 

 
Lysimeter I monografien (Ø1) beskrives et lysimeterstudie/kolonnestudie i felt, men dette studiet er 

ikke levert i Norge. EU (List of Endpoints) har ikke vurdert dette studiet (Norris 1991) til 
å være av god nok kvalitet.  
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Modellering Grunnvann 
 a) I et addendum (Ø2) til monografien er det beskrevet en modellsimulering utført med 

PELMO 3.0. Denne simuleringen indikerer at grunnvann ikke vil bli eksponert for 
iprodion i konsentrasjoner > 0,1 µg/l. Følgende input-parametere ble benyttet: 
 

 Appliseringer: 4 x 750 g v.s./daa med 14 dagers intervall, med første sprøyting 1. mai.  
Koc: 350, 1/n = 0,914. 
DT50 (lab, 20 °C, 45 % MWHC): 30 dager (realsistisk ”worst case” ved en behandling). 
DT50 (lab, 20 °C, 45 % MWHC): 12 dager (realistisk ”worst case” ved gjentatte 
behandlinger). 
Q10 på 2,2. 
Metabolitten RP 30228 ble ikke inkludert i simuleringene pga høy koc. 
 
Det ble simulert på en jordtype, Borstel (tysk scenarie), med 70 % sand og 1,5 % org. C 
i ploglaget og med værdata fra Hamburg (1971 – lite nedbør, 1978 – realistisk 
nedbørsmengde og 1961 – worst case). Simuleringen gikk over 20 år.  
 
b) Scientific Commitee on Plants (SCP) utførte i 2002 på forespørsel fra Kommisjonen 
nye PECgw estimeringer (Ø7). SCP var ikke fornøyd med de valgene rapportørlandet 
hadde gjort på bl.a. valg av DT50 for modellsimuleringene (DT50 = 12 dager) og 
henviste til langt høyere verdier i jord ved lav pH. SCP utførte simuleringer med FOCUS 
PELMO v1.1.1 og FOCUS PEARL v1.1.1. SCPs simuleringer indikerer at 
grunnvannsforurensning ikke vil være noe problem, uansett pH og modell, for alle 
scenarier bortsett fra scenariet Okehampton. I dette scenariet viste beregningene 
PECgw på 0,85 og 0,21 µg/l i hhv. PELMO og PEARL..  
Inputparametere var:  
 
Koc: 399 L/kg, 1/n 0 0,885. 
DT50 (lab., 20 °C): 100 dager ved pH < 6 (DT50-verdier på >70 og >80 er rapportert i 
studier utført ved lav pH) og 22 dager ved pH > 6.  
Dosering: 75 g v.s./daa.  
Sprøyting: 1. mai. 
Kultur: gras. 
Scenarier: Okehampton og Porto (pH < 6), resterende 7 FOCUS-scenarier (pH > 6). 
Okehampton-scenariet er i hht. til USDA-klassifisering en loam (< 2% leire, 43 % silt, 39 
% sand, 2,2 % org. C, pH 5,8). Årsnedbør for dette scenariet er 1038 mm, det mest 
nedbørsrike scenariet 
  
c) Mattilsynet har kjørt egne simuleringer med FOCUS MACRO v4.4.2 og de svenske 
scenariene Näsbygård og Önnestad og det norske scenariet Heia. En oversikt over 
scenariene og kjøringene samt inputparametrene og resultater ses i tabellene 7.1.2.4., 
7.1.2.5 og 7.1.2.6. Resultatene viser at med 3 tilførsler på 75 g/daa kan de estimerte 
konsentrasjonene i grunnvann komme over 0,1 µg/l. Selv med 80 % plantedekke 
kommer konsentrasjonen i Heia opp i 0,29 µg/l. 
 
 
Tabell 7.1.2.4. Inputdata på iprodion i modellsimuleringen

Forbindelse DT50 
(20 °C) 

Koc 
(ml/g) 

1/n Løselighet i vann  
(mg/l), 20 °C  

Molekylvekt 
(g/mol) 

Damptrykk 
(Pa), 20 °C 

Iprodion 68,5 475 0,917 13 330,2 1,33 x 10-5

 
 

 
Tabell 7.1.2.5. Egenskaper ved jordtypene i de ulike scenariene. 

Scenarie Nedbør Jordtype pH Org. C Leire  Silt Sand 
Önnestad 694 Loamy sand 

over sand 
 1.87 5 4 91 

Näsbygård 694 Loam  1.16 25 42 33 
Heia 785* Sandy loam  2.2 (0-30 

cm) 
 

5 (0-30 cm) 
 

30 (0-30 
cm) 
 

65 (0-30 
cm) 

 

 * Nedbørdata fra Rustad. 
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Tabell 7.1.2.6. Oversikt over kulturer, sprøytetidspunkter, dosering og resultater fra simuleringene (80 
prosentilen). 

Kultur Scenarie Kultur i 
scenariet 

Sprøytetidspunkt 
(Juliansk  dagnr) 

Utgangs-
dosering 

(g 
v.s./daa) 

% bladdekke/ 
”crop 

interception” 

Reell dose 
som treffer 

jordoverflaten 
(g v.s./daa) 

Iprodion) i 
grunnvann 

(µg/l 

Gulrot Önnestad Rotgrønnsaker 5. juli (186) 
15. juli (196) 
25. juli (206) 

75 
75  
75 

33,3  
33,3  
50 

50 
50 

37,5 

0,34 

Gulrot Önnestad Rotgrønnsaker 5. juli (186) 
15. juli (196) 
25. juli (206) 

75  
75  
75 

25 
60  
80 

56,3 
30 
15 

0,22 

Gulrot Önnestad Rotgrønnsaker 5. juli (186) 
15. juli (196) 
25. juli (206) 

75 
75 
75 

80  
80  
80 

15 
15 
15 

0,07 

Kålvekster, 
salat, løk 

Näsbygård Bladgrønnsaker 5. juli (186) 
15. juli (196) 
25. juli (206) 

75  
75  
75 

25 
60  
80 

56,3 
30 
15 

2,5 

Kålvekster, 
salat, løk 

Näsbygård Bladgrønnsaker 5. juli (186) 
15. juli (196) 
25. juli (206) 

75 
75 
75 

80 
80 
80 

15 
15 
15 

1,0 

Kålvekster, 
salat, løk 

Heia Bladgrønnsaker 5. juli (186) 
15. juli (196) 
25. juli (206) 

75  
75  
75 

25 
60  
80 

56,3 
30 
15 

0,76 

Kålvekster, 
salat, løk 

Heia Bladgrønnsaker 5. juli (186) 
15. juli (196) 
25. juli (206) 

75 
75 
75 

80 
80 
80 

15 
15 
15 

0,29 

Kålvekster, 
salat, løk 

Heia Bladgrønnsaker 1. juli (182) 
 

247,5 80 49,5 0,29 
 

  
 
 

Rester i overflate-  
og grunnvann Norge: Iprodion har vært i analysespekteret siden 1997. I årene 1998, 2002 - 2006 ble 

iprodion funnet i 31 av 135 prøver i bekker og elver. Snittkonsentrasjonen i 26 av disse 
var over 0,1 µg/l (84 %). Den høyeste konsentrasjonen som ble funnet var på 4,3 µg/l. 
Iprodion ble ikke påvist i de øvrige årene. På golfbaner er det gjort hyppigere funn, der 
man i 19 av 36 prøver har funnet iprodion hvorav 16 prøver med konsentrasjon > 0,1 
µg/l. Den høyeste påviste konsentrasjon av iprodion på golfbaner var på 16 µg/l. For 
flere detaljer, se tabell 7.1.2.5 nedenfor. 
 
Tabell 7.1.2.5: Funn i JOVA-programmet (Sammenstilling av Ludvigsen 2006, data fra 
2006 er foreløpig ikke offentlige, og vil bli slettet før publisering).  

Feltlokalitet/ 
Prøvetype:  
S=stikkprøve 
B=blandprøve 

År Daa 
sprøytet 
areal i 
feltet 

% andel 
sprøytet av 

totalt 
jordbruksareal

An-
vendt 
dose
g/daa

For-
bruk 
kg 

aktivt 
stoff 

Ant.funn 
og 

antall 
prøver 
tatt ut 

Maks. 
konsen-
trasjon 
µg/l 

Snitt 
kons. 

 

Sprøytet 
uke nr. 

Funn 
uke 
nr. 

Prøve 
tatt ut 
uke 
nr. 

