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1. Sammendrag 

Floramite 240 SC er et nytt preparat med nytt virksomt stoff, men har vært brukt på dispensasjon i 
prydplanter i veksthus siden 2005. Preparatet søkes godkjent mot spinnmidd i prydplanter, agurk og tomat i 
veksthus og i jordbær på friland, i plasttunnel og veksthus. Normert arealdose er 60 ml preparat per dekar 
(tilsvarer 14,4 g virksomt stoff per dekar).  
 
Preparatet påføres så snart angrep oppdages. I kulturer med tett bladverk, hvor det er vanskelig å nå 
spinnmidden, skal behandlingen gjentas etter 7 dager. For å redusere risiko for resistens skal ikke preparatet 
påføres mer enn 2 ganger per hold/vekstsesong.  
 
Floramite 240 SC er et svært effektivt middel mot spinnmidd som er godt egnet i integrert plantevern. Det er 
ingen godkjente midler i Norge med samme virkningsmekanisme, og preparatet vil kunne bidra til å redusere 
videre resistensutvikling hos enkelte middpopulasjoner.  

1.1 Identitet og fysikalsk/kjemiske data 
Preparatnavn Floramite 240 SC 
 
Virksomt stoff Bifenazat 
 
Formulering Suspensjonskonsentrat 
 
Konsentrasjon   
virksomt stoff 240 g/l 
 
IUPAC-navn Isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl)carbazate isopropyl 2-(4-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-

yl)hydrazinoformate 
 
 
CAS nummer 149877-41-8 
 
Strukturformel  
 NHNH

OCH3

COOCH(CH3)2
 
 
 
 
 
 
Molekylvekt 300,4   
 
Vannløselighet Moderat 2,06 mg/l (20 °C) 
 
Damptrykk Lavt  < 1,33 x 10-5 Pa (25 °C) 
 
Henrys kons. Lav  < 1,01 x 10-3 Pa m3/mol 
 
log Pow Høy  3,4 (40 °C) 
 
pKa 12,94 
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1.2 Toksiske effekter og skadepotensiale for menneske 
Toksikokinetikk 
Absorpsjon: Etter 72 timer var den orale absorpsjonen 30 % etter enkel dosering (10 mg/kg kv) (ikke-
gallekanulerte dyr). Absorpsjonen var lavere i høydosegruppen (12-15%) og høyere etter gjentatt oral 
dosering (34-37%).  
Distribusjon:. Det ble funnet mindre enn 1 % rester i ulike vev og dyreskrotter 168 timer etter dosering. I 
lavdosegruppene (10 mg/kg kv) ble mest stoff funnet i lever, røde blodceller, nyre og helblod hvor høyeste 
verdi var 0,4 mg eq/kg og laveste verdi var 0,1 mg eq/kg. 
Metabolisme: Det var stor grad av metabolisering i rotter som hadde fått 10 mg/kg kv bifenazat (7,2 og 4,8 % 
skilt ut som morstoff i henholdsvis hanner og hunner) mens rotter som hadde fått 1000 mg/kg kv av bifenazat 
hadde mindre grad av metabolisering (men stort sett de samme metabolittene). 61,3 og 47,9 % ble skilt ut i 
avføringen hos hhv hanner og hunner som uforandret bifenazat i høydosegruppene. Totalt åtte metabolitter 
+ morstoff ble funnet i avføring, seks metabolitter + morstoff ble funnet i galle og tre metabolitter i urin, Det 
ble ikke funnet morstoff i urinen. 
Utskillelse: 96 timer etter dosering med radioaktivt bifenazat hadde minst 90 % av tilført dose blitt skilt ut, 
uavhengig av kjønn eller dose. Mesteparten ble skilt ut i avføring, for begge doser. 
 
Akutt toksisitet, irritasjon, allergi 
Bifenazat er ikke farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. Bifenazat er ikke hud- eller øyeirriterende 
for kanin. Bifenazat klassifiseres som allergifremkallende med Xi; R43 (kan gi allergi ved hudkontakt) basert 
på resultatene fra en maksimeringstest. 
 
Gentoksisitet 
Det var ingen positive funn i in vitro eller in vivo forsøk. Bifenazat klassifiseres ikke som gentoksisk. 
 
Subkronisk/kronisk toksisitet 
De subkroniske forsøkene viser at det er tegn til hemolytisk anemi ved doser som gir grunnlag for 
klassifisering med Xn; R48/22 (se ECB guidancedokument angående hemolytisk anemi, vedlegg T2). I 
subkroniske forsøk er kritiske effekter redusert kroppsvekt, hematologiske effekter, økning i relativ vekt av 
lever, nyre, milt og binyrer, histopatologiske endringer i lever, beinmarg og milt, pigmentering i milt. I kroniske 
forsøk er kritiske effekter redusert kroppsvektøkning, redusert totalt fôrinntak, effekter på hematologi, økende 
grad av hemosiderinpigmentering i milt, redusert nyrevekt (hanner). 
 