Bekker og elver 
Vasshaglona, B  1998 8 2 131 1,1 1 av 18 0,14 - 21→24 24 8→50 
Heiabekken, S 2002 44 1 132 5,8 2 av 20 0,28 0,17 26→30 30 13→44
 2003 38 1 141 5,3 2 av 17 0,05 0,04 22→29 33, 37 17→51
 2004 - - - - 1 av 16 0,1 - - 30 17→47

2004 22 2 71 1,6 5 av 17 4,3 1,22 25, 26 30→36 19→47
2005 22 2 143 3,1 10/15 0,57 0,11 17, 29, 

31 
20→48 19→48

Heia – jb 
(B13/S4) 

2006 - - - - 7/12 0,39 0,20 - 20→44 20→46
Hobølelva S 1998 - - - - 1 av 14 0,05 - - 27 21→42

Episodestudie 
Heia HB2 2002 - - - - 1 av 3 0,05 - - 22 22→30
Heia HB3 2002 - - - - 1 av 3 0,05 - - 22 22→30

Golfbaner 
2002 

 
14 
 

4 
 

100
 

1,4
 

3 av 3 
 

16 5,8 41 19, 42, 
43 

19, 42, 
43 

Vestfold, green 

2003 - - - - 1 av 1 0,08 - - 26 26 
Oppegård, green 2002 10 4 150 1,5 8 av 8 5,2 1,1 41 43 14→43
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2003 0 - - - 1 av 1 0,27 - - 26 26 
Oppegård, bekk 2002 10 4 150 1,5 1 av 8 0,30 - 41 43 14→43

 
Gjennestad, 
kompostgreen 

2002 < 10 - 75 - 3 av 7 0,9 0,32 23 24→25 24→45

Gjennestad, 
torvgreen 

2002 < 10 - 75 - 2 av 7 0,05 0,05 23 43, 44 24→45

7.1.3 Nedbrytning i vann  

 
 Figur 7.1.3.1: Foreslått nedbrytningsvei for iprodion i vann. 

 
Hydrolyse Hydrolysen av iprodion er avhengig av pH, den er middels til moderat ved pH 6-7 med 

halveringstider mellom 3 og 25 dager. For metabolitten RP35606 var hydrolysen 
avhengig av pH og temperatur med halveringstider fra 1- 3 dager ved pH 7 (se 
beskrivelse under og tabell 7.1.3.1 for flere pH-verdier). 
 
Det er levert et hydrolysestudie på iprodion fra tilvirker (B 6.12, Yesu T. Das 1990). I et 
addendum (Ø2) til EU-monografien (Ø1) er det referert til flere nyere studier (Leake & 
Buntain 2000, Mamouni 1999b) der hydrolysen av iprodion, RP35606 og RP30228 ble 
undersøkt ved ulike pH og temperaturer. Disse studiene er ikke levert i Norge. 
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Resultatene fra alle disse studiene er oppsummert i tabell 7.1.3.1 nedenfor og viser at 
hydrolysen av iprodion og metabolitter kan avhenge sterkt av både pH og temperatur. 
Hydrolysen av iprodion er svært stabil ved pH 4 men går raskere etter hvert som 
man øker pH. Man ser motsatt trend for metabolitten RP35606 der hydrolysen går 
raskere ved lav pH. Resultatene fra disse studiene indikerer at man har en likevekt 
(Iprodion  RP35606  RP30228  RP36233 + RP 37176) som ligger mot venstre 
ved lav pH og mot høyre ved høyere pH. Nedbrytningsveiene er skissert i figur 7.1.3.1 
ovenfor. Resultatene fra forsøkene utført ved 40 °C (RP35606) og 50 °C (RP30228) er 
ikke tatt med da dette ikke er relevante temperaturer for norske forhold. 
 

 Tabell 7.1.3.1: Oversikt over hydrolysestudier utført med iprodion og metabolitter. 
Stoff Temperatur, 

°C 
pH DT50, 

dager 
DT90, 
dager 

Metabolitter 
(% av tilsatt radioakt.) 

Referanse 

5 131 - RP35606, maks 11,4 % e. 30 dager 
7 6,4 - RP35606, maks 10,1 % e. 40 min. 

RP30228, maks 46 % e. 5 dager 

Iprodion 25 

9 27 min. - RP30228, maks 92 % e. 2 timer  

B 6.12, Yesu 
T. Das 1990 

5 146 487 RP35606, < 1 %.  
RP30228 hovedmetabolitt (? %) 

6 25 83 RP35606, < 10 %.  
RP30228, maks 52 % e. 32 dager 

7 3 10 RP35606, 35 % e. to dager 
RP30228, maks 95 % e. 32 dager 

Iprodion 25 

8 0,2 0,8 RP35606, 67 % e. en dag 
RP30228, maks 98 % e. 32 dager 

4 0,02 / 0,02 - Iprodion gjendannes. 

7 3,0 / 1,1 - Også ved denne pH gjendannes iprodion, men 
også RP3028 dannes (82,1 % e. 50 dager)  

8 8,0 / 2,1 - Iprodion dannes også ved denne pH (<10 %) 
RP30228 dannes, men går raskt over til RP37176 
(maks 20 % ved 40 °C), RP36233 (maks 7 % ved 
40 °C) og RP32596 (dikloranilin, maks 16,5 % ved 
40 °C).  

RP35606 13,5 / 25 

9 > 50 / 27,9 - Iprodion ikke påvist, men spiller rolle som 
intermediat. RP36233 (maks 52 % ved 40 °C) og 
RP 37176 (maks 13 % ved 40 °C) er 
hovedmetabolitter ved denne pH. 

Leake & 
Buntain, 2000 

 
 
Fotolyse i vann Lav, DT50 var 67 dager ved lys tilsvarende sommersol i Florida. Forsøket ble utført ved 

25 °C og pH 5. Ved å tilsette aceton som såkalt ”fotosensitizer” ble halveringstiden 
redusert til 22 dager. Dette er ikke i hht. guideline. Det ble ikke funnet noen metabolitter 
som utgjorde mer enn 6 % av tilført radioaktivitet (B 6.13.1.d, Adrian & Robles 1991). 
Forsøk B 6.13.1.c (Laurent et al., 1977b) ble ikke tatt med i vurderingen fra 2001 siden 
et nyere forsøk forelå. 

 
Lett nedbrytbarhet Iprodion er ikke lett nedbrytbart i en test utført i henhold til OECD-guideline 301B (B 

22.1.a, Muttzall & Hanstveit 1989).  
 
Vann/sediment Primærnedbrytningen av iprodion er høy til meget høy i to vann/sedimentforsøk. 

DT50system under aerobe forhold ligger i området < 6 timer til 9 dager, mens DT50 under 
anaerobe forhold ligger mellom 33 og 126 dager. DT90 under aerobe forhold er bestemt 
i en studie til å ligge mellom 10 og 32 dager. Mineraliseringen er stort sett lav i de fleste 
studiene med iprodion. I de fleste tilfellene ser man at den tilsatte radioaktiviteten 
relativt raskt går fra vannfasen og over i sedimentet (70-90 %) både under aerobe og 
anaerobe forhold. Bare en liten andel radioaktivitet bindes så sterkt at den ikke lar seg 
ekstrahere. Forsøkene er oppsummert i tabell 7.1.3.2 nedenfor. 
 
Metabolitter: 
Metabolitten RP30228 er i et vann/sedimentforsøk vist å ikke brytes ned i særlig grad i 
løpet av studiens varighet. Halveringstiden ble ikke nådd i løpet av de 84 dagene 
studien varte. Etter 84 dager ble fortsatt 70 % av tilsatt radioaktivitet gjenfunnet som 
RP30228. Se tabell 7.1.3.2.   
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 Den anaerobe nedbrytningen av RP30228 er blitt undersøkt i ett studie som er referert i 
addendum Ø2 (Leake 1998). Dette studiet er ikke levert til Mattilsynet, men omtales kort 
her. Leake-studiet skal være basert på Gouot 1977 (jordstudie, anaerobt på morstoffet) 
og Spare 1990 (anaerobt akvatisk studie på morstoffet) der dataene fra disse studiene 
er analysert på nytt. I addendumet (Ø2) er kun dataene fra Spare-studiet referert. Det er 
benyttet en kinetikkmodell (KIM versjon 1) som har beregnet følgende verdier: 
DT50vann = 18 dager, DT90vann = 184 dager, DT50sed. = 85 dager og DT90sed. = 
591 dager. Disse beregningene indikerer en relativt rask initiell halveringstid, i hvert fall i 
vannfasen, men at man i sedimentfasen og i senere fase av selve nedbrytningen ser 
høyere grad av persistens.  
 
Tabell 7.1.3.2: Iprodion og metabolitten RP30228 – skjebne i vann/sedimentforsøk 
under aerobe og anaerobe forhold. 

 Mill 
Stream 
Pond 

Iron 
Hatch 
pool 

run off 

Kromme 
Rijn (elv) 

Louisiana rice 
paddy 

water/sediment 

Mississippi 
vann/sed. 

Louisiana rice 
paddy 

water/sediment 

V.s. /metabolitt Iprodion RP30228 Iprodion Iprodion Iprodion 
Aerob/ 
anaerob/steril 

Aerob Aerob Aerob Aerob Anaerob Anaerob 

Varighet 100 
dager 

100 
dager 

84 dager 30 dager 184 dager 365 

Temp. (°C) 20 ± 2 20 ± 2 20 25 ± 1 20 25 ± 1 
DT50 (vann) - - - 5 dager 6,8 dager - 
DT50 
(sediment) 

- - - 12 dager - - 

DT50 (hele 
systemet) 

< 6 timer < 6 
timer 

> 84 dager 9 dager 126 dager 33 

DT90 (hele 
systemet)  

10 dager 32 
dager 

- - - - 

CO2 (%) e.  
100 d. 

Ikke oppgitt 1  < 3 < 0,1 6 (e. 365 d.) 

Bundne rester 
e. 100 d.  

10 % 9 % 10 % 6-8 % 4,9 % (maks) 20 % (e. 365 d.) 

Metab. > 5 % 
maks % innen 
100 d. 

RP35606:  
Vannfasen: maks 
69-73 % ved tid 0. 
Sediment: maks 0-
5 % e. 7 dager. 
RP30228:  
Vannfasen: maks 
10 % e. 24 timer.  
Sediment: maks 
72-79 % e. 100 
dager. 
Iprodion:  
Sediment: maks 
15-20 % e. 7 
dager. 
 

RP30228: 
maks 70 % 
e. 84 dager.
Sum andre: 
11 % e. 84 
dager. 

RP30228: 
Vannfasen: maks 
12 % e. 3 dager. 
Sediment: maks 60 
% e. 14 dager. 
RP32490:  
Vannfasen: maks 
15 % e. en dag. 
Sediment: maks 
3,5 % e. 30 dager.
Iprodion:  
Sediment: maks 40 
% e. 3 dager 

RP30228:  
Vannfasen: 
maks 29 % e. 
en dag. 
Sediment: 
maks 48 % e. 
184 dager. 
Iprodion: 
Sediment: 
maks 23 % e. 
21 dager. 

RP30228: 
Vannfasen: maks 
12 % e. 14 dager. 
Sediment: maks 58 
% e. 30 dager. 
RP32490:  
Sediment: maks 7 
% e. 30 dager. 
Iprodion: 
Sediment: maks 56 
% e. 7 dager. 

Studiekvalitet  Ok Ok Ok Ok* Ok 
Referanse  B 22.2.c., Purser 

1992 
B 22.2.a, 

Buijsen 1987
B 22.1.d., Spare 

1991 
B 22.1.e., 

Thomas et al., 
1981 

B 22.1.f., Spare 
1990 

 * Lav materialbalanse i perioder (65-112 %). 

7.1.4 Skjebne i luft 
Fotolyse i luft Ingen opplysninger. 
 
Nedbrytning i luft Iprodion i atmosfæren brytes raskt ned vha en fotoreaksjon med OH-radikaler. DT50 ble 

estimert til 85 minutter i dagslys (Maestracci, 1994). 
 
Fordampning Et iprodionpreparat ble i en studie applisert på jord. Etter 24 timer fant man igjen 99 % 

av den tilførte radioaktiviteten i jorda, mens bare 0,1 % ble funnet å fordampe 
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(Jendrezejczak et al., 1993). Lav Henry’s konstant indikerer også liten sannsynlighet for 
fordamping.  

 

7.1.5 Effekt på terrestriske organismer 
Pattedyr Lite akutt giftig oralt for rotte, LD50: > 2000 mg/kg. 
  
Fugler Iprodion er lite akutt giftig for vaktel med LD50 > 2000 mg/kg kv og NOEC < 125 

mg/kg kv. I korttidsstudier (diett) er iprodion lite giftig for både vaktel og stokkand 
med LC50 > 5620 mg/kg fôr og NOEC < 562 - 3160 mg/kg fôr. I reproduksjonsstudier er 
iprodion først sett å kunne gi effekter ved konsentrasjoner på 1000 mg/kg fôr. 
Resultatene fra de ulike studiene er oppsummert i tabell 7.1.5.1 nedenfor. 
 

 Tabell 7.1.5.1: Iprodion og effekter på fugl. 
Test-
forbindelse 

Art Studietype LD/LC50
(mg/kg) 

NOEL/ 
NOEC (mg/kg) 

Studiekvalitet Referanse

Iprodion Vaktel (Colinus 
virginianus) 

Akutt,  
14 dager 

> 2000 NOEC < 125 OK B 25.1.a, 
Culotta et 
al., 1990 

Iprodion Vaktel Korttid, diett, 
8 dager 

> 5620 NOEC < 562 Ok B 25.1.c, 
Driscoll et 
al., 1990b 

Iprodion Stokkand (Anas 
platyrhynchus) 

Korttid, diett, 
8 dager 

> 5620 NOEC: 3160 Ok B 25.1.b, 
Driscoll et 
al., 1990a 

Iprodion Vaktel Diett/repro., 8 
uker 

> 5620 NOEC < 562  Ok B 25.1.d, 
Beavers & 
Fink, 1980 

Iprodion Vaktel Reprod., en-
generasjons, 
18 uker 

- NOEC: 300 mg/kg  
LOEC: 1000 mg/kg* 

Ok B 25.2.a, 
Beavers & 
Fink, 
1981a 

Iprodion Stokkand Reprod. , en-
generasjons, 
18 uker 

- NOEC: 300 mg/kg 
LOEC: 1000 mg/kg* 

Ok B 25.2.b, 
Beavers & 
Fink, 
1981b 

* Høyeste testkonsentrasjon, 1000 mg/kg, ga signifikant reduksjon i antall lagte egg, 
reduksjon i nyklekte kyllingers kroppsvekt samt redusert prosentandel klekkede kyllinger 
per eggsett. Nest høyeste testkonsentrasjon, 300 mg/kg, ga ingen signifikante effekter. 
 

Bier Iprodion er lite giftig ved kontakteksponering med LD50 > 200µg/bie og moderat til 
lite giftig oral eksponering med LD50 >100 µg/bie. Se tabell 7.1.5.2. 
 
Tabell 7.1.5.2: Iprodion og effekter på bier. 

Test-
forbindelse 

Varighet Kontakt LD50 Oral LD50 Studie-
kvalitet 

Referanse 

Iprodion 48 timer > 400 µg/bie > 100 µg/bie Ok B 26, Twin & Lacy 1975 
Iprodion 48 timer > 200 µg/bie > 25 µg/bie 

(høyeste 
testkons.) 

Ok Ø1, Mead-briggs et al. 
1995* 

 * Ikke levert i Norge. 
 

Andre leddyr Ulike iprodionformuleringer er sett å gi effekter > 50 % på leddyr ved relevante doser i 
laboratoriestudier. Studiene er oppsummert i tabell 7.1.5.3. Ingen av disse er levert til 
Norge, men alle er kort beskrevet i EU-monografien (Ø1) eller i addendum til 
monografien (Ø4). Det er vanskelig å si noe om likheten mellom disse formuleringene 
og Rovral 75 WG som er aktuell formulering i Norge, men innholde av virksomt stoff kan 
se ut til å være noe lavere i flere av de testede formuleringene. 
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Tabell 7.1.5.3: Effekter av iprodionformuleringer på ulike leddyr. 
Test-
forbindelse 

Type test Art Stadium Dose 
(g v.s./daa) 

Endepunkt Effekt Studie-
kval. 

Referanse

Rovral (WP, 
50 % v.s.) 

48 timer, 
labstudie 

Snylteveps  
(Aphidius 
matricariae) 

Voksne 75 Dødelighet 
Atferd 
Parasittering 

Ingen Ok Candolfi, 
1994a 

Rovral (WP, 
50 % v.s.) 

48 timer, 
labstudie 

Rovmidd  
(Typhlodromus 
pyri) 

Protonymfer 75 Beneficial 
capacity 

84,3 % 
reduksj. 

Ok Candolfi, 
1994b 

Rovral Flo, 
(50 % v.s.?) 

Antatt 48 
timer, 
labstudie 

Gulløye 
(Chrysoperla 
carnea) 

Larver 78 Beneficial 
capacity 

21 % 
reduksj. 

Ok Mead-
Briggs, 
1993a 

Rovral Flo, 
(50 % v.s.?) 

Antatt 48 
timer, 
labstudie 

Snylteveps 
(Trichogramma 
cacoeciae) 

Voksne 78 Parasittering 91 % 
reduksj.* 

Ok Petto, 
1993a 

Rovral Flo, 
(50 % v.s.?) 

Antatt 48 
timer, 
labstudie 

Snylteveps 
(Trichogramma 
cacoeciae) 

Voksne 78 Parasittering 91 % 
reduksj.* 

Ok Petto, 
1993b 

Rovral Flo, 
(50 % v.s.?) 

Antatt 48 
timer, 
labstudie 

Marihøne 
(Coccinella 
septempunctata)

Larver/Voksne 78 Overlevelse 
Reproduksjon 
 

Ingen 
effekter 
(-7,2 %) 

Ok Mead-
Briggs, 
1993b 

Rovral Flo, 
(50 % v.s.?) 

Antatt 48 
timer, 
labstudie 

Blomsterflue 
(Episyrphus 
balteatus) 

Larver 78 Overlevelse 
Reproduksjon 

Ingen 
effekter 

Ok Petto, 
1993c 

EXP1671 WP 
(500 g v.s./kg) 

Lab.studie Rovmidd Voksne 150 E 
(dødelighet, 
reproduksjon) 

11,9 % Ok Ø4, Vinall 
1999 

EXP1671 WP 
(500 g v.s./kg) 

Lab.studie Snylteveps Voksne 150 E 
(dødelighet, 
parasittisme) 

- 9 % Ok Ø4, Baxter 
1999 

EXP1671 WP 
500 g v.s./kg) 

Lab.studie Løpebille 
(Poecilus 
cupreus) 

Voksne 150 Dødelighet 
Fødeinntak 

0 % Ok Ø4, 
Thompson 
1999 

EXP1671 WP 
(500 g v.s./kg) 

Lab.studie Gulløye Voksne 150 Dødelighet 
Reproduksjon 

5 % 
15 % 

Ok Ø4, 
Thompson 
1999 

 * Parasittering redusert mest sannsynlig pga repellens. 
 

Meitemark Iprodion er lite akutt giftig for meitemark. LC50 > 1000 mg/kg og NOEC = 1000 mg/kg 
jord. Det er ikke utført kroniske studier på meitemark. Metabolittene RP30228 og 
RP32596 er ikke sett å gi effekter på meitemark i subletale forsøk (NOEC = 100-1000 
mg/kg). 
 
Tabell 7.1.5.4: Iprodion og metabolitters effekt på meitemark. 

Test-
forbindelse 

Art Eksponering EC/LC50 
(mg/kg) 

NOEC 
(mg/kg 
jord) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Iprodion Meitemark 
(Eisenia foetida) 

Akutt 14 d. > 1000 1000 Ok B 24.1.b, Handley 
& Wetton 1992 

Iprodion Meitemark 
(Eisenia andrei) 

Subletalt, 4 
uker 

- 1000 Ok Ø4, Elligott, 1999* 

RP30228 Meitemark 
(Eisenia andrei) 

Subletalt, 4 
uker 

- 1000 Ok Ø4, Odin-Feurtet, 
1999* 

RP32596 
(dikloranilin) 

Meitemark 
(Eisenia foetida) 

Subletalt, 4 
uker 

- 100** Ok Ø4, Lührs, 2000* 

 * Ikke levert i Norge. 
** Høyeste testkonsentrasjon. 
 
Det er utført et feltforsøk med ulike meitemarkarter, på grunn av endringer i værforhold 
gjennom testperioden endres mengden meitemark i testrutene seg veldig. Det er derfor 
vanskelig å si noe om effekten av behandlingen. Dette forsøket tas derfor ikke med i 
risikovurderingen (B 24.1.a, MacArthur 1983). 
 

Mikroorganismer Det er utført et forsøk der iprodion ble tilsatt til jord med følgende egenskaper: 29 % 
leire, 47 % silt, 24 % sand og 4 % organisk materiale, pH var 7,0. Jordprøvene ble 
behandlet med 1, 10 og 100 mg iprodion/kg. Det ble observert raskere nitrifikasjon i 
kontrollen enn i de behandlede prøvene (17 og 7 ganger mer NO3 etter henholdsvis 21 
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og 35 døgn). Det var ikke forskjell på de ulike konsentrasjonene av iprodion. 
Denitrifikasjon, fosfataktivitet, dehydrogenaseaktivitet og nedbrytningen av 
cellulose og stivelse ble ikke påvirket (B24.2.a). 
 

 Det er utført et forsøk der 40 mg/kg iprodion ble tilført to jordtyper med følgende 
egenskaper: 1: 9,2 % leire, 40,4 % silt, 50,4 % sand og 6,5 % organisk materiale, pH: 
5,8, 2: 7,2 % leire, 6,4 % silt, 86,4 % sand og 1,3 % organisk materiale, pH: 5,2. 
Behandlingen hadde ingen signifikante effekter på den totale mengden 
mikroorganismer eller forekomsten av ulike slekter (B24.2.b).  
 

 B24.2.c er bare sammendrag av de andre forsøkene. Det er utført to gamle forsøk 
(begge fra 1977) som har for dårlig kvalitet til å bli tatt med i vurderingen (B24.3a og 
B24.3.b).  
 

 Effekten på nitrifikasjon er undersøkt i to jordtyper. Jordprøven ble behandlet med 1 og 
5 mg/kg jord. Jordtypene hadde følgende egenskaper: 1: 3,3 % leire, 8,3 % silt, 88,5 % 
sand, 4,5 % organisk materiale og pH: 5,4, 2: 25,2 % leire, 45,1 % silt, 29,7 % sand, 2,1 
% organisk materiale og pH: 7,3. Iprodion hadde ingen effekt på nitrifikasjonen i 
disse jordtypene (B24.4). 
 
Det er også utført noen forsøk med formuleringer som ikke anses relevant i forhold til 
den formuleringen som er søkt godkjent i Norge. 

 
Planter I et addendum (Ø4) til EU-vurderingen er det beskrevet en studie der effekten av 

metabolitten RP32596 (dikloranilin) er undersøkt i forhold til fytotoksisitet. Man kunne 
ikke påvise effekter på plantene etter at plantejorda var behandlet med 1 mg 
RP32596/kg jord eller sprøytet 5 dager etter såing (Amberni et al., 2000). 

 
Feltstudier Ingen opplysninger. 

7.1.6 Effekt på akvatiske organismer 
Fisk Iprodion er akutt giftig for fisk med LC50 = 3,1 – 7,7 mg v.s./l og NOEC = 0,52 – 2,3. I 

et tidlig-livsstadie-forsøk er NOEC = 0,18 mg v.s./l. Metabolitten RP30228 er meget 
akutt giftig for fisk med LC50 = 0,55 og NOEC = 0,18 mg v.s./l. For mange av studiene 
er avviket mellom de målte konsentrasjonene og de nominelle på mer enn 20 %, som er 
grensen i hht. guidelines. Dette er i flere studier forklart ved iprodions lave 
vannløselighet (13 mg/l ved 20 °C). I flere studier ble utfelling observert. I de fleste 
tilfellene har man fått akseptable dose-responskurver hvor endepunktene kunne 
bestemmes.   

  
Tabell 7.1.6.1: Iprodion og metabolitters effekt på fisk. 
Testforbindelse Art Type studie, 

eksponering 
LC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet

Referanse 

Iprodion Regnbueørret 
(Oncorhynchus 
mykiss) 

Akutt, 96 t. 
Gjennomstrømning 

4,1 < 1,0 Ok3 B.23.1a, 
Sousa 
1990a 

Iprodion Blågjellet 
solabbor 
(Lepomis 
macrochirus) 

Akutt, 96 t. 
Gjennomstrømning 

3,7 2,3 Ok4 B.23.1.b, 
Sousa 
1990b 

Iprodion Dvergmalle 
(Ictalurus 
punctatus) 

Akutt, 96 t. 
Gjennomstrømning 

3,1 0,52 Ok5 B.23.1.c, 
Swigert et 
al., 1986 

Iprodion Sheepshead 
minnow 
(Cyprinodon 
variegatus) 

Akutt, 96 t. 
Gjennomstrømning 

7,7 > 2,2 Ok6 B.23.1.d, 
Surprenant 
1988 

Iprodion Ørekyt 
(Pimephales 
promelas) 

Early life stage 
(embryo og larver 
eksponert i 34 
dager) 

- > 0,26 
< 0,55 

Ok7 B.23.4.e, 
Surprenant 
1988 

RP30228 Regnbueørret Akutt, 88 t.1 
Gjennomstrømning 

> 0,5 >0,5 Ok1 B.23.1.e, 
Bogers 
1993 
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Testforbindelse Art Type studie, 
eksponering 

LC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet

Referanse 

RP30228 Blågjellet 
solabbor 

Akutt, 96 t. 
Gjennomstrømning 

0,55 0,18 Ok8 Ø4, 
Bettencourt 
19932

 1 Testen avbrutt før det hadde gått 96 t. pga at ingen effekter var sett ved noen av 
testkonsentrasjonene etter 88 t. Målte testkonsentrasjoner ved forsøkets slutt lå på 60-72 % av de 
nominelle mest sannsynlig pga den observerte utfellingen. Avviket fra de nominelle bør iflg 
guideline ikke overstige 20 %. 0,5 mg/l var høyeste testkonsentrasjon.  
2 Studiet er ikke levert til Norge. 
3 Målte konsentrasjoner var i snitt 76 % av de nominelle.  
4 Målte konsentrasjoner var 40-89 % av de nominelle (snitt: 57,5 %). Bunnfall ble observert i flere 
av testkarene. 
5 Målte konsentrasjoner var i snitt 82 % av de nominelle. 
6 Målte konsentrasjoner var 61-64 % av de nominelle, men tilstrekkelig til å få en dose-
responskurve, der høyeste målte testkonsentrasjon ga 100 % dødelighet. 
7 Målte konsentrasjoner var 55-62 % av de nominelle. 
8 Målte konsentrasjoner var 72,2-88 % av de nominelle(snitt 81,3 %). 

 
Biokonsentrering Potensialet for biokonsentrering er moderat for fisk med BCFmuskelvev = 35 (BCF = 70 for 

resten av fisken) og BCFhel fisk = 47. Utskillelsen er relativt rask med hastighetskonstant 
på -0,015/time for muskelvev (spiselige deler) og -0,016/time i uspiselige deler. Dette 
studiet (Pottinger 1994) er ikke levert til Norge, kun beskrevet i monografien (Ø1). 
 
Det er levert to studier (B.23.5a og B.23.5.b) på biokonsentrering, men disse er i 
Landbrukstilsynets helhetsvurdering fra 2001 vurdert å være av for dårlig kvalitet. 
 

Invertebrater Iprodion er sett å være akutt giftig til meget akutt giftig for invertebrater med EC/LC50 
= 0,25-4,1 mg/l og NOEC = 0,075- 4,12 mg/l med Daphnia magna som mest sensitive 
art. Metabolitten RP30228 kan være opp til meget akutt giftig for Daphnia magna med 
EC50> 0,5 mg/l. Iprodion er lite kronisk giftig til kronisk giftig for invertebrater, med 
mysid som mest sensitive art. For mange av studiene er avviket mellom de målte 
konsentrasjonene og de nominelle på mer enn 20 %, som er grensen i hht. guidelines. 
Dette er i flere studier forklart ved iprodions lave vannløselighet. I flere studier ble 
utfelling observert. I de fleste tilfellene har man fått akseptable dose-responskurver hvor 
endepunktene kunne bestemmes. 

  
Tabell 7.1.6.2: Iprodion og RP30228 og effekter på invertebrater. 

Testforbindelse Art Eksponering LC/EC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Iprodion Daphnia magna Akutt, 48 t. 
Gjennomstrømming. 

0,25 0,075 Ok1 B.23.2.1a, 
McNamara 
1990 

Iprodion Kreps 
(Procambarus 
simulans) 

Akutt, 96 t. og 7 d. 
Gjennomstrømming. 

>4,1 (96 t)
>4,1 (7 d.)

4,1 Ok4 B.23.4a, 
McAllister 
1986 

Iprodion Østers 
(Crassostrea 
virginica) 

Akutt, 96 t. 
Gjennomstrømming 

2,3 1,0 Ok5 B.23.4b, 
Surprenant 
1987 

Iprodion Mysid 
(Mysidopsis 
bahia) 

Akutt, 96 t. 
Gjennomstrømming 

0,68 <0,25 Ok6 B.23.4.c, 
Surprenant 
1987 

Iprodion/ Daphnia magna Akutt, 48 t. 
Limit-test. 
Gjennomstrømming. 

0,66  0,25  Ok8 Ø4, 
McElligott 
1997 

Iprodion Daphnia magna Kronisk, 21 d. 
Gjennomstrømming 

- >0,17 
< 0,33 

Ok3 B.23.2.2, 
Surprenant 
1988 

Iprodion Mysid 
(Mysidopsis 
bahia) 

Kronisk, 28 d. - < 0,014 
>0,0075 

Ok7 B.23.4.d, 
Surprenant 
1988 

RP30228 Daphnia magna Akutt, 48 t. 
Gjennomstrømming. 

>0,52 - Ok B.23.2.1b, 
Bogers 1993 

 1 Målte konsentrasjoner var bare 40-47 % av de nominelle. Guideline sier at avviket bør være 
maks 20 %. 
2 Eneste nominelle testkonsentrasjon. Basert på målt kons. var EC50 > 0,29 mg v.s./l. Målte kons 
var bare 15-16 % av de nominelle. 0,5 mg/l er maks løselig konsentrasjon for denne metabolitten. 
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3 Målte konsentrasjoner var 67 % av de nominelle. 
4 Målte konsentrasjoner var i snitt 77 % av de nominelle, noe som er forklart med iprodions lave 
vannløselighet. 
5 Målte konsentrasjoner var i snitt 83 % av de nominelle. Dette er innenfor kravet i guidelines. 
6 Målte konsentrasjoner var 33-56 % av de nominelle. 
7 Målte konsentrasjoner var 88-106 % av de nominelle. 
8 Målte konsentrasjoner var 67-86 % av de nominelle. Etter 24 timer utgjorde iprodion bare 8 % av 
tilsatt radioaktivitet og ved forsøkets slutt fant man at kun 4-8 % av de nominelle 
konsentrasjonene var iprodion. RP35606 utgjorde 29-50 % (av nominell konsentrasjon av 
iprodion) allerede ved forsøkets begynnelse. Etter 24 timer utgjorde RP35606 92-100 %. 
 

Sedimentlevende 
organismer  Det er ikke levert studier på iprodion, men i et addendum (Ø4, Odin-Feurtet 1997) til 

EU-monografien er det beskrevet et forsøk med metabolitten RP30228 på 
fjærmygglarver (Chironomus riparius). Studiet var en limit-test og det ble benyttet en 
testkonsentrasjon på 100 µg/l. Forsøket varte i 28 dager. Fem timer etter testens 
oppstart utgjorde målte konsentrasjoner i vannfasen 103-105 % av de nominelle. Etter 7 
dager lå de målte verdiene på 39-47 % av de nominelle og ved forsøkets slutt ble 
RP30228 bare påvist i vannfasen med konsentrasjoner nær kvantifikasjonsgrensa (5 
µg/l). NOEC ble i dette studiet bestemt til 100 µg/l.   

 
Vannplanter Et forsøk utført med en testkonsentrasjon gir indikasjoner på at iprodion kan 

klassifiseres som lite giftig til giftig for andemat (Lemna gibba).  
  

Tabell 7.1.6.3: Iprodions effekter på andemat (Lemna gibba). 
Testforbindelse Art Eksponering EC50 

(mg/l) 
NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Iprodion Lemna gibba 14 dager 
(1,5 mg/l) 

> 1,5 >1,5 Ok* B.29, 
Giddings 
1990 

 * Målt konsentrasjon var bare 35 % av den nominelle. Dette er forklart ved opptak i/sorpsjon på 
planter eller nedbrytning (biologisk eller fysisk/kjemisk). 
 

Alger Iprodion er sett å være moderat giftig til giftig for grønnalger med EC50 = 1,9-15,3 og 
NOEC = 0,13-3,2 mg/l og meget til ekstremt giftig for marine kiselalger med EC50 = 
0,048-0,6 mg/l og NOEC = 0,12-0,013 mg/l. Metabolitten RP30228 er lite til meget 
giftig for grønnalger med EC50 > 0,5 mg/l og NOEC = 0,16 mg/l (basert på nominelle 
testkonsentrasjoner). Algeforsøkene ble i 2001 vurdert av Torsten Källqvist, NIVA, i en 
egen vurdering (Ø5). 

  
Tabell 7.1.6.3: Iprodions og metabolitten RP30228s effekter på alger. 

Testforbindelse Art Eksponering EC50  
(mg/l) 

NOEC (mg/l) Studie-
kvalitet 

Referanse 

Iprodion Grønnalge 
(Scenedesmus 
subspicatus) 

91 t. 15,3 (ErC50) 3,2 Ikke ok1 B.23.3.a, 
Hanstveit & 
Pullens 
1984 

Iprodion Grønnalge 
(Selenastrum 
capricornutum) 

120 t. 1,9 
(celletetthet) 

0,13 Ok2 B.23.3.b, 
Giddings 
1990a 

Iprodion Marin kiselalge 
(Navicula 
pelliculosa) 

120 t. 0,048 
(celletetthet) 

0,013 Ok3 B.23.3.d, 
Giddings 
1990b 

Iprodion Marin kiselalge 
(Skeletonema 
costatum) 

120 t. 0,59 
(celletetthet) 

0,12 Ok4 B.23.3.e, 
Giddings 
1990c 

RP30228 Grønnalge 
(Scenedesmus 
subspicatus) 

72 t. >0,5 (ErC50, 
basert på 
nominelle 
kons.)  
0,35 (basert 
på målte 
kons.) 
 

0,16 
(vekstratereduksjon, 
basert på nominelle 
kons.)  
0,13 (basert på målt 
kons.)  
0,30 (vekstinhibering, 
basert på nominelle 
kons.) 
0,2 (basert på målte 
kons.)  

Ok5 Ø4, 
B.23.3.f, 
Bogers 
1993 
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 1 Mediet inneholdt ikke nok næringsstoffer til at algene klarte å opprettholde tilstrekkelig vekst 
gjennom hele testperioden. pH økte også. Resultatene er derfor svært usikre. Se vedlegg Ø5. 
2 Målte konsentrasjoner var 65-75 % av de nominelle ved forsøkets slutt. Dette forklares med 
abiotisk eller biotisk nedbrytning eller opptak i algene. I de høyeste testkonsentrasjonene 
forklares dette ved at man har nådd løselighetsgrensen. 
3 Målte konsentrasjoner var i snitt 37 % av de nominelle ved forsøkets slutt.  
4 Iprodion ble ved forsøkets slutt bare påvist ved høyeste testkonsentrasjon, men da bare målt 
som 9 % av nominell konsentrasjon. Dette skyldes muligens bruk av sjøvann i testen (Ø5). Det er 
sannsynlig at EC50-verdien ville blitt lavere dersom man hadde opprettholdt konstant 
eksponering. 
5 Målte konsentrasjoner var 8-32 % av de nominelle ved forsøkets slutt. 0,5 mg/l ar høyeste 
testkonsentrasjon og var løselighetsgrensen for denne metabolitten. 

Mikroorganismer Iprodion er sett å være moderat eller lite giftig for cyanobakterien Anabaena flos-
aquae med EC50120 t. > 1,3 mg/l da det ikke ble påvist en pålitelig dose-respons-
sammenheng ved høyeste testkonsentrasjon. De målte konsentrasjonene var 29 % av 
de nominelle ved forsøkets slutt, noe som ble forklart med opptak av organismene, 
biotisk/abiotisk nedbrytning e.l. (B.23.3.c, Giddings 1990).   

 
Modellsystemer Ingen opplysninger. 

7.2 Metabolitter  
Det er utført forsøk med flere av metabolittene. Disse er beskrevet under kap. 7.1 
Virksomt stoff. Se ellers oppsummering i sammendraget. 

7.3 Formuleringsstoffer 
Ingen av formuleringsstoffene har miljøfaremerking. 

7.4 Preparat 
Effekt på terrestriske organismer 
 

Fugl Ingen opplysninger. 
  
Pollinerende Ingen opplysninger. 
insekter  
 
Leddyr Ingen opplysninger med korrekt preparat. Oppsummering av forsøk utført med andre 

formuleringer er foretatt i tabell 7.1.5.3. 
 
Meitemark Rovral 75 WG (EXP10887A) er sett å være lite akutt giftig for meitemark (Eisenia 

foetida) i et 14-dagers forsøk med LC50 > 1000 mg/kg og NOEC > 1000 mg/kg. Studien 
er utført i hht. GLP og guideline og er vurdert å være av god kvalitet (McElligott 1999a, 
Ø6). 

 
Mikroorganismer Ingen opplysninger. 
  

Effekt på akvatiske organismer 
 

Fisk Rovral 75 WG (EXP10887A) er sett å være moderat akutt giftig for regnbueørret 
(Oncorhynchus mykiss) med 96 t. LC50 = 35,0 mg/l og NOEC = 2,1 mg/l. 
Materialbalansen var 54-100 % og studiet er vurdert å være av god kvalitet (Ø6, 
McElligott 1999c). 

 
Invertebrater Rovral 75 WG (EXP10887A) er sett å være meget akutt giftig for Daphnia magna med 

EC50 (48t) = 0,40 mg/l og NOEC= 0,09 mg/l. Materialbalansen i dette studiet var på 74-
91 % og studiet er vurdert å være av god kvalitet (Ø6, McElligot, 1999b). 

 
Vannplanter Ingen opplysninger. 
 
Alger Rovral 75 WG (EXP10887A) er sett å være moderat giftig til giftig for grønnalgen 

Scenedesmus subspicatus i et 72-timers forsøk med ErC50 = 9,1-20 mg/l, EbC50 = 9,1-
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20 mg/l og NOEC = 9,1 mg/l. Materialbalansen ved forsøkets slutt var på 5-13 %, noe 
som er alt for lavt i hht. guideline der kravet er 80 %. Forsøket er i Landbrukstilsynets 
helhetsvurdering fra 2001 vurdert å ikke være av god nok kvalitet (Ø6, Odin-Feurtet 
1999).  

 
Modellsystemer Ingen opplysninger. 

7.5 Eksponering (miljø) 

7.5.1 Skjebne i miljøet 
Jord Aerob primærnedbryting av iprodion i jord er høy til moderat under standard 

laboratorieforhold med halveringstider (1. orden) fra 3,7 til 110 dager med geometrisk 
gjennomsnitt på 70 dager, noe som tilsier moderat grad av nedbrytning. Halveringstiden 
øker med tiden og DT901.orden ligger på 85-370 dager med geometrisk snitt på 234 
dager. Ved 15 °C er primærnedbrytningen av iprodion moderat med DT501.orden = 170 
dager. Mineraliseringen er langsom (1,9 % CO2 etter 120 dager). Etter en tid foreligger 
en stor andel av den tilsatte radioaktiviteten som bundne rester (30-75 % etter 276-387 
dager). Nedbrytningen er betydelig lavere ved lav pH (pH < 6). Gjentatte behandlinger 
med iprodion er sett å kunne gi en raskere nedbrytning, men ved lav pH skjer ikke dette.  
 
Under anaerobe forhold er primærnedbrytningen av iprodion middels til moderat med 
DT50 = 50-110 dager (geometrisk snitt = 73) og DT90 = 310-360 dager (geometrisk 
snitt = 334 dager). 
 
Nedbrytningen av hovedmetabolitten RP30228 er lav til moderat og halveringstidene 
ligger mellom 75 og 300 dager under aerobe forhold og > 300 dager under anaerobe 
forhold.  
 
Akkumulering av iprodion i jord er ikke usannsynlig i og med at DT90 kan komme opp i 
verdier som er over ett år, spesielt ved lav temperatur. Faren er størst ved lav pH. 
Metabolitten RP30228 har lang halveringstid under gitte forhold, så akkumulering er 
ikke usannsynlig. 
 

 PIEC (predicted initial environmental concentration) i jord ved tilførsel av 4x75 g 
virksomt stoff/daa blir 3,47 mg/kg etter siste behandling i jord uten plantedekke og 1,73 
mg/kg etter siste behandling i jord med 50 % plantedekke. Da er det forutsatt en 
halveringstid på 70 dager og 10 dagers intervall mellom hver behandling. Bruker man 
”worst case” DT50 på 170 dager ved 15 °C får, men ellers de samme forutsetningene 
får man at PIEC blir 3,77 og 1,88 mg/kg ved hhv. 0 og 50 % plantedekke etter siste 
behandling.  
 
PECtwa blir 3,6 mg/kg dersom man tar tidsvektet gjennomsnitt for 28 dager (DT50: 170 
dager, PIEC 3,77). 
 
Scientific Commitee on Plants (SCP) har også foretatt egne beregninger på PECsoil. I 
sine beregninger forutsatte de en halveringstid ved 10 °C (DT50 = 220 dager, Q10 = 
2,2) noe som resulterte i et maksinnhold av iprodion i de øverste 5 cm på 43 mg/kg i 
jord med pH < 6 og 28 mg/kg i jord med pH > 6 (Ø7). Hvordan disse beregningene er 
gjort er ikke beskrevet og selv om de samme verdiene benyttes i våre modeller kommer 
vi ikke opp i de samme konsentrasjonene. 
 
Relevante metabolitter (i forhold til effekter): Metabolitten RP30228 er for akvatiske 
organismer sett å kunne være mer toksisk enn iprodion og må derfor anses som 
relevant. 
 

Grunnvann Vannløseligheten er moderat, adsorpsjonen i jord er lav til høy med et aritmetisk snitt for 
Koc på 481, noe som indikerer middels grad av adsorpsjon. I sandjord er adsorpsjonen 
lav til moderat med Kf 0,2-2,2. Metabolitten RP30228 har en meget høy adsorpsjon i de 
tre undersøkte jordtyper med Kf = 132-640 og Koc = 6609-58182 (aritmetisk snitt: 
29365). Jordmetabolitten RP32596 har moderat til høy grad av binding i ulike jordtyper, 
med Kf = 2-10 og snitt på 6,9 og Koc = 380-788, med snitt på 664. 
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 GUS: 2,4 (halveringstid på 70 dager), indikerer at iprodion ligger mellom det som kan 

klassifiseres som en ”leacher” (GUS > 2,8) og en ”non-leacher” (GUS < 1,8). Ved bruk 
av halveringstid ved 15 °C (170 dager) blir GUS: 2,94 og iprodion kan klassifiseres som 
en ”leacher”.  

 
Flere grunnvannssimuleringer med ulike modeller gir indikasjoner på at iprodion, ved 
normal bruk i ulike jordtyper, kan lekke ned til grunnvann og gi konsentrasjoner > 0,1 
µg/l. Selv med 80 % plantedekke får vi simulert konsentrasjon på 0,29 µg/l (Mattilsynets 
simulering, norsk scenarie).  
 
På bakgrunn av GUS-beregningene, adsorpsjons- og mobilitetsdata samt 
modellsimuleringer, har man sterke indikasjoner på at iprodion under gitt forhold kan 
lekke til grunnvann. De to metabolittene RP30228 og RP32596 bindes såpass sterkt at 
utlekkingspotensialet burde anses som svært lite. I et kolonneforsøk utført med eldet 
materiale og sandjord, er det derimot sett at sigevannet inneholder høye 
konsentrasjoner av metabolitten RP35606 (27,1 %) og noe lavere konsentrasjon av 
RP30228 (13,1 %) og iprodion (6,4 %). Dette indikerer høy mobilitet i sandjord. 
 
I grunnvann er det anaerobe forhold. Iprodion har middels til moderat 
primærnedbrytning under anaerobe forhold med DT50 = 50-110 dager og DT90 = 310-
360 dager.  

 
Vann/sediment Hydrolysen av iprodion avhenger av pH. Hydrolysen av iprodion er middels til moderat 

ved pH 6-7 med halveringstider mellom 3 og 25 dager. Ellers er halveringstiden lav til 
meget høy avhengig av pH med halveringstider fra 27 minutter ved pH 9 til 146 dager 
ved pH 5 og DT90 fra 0,8 dager ved pH 8 til 487 dager ved pH 5.  
 
Primærnedbrytningen i vann/sediment er høy til meget høy med DT50: < 6 timer – 9 
dager under aerobe forhold. DT90 = 10-32 dager. Under anaerobe forhold er DT50 = 
33-126 dager. Mineraliseringen i vann/sedimentforsøk er lav. I de fleste tilfellene ser 
man at iprodion raskt går over i sedimentene både under aerobe og anaerobe forhold. I 
sedimentene brytes iprodion ned til flere metabolitter (RP30228: maks 79 %, RP35606: 
maks 73 %, RP32490: maks 15 %). I adsorpsjonsforsøk med iprodion i et sediment er 
adsorpsjonen meget høy, men Kads og Kdes er tilnærmet like, noe som indikerer at 
bindingen er reversibel. Vann/sedimentforsøkene viser også at det bare er en liten 
andel av den tilsatte radioaktiviteten som bindes så sterkt at den ikke lar seg 
ekstrahere.  
 
I vann/sedimentforsøk med RP30228 er denne metabolitten funnet å være relativt 
persistent. Etter 84 dager finner man igjen 70 % av den tilsatte radioaktiviteten som 
nettopp denne metabolitten. På bakgrunn av det er det ikke usannsynlig at denne 
metabolitten kan akkumulere i sedimenter.  
 
Avdrift: Realistisk belastning av vannforekomster som følge av sprøyteavdrift kan 
beregnes ved hjelp av Rautmann et al. (2001). Forventet konsentrasjon i vann, PIEC vil 
være avhengig av dosering og kultur samt den sikkerhetssonen som benyttes: 
 
Tabell 7.5.1.1: PEC i vannforekomster som følge av avdrift. 

PEC, µg/l 
Frukt 

112,5 g 
v.s./daa 

Sikkerhetssone, 
meter Lave kulturer 

H<50cm 
Løk, maks 

engangsdose 247,5 
g v.s./daa 

 

Andre lave 
kulturer  
H<50cm, 

maksdose 
75 g v.s./daa

Høyere kulturer  
(solbær, rips, 
stikkelsbær, 

håndholdt utstyr i 
frukt) 

H>50cm,  
maksdose 

78,8 g v.s./daa 

tidlig seint

1 22,9 6,9 - - - 
5 4,7 1,4 9,5 74,6 31,5 

10 2,4 0,7 3,2 44,3 13,5 
20 1,2 0,4 1,1 10,4 4,1 
30 0,8 0,3 0,6 3,9 2,0 
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Overflatevann For å beregne PEC-verdier er det i tillegg utført FOCUS modellsimuleringer trinn 1, 2 og 
3. Resultater fra trinn 2 simuleringen indikerer at for kulturen grønnsaker vil ca 20 % av 
forekomst av plantevernmidlet i vann skyldes sprøyteavdrift, mens om lag 50 % skyldes 
overflateavrenning og drenering. Resten er lekkasje gjennom sedimentene. For frukt vil 
sprøyteavdrift være viktigere. Det ble også for trinn 3 simulert med grønnsaker og med 
3 sprøytinger á 75 g vs/daa. Tidspunnktet for sprøytingene ble satt til juli/august i 
kjøringene. Følgende FOCUS scenarier er brukt i risikovurderingene: D3 ”grøft” 
(Vredepeel, NL) og R1”bekk” (Weiherbach, D). Input data som ble brukt i 
modellsimuleringene for iprodion er fremstilt i tabell 7.7.1.2 og resultatene vises i tabell 
7.7.1.3. Verdier i bold brukes videre i risikovurderingene. 

Tabell 7.7.1.2 Input data for iprodion   
DT50 dager (20°C)  

Jord Overflatevann Sediment 

Koc Vannløselighet 
(mg/l) 

Damptrykk
Pa (25°C) 

Iprodion 68,5 5 12 475 13 1,33 x 10-5 
 

 
 
Tabell 7.7.1.3 Resultater fra simuleringer med FOCUS SW Step 3 med kulturen grønnsaker.  

 
Overflatevann Sediment  

PECsw-
initial 
(µg/l) 

PECsw-
twa 4 d. 

PECsw-
twa 21 d. 

PECsw-
twa 28 d. 

PECsed-
initial 
(µg/kg tørr 
vekt) 

PECsed-
twa 21 d. 

 D3 bekk 

Iprodion 3,5 1,1 0,4 0,4 1,9 0,9 

 R1 bekk 

Iprodion 11,7 1,7 0,5 0,45 4,2 0,4 

 R1 dam 

Iprodion 0,4 0,3 0,25 0,25 1,1 1,1 
  

7.5.2 Organismer 
Terrestrisk miljø 

Fugl Iprodion er lite akutt giftig og lite giftig i korttidsstudier. I reproduksjonsstudier er effekter 
først sett ved 1000 mg/kg fôr. Eksponeringsberegninger i henhold til EUs trinn 1 med 
mellomstor plantespisende fugl og en maksdosering på 247,5 g v.s./daa gir akutt TER = 
12,2. Dette er over EUs grense på 10, så eksponeringen av fugl anses å være 
uproblematisk. TER for kronisk eksponering er beregnet til 6,1 (LOEC: 1000 mg/kg, 
dose: 247,5 g v.s./daa). Dette er over EUs grense på 5, så kronisk eksponering av fugl 
anses å være uproblematisk. Ved å benytte NOEC på 300 mg/kg fra et kronisk studie 
og samme dosering får man TER = 1,8, en verdi som er under EUs grense. Dette 
trinnet i eksponeringsberegningene er svært konservativt og det ingenting som tyder på 
at dette stoffet er så kronisk giftig at videre raffinering av beregningene vil antyde at 
dette er et problematisk område. Ved å benytte samme NOEC-verdi, men den vanligste 
maksdosen på 75 g v.s./daa får man TER = 6 som er over grensen på 5. 

 
Bier Iprodion er lite giftig for bier ved kontakteksponering og lite til moderat giftig ved oral 

eksponering. Farekvotienter for oral- og kontakteksponering er henholdsvis 25 og 12. 
Dette er under EUs grense på 50.  

 
Leddyr Det er utført en rekke labstudier (glassplatestudier) med ulike formuleringer på ulike 

leddyr. Ingen av disse studiene er utført med Rovral 75 WG og ingen av de testede 
formuleringene inneholder like mye virksomt stoff som dette preparatet. Studiene er 
likevel utført med relevante doser eller høyere (75 - 150 g v.s./daa). Effekter > 50 % er 
sett i en studie med rovmidd der ”beneficial capacity” ble redusert med 84 %. Effekter > 

 



Rovral 75 WG - iprodion  Side 7-24 

50 % (redusert parasittering) er også sett i to studier på snylteveps, men dette er antatt 
å skyldes repellens.  

  
Meitemark  Iprodion er lite akutt giftig for meitemark med LC50 > 1000 mg/kg jord og 
NOEC = 1000 mg/kg jord. TER for absolutt ”worst case” akutt eksponering (dosering 75 
g v.s./daa, 4 behandlinger, DT50 = 170 dager ved 15 °C) er beregnet til å være 265, 
basert på PIEC-beregningen over (jord uten plantedekke, 3,8 mg/kg etter siste 
behandling). Dette er over EUs grense på 10, og eksponeringen anses derfor å være 
uproblematisk. En engangsbehandling med 247,5 g v.s./daa (løk) og ellers de samme 
forutsetningene som over ga en TER på 303 (PIEC: 3,3 mg/kg). Det er ikke levert 
kroniske forsøk på meitemark, så kronisk eksponeringsberegning er ikke mulig. 
 
Akvatisk miljø 
I TER-beregningene nedenfor er det i de fleste tilfeller tatt utgangspunkt i laveste 
endepunkt for iprodion for hver art, selv om disse er basert på nominelle verdier og ikke 
reell eksponering. Det er her bare tatt hensyn til sprøyteavdrift. TER – beregninger for 
overflateavrenning følger til slutt i dette kapitlet.  I flere studier var de målte 
konsentrasjonene < 80 % av de nominelle. I flere av studiene argumenters det med at 
man likevel får en akseptabel dose-responskurve og at endepunktene er reelle. Hvis det 
likevel er slik at eksponeringen har vært for lav til at en reell EC50/LC50-verdi er 
oppnådd, ville disse sannsynligvis vært lavere enn de verdiene som er brukt i 
beregningene nedenfor. I beregningene er det videre tatt utgangspunkt i høyeste 
dosering på 75 g v.s./daa, som er en reell maksdosering i de fleste av de aktuelle lave 
kulturene. Den maksimale engangsdoseringen på 247,5 g v.s./daa ved bruk til 
væskebehandling langs radene i løk er det også tatt hensyn til samt doseringen på 
112,5 g v.s./daa i frukt.  
 

Fisk I TER-beregningene er det tatt utgangspunkt i en akutt LC50-verdi på 3,1 mg v.s./l for 
dvergmalle. 
 
Tabell 7.5.1.2: TER-beregninger basert på giftighetsdata for fisk. 

TER, akutt/kronisk giftighet for fisk 
Frukt 

112,5 g 
v.s./daa 

Sikkerhetssone, 
meter Lave 

kulturer 
H<50cm, 

75 g 
v.s./daa 

 
 

Lave 
kulturer 
H<50cm,  

Løk,  
247,5 g 
v.s./daa 

 

Høyere kulturer  
(bærbusker o.l., håndholdt 

utstyr i frukt) 
H>50cm 

78,8 g v.s./daa 
tidlig seint 

1 448 136 - - - 
5 2175 659 326 42 98 

10 4276 1296 960 70 230 
20 8267 2505 2810 298 758 
30 12400 3758 5365 795 1531 

 
EU har satt en grense for TER på 100 og stoffer/preparater med verdier under dette 
skal i utgangspunktet ikke godkjennes. Selv uten sikkerhetssone vil TER være over EUs 
grense for alle kulturer unntatt ved tidlig og sein sprøyting i frukt, der sikkerhetssoner 
må settes til hhv. 10 og 20 meter.  

 
Invertebrater I TER-beregningene er det tatt utgangspunkt i en akutt EC50-verdi på 0,25 mg v.s./l for 

dafnier. 
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Tabell 7.5.1.3: TER-beregninger basert på giftighetsdata for akvatiske invertebrater. 
TER, akutt/kronisk giftighet for akvatiske invertebrater 

Frukt 
112,5 g 
v.s./daa 

 
 

 
 

Sikkerhetssone, 
meter 

Lave 
kulturer 
H<50cm, 

75 g 
v.s./daa 

Lave kulturer 
H<50cm,  

Løk,  
247,5 g 
v.s./daa 

Høyere kulturer  
(bærbusker o.l., håndholdt 

utstyr i frukt) 
H>50cm 

78,8 g v.s./daa 
tidlig seint 

1 36 11 - - - 
5 175 53 26 3 8 

10 345 104 77 6 19 
20 667 202 227 24 61 
30 1000 303 433 64 123 

 
EU har satt en grense for TER på 100 og stoffer/preparater med verdier under dette 
skal i utgangspunktet ikke godkjennes. I dette tilfellet må man ha 5 meter 
sikkerhetssone i lave kulturer, 10 meter ved engangssprøyting i løk, 20 meter i bær og 
30 meter i frukt (sen sprøyting). Ved sprøyting tidlig i sesongen i frukt ser man at selv 
ikke 30 meter vil være nok til å eliminere risikoen for avdrift som vil gi negative effekter i 
akvatisk miljø. 

 
Vannplanter I TER-beregningene er det tatt utgangspunkt i en akutt EC50-verdi på 1,5 mg v.s./l for 

andemat. 
 
Tabell 7.5.1.4: TER-beregninger basert på giftighetsdata for vannplanter. 

TER, akutt/kronisk giftighet for vannplanter 
Frukt 

112,5 g 
v.s./daa 

Sikkerhetssone, 
meter Lave 

kulturer 
H<50cm, 

75 g 
v.s./daa 

Lave 
kulturer 
H<50cm,  

Løk,  
247,5 g 
v.s./daa 

Høyere kulturer  
(bærbusker o.l., håndholdt 

utstyr i frukt) 
H>50cm 

78,8 g v.s./daa 
tidlig seint 

1 217 66 - - - 
5 1053 319 158 20 48 

10 2069 627 464 34 111 
20 4000 1212 1360 144 367 
30 6000 1818 2596 385 741 

 
EU har satt en grense for TER på 10, og stoffer/preparater med verdier under dette skal 
i utgangspunktet ikke godkjennes. Selv uten sikkerhetssone vil TER være over EUs 
grense.  

 
Alger I TER-beregningene er det tatt utgangspunkt i en EC50-verdi på 0,048 mg/l for 

kiselalger.  
 
Tabell 7.5.1.5: TER-beregninger basert på giftighetsdata for alger. 

TER, akutt/kronisk giftighet for alger 
Frukt 

112,5 g 
v.s./daa 

Sikkerhetssone, 
meter Lave 

kulturer 
H<50cm, 

75 g 
v.s./daa 

Lave 
kulturer 
H<50cm,  

Løk,  
247,5 g 
v.s./daa 

Høyere kulturer  
(bærbusker o.l., håndholdt 

utstyr i frukt) 
H>50cm 

78,8 g v.s./daa 
tidlig seint 

1 7 2 - - - 
5 34 10 5 1 2 

10 66 20 15 1 4 
20 128 39 44 5 12 
30 192 58 83 12 24 

 
EU har satt en grense for TER på 10, og stoffer/preparater med verdier under dette skal 
i utgangspunktet ikke godkjennes. I dette tilfellet må man ha 5 meter sikkerhetssone i 
lave kulturer, 10 meter ved engangssprøyting i løk og i bær. Ved sprøyting i frukt må 
man ha 20-30 meter avhengig av sprøytetidspunkt. Ved sprøyting tidlig i sesongen, noe 
som er aktuelt i flere kulturer, må sikkerhetssonen settes til 30 meter for at 
eksponeringen skal være akseptabel. 
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Overflateavrenning   For mange av kulturene iprodion sprøytes i er det større sannsynlighet for at dette skal 
havne i overflatevann via dreneringsvann eller ved avrenning på overflaten. Det er 
derfor gjort TER beregninger ved bruk av PEC-verdiene fra FOCUS-simuleringene. Det 
er brukt de samme giftighetsdataene som for TER beregninger for sprøyteavdrift. 
Verdier i bold er overskridelse av EUs grenseverdier og betyr at det er fare for effekter i 
vann. Det kan i følge disse beregningene være fare for akutte effekter av iprodion på 
invertebrater og alger i noen vannforekomster som følge av overflateavrenning. 

 
Tabell 7.8.3  TER beregninger fra simuleringer av PEC verdier med FOCUS SW trinn 3 
scenarier i grønnsaker.  

Test 
organisme 

Stoff Giftighet 
(µg/l) 

PECsw 
dam 
(µg/l) 

PECsw 
bekk 
(µg/l) 

TER 
dam 

TER 
Strøm 

Annex 
Trigger 

Akutt giftighet  
   PIEC TER-initial  

Fisk Iprodion 3100 0,4 11,7 7750 265 100 

Dafnier Iprodion 250 0,4 11,7 625 21 100 

Alger Iprodion 48 0,4 11,7 120 4 10 

Kronisk giftighet 

   PEC-TWAsw-28 d (µg/l) TERsw-reproduction  

Invertebrater 
(mysid) 

Iprodion 7,5 0,25 0,45 30 17 5 

 
Biokonsentrering Potensialet for biokonsentrering er moderat for fisk med BCFmuskelvev = 35 (BCF = 70 for 

resten av fisken) og BCFhel fisk = 47. Utskillelsen er relativt rask med hastighetskonstant 
på -0,015/time for muskelvev (spiselige deler) og -0,016/time i uspiselige deler. 
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8. Dokumentasjonens kvalitet 

Økotoksikologi Den foreliggende dokumentasjon er tilstrekkelig til å foreta en økotoksikologisk 
vurdering av virksomt stoff og preparat. 

 
Dokumentasjonsmangler 
Følgende dokumentasjon mangler for å kunne foreta en fullstendig vurdering av 
preparatets egenskaper og eksponering, eller er ikke innlevert til norske myndigheter: 
 
Preparat: 
- Effekter på en algeart. 
 
Virksomt stoff: 
- Subletalt/kronisk studie på meitemark 
- Adsorpsjon/desorpsjon av RP36221 
- DT50 og DT90 for RP36221 i tre jordtyper 
- Akutte effektstudier med RP35606 på alger, dafnier og fisk. 
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