Kreftfremkallende potensial 
Bifenazat er ikke vist kreftfremkallende i dyreforsøk. 
 
Reproduksjonstoksisitet og teratogenese 
I et oralt 2-generasjonsforsøk ble NOAEL satt til 20 ppm, som tilsvarer 1,4 mg/kg kv/dag basert på 
kroppsvektendringer hos foreldrene mens NOAEL for avkom ble satt til ≥ 200 ppm= ≥ 15,0 mg/kg kv/dag. 
Bifenazat er ikke funnet reproduksjonsskadelig. 
 
I et teratogeneseforsøk på rotter ble maternell NOAEL satt til 10 mg/kg kv/dag basert på redusert kroppsvekt 
og fôrinntak samt rødt materiale rundt nesen, bakhodet og de fremre lemmer. NOAEL (avkom) i det samme 
rotteforsøket ble satt til ≥ 500 mg/kg kv/dag basert på fravær av effekter. I et forøk med kanin ble både 
maternell NOAEL og NOAEL for utviklingstoks satt til ≥ 200 mg/kg kv/dag basert på fravær av effekter både 
på mor og avkom. Bifenazat er ikke funnet fosterskadelig. 
 
Nevrotoksisitet 
Det foreligger ingen spesifikke nevrotoksforsøk men i et 90-dagers forsøk på rotter (Trutter, 1997c) ble det 
utført en rekke adferdstester og observasjoner (FOB) ble utført etter 7 uker med foring. Det ble da ikke sett 
noen behandlingsrelaterte effekter. 
 
Nasjonale normer 
Akseptabelt daglig inntak (ADI) settes til 0,01 mg/kg kv/dag. Dette er basert på 2 års forsøk med rotte der 
NOAEL ble satt til 1,0 mg/kg kv/dag med en usikkerhetsfaktor på 100. 
Akseptabel eksponering for bruker (AOEL) settes til 0,003 mg/kg kv/dag. Dette er basert på 90 dagers og 1 
års forsøk med hund der NOAEL ble satt til 1,0 mg/kg kv/dag med en usikkerhetsfaktor på 100 I tillegg er det 
korrigert for en oral absorpsjon på 30%.  
Akutt referansedose (ARfD) er ikke relevant i dette tilfellet da bifenazat har lav toksisitet ved akutt 
eksponering. 
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Floramite 240 SC 
Formuleringsstoffer 
Preparatet inneholder ingen andre formuleringsstoffer over merkegrensen ifølge Stofflisten. 
Akutt giftighet, irritasjon, allergi 
Floramite 240 SC er ikke farlig ved svelging, innånding eller hudkontakt. Floramite 240 SC er ikke hud- eller 
øyeirriterende for kanin, men det er vist allerigifremkallende ved hudkontakt (Innfrir kravene til merking med 
Xi; R43). 
Dermal absorpsjon 
Verdien for dermal absorpsjon (konsentrat og fortynnet løsning) som brukes i eksponeringsberegninger og 
risikovurdering blir på henholdsvis 2,2 og 0,5% for henholdsvis fortynning og konsentrat. 
 
Eksponering ved bruk og arbeid med sprøytet kultur 
Det er utført 3 eksponeringsberegninger for å vurdere eksponeringen ved bruk av preparatet Floramite 240 
SC ved traktormontert sprøyting. Disse beregningene viste at det var ingen overskridelser av AOEL (men 
tangering i 2 av modellene) selv uten bruk av verneutstyr. Ved bruk av håndholdt utstyr er eksponeringen 
beregnet (ved hjelp av nederlandsk modell i veksthus)til å være over AOEL men den kommer under AOEL 
på 0,003 mg/kg kv/dag ved å bruke verneutstyr. Verneutstyret som anbefales er hansker ved utblanding og 
sprøyting, maske ved utblanding og sprøyting samt overtrekksdress ved sprøyting. 
 
Det er utført beregninger som viser at det ved opphold i sprøytet kultur utendørs fås eksponering under 
AOEL ved bruk av verneutstyr. Det er også beregnet eksponering ved arbeid med sprøytet kultur (veksthus 
og utendørs) som viser at man kommer under AOEL ved bruk av verneutstyr. 

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

1.4 Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter 

Skjebne i miljøet 
Nedbryting i jord 
Bifenazat oksideres til metabolitten D3598 som brytes videre ned til D1989 og videre til A1530 før det går til 
bundne rester og CO2. Aerob primærnedbryting av bifenazat er meget høy, DT50 < 1 dag. I et forsøk er 
DT50 < 0,5 time. Beregnet DT50 for metabolittene D3598 og D1989 er hhv 0,5 dager og 2-66 dager. 
Mineraliseringen skjer ikke like raskt som primærnedbrytningen (15-23 % CO2 etter 119 dager). En stor del 
går til bundne rester (66 % etter 119 dager). 
 
Bifenazat brytes så raskt ned at det trolig skjer allerede ved utblanding og applikasjon. I et anaerobt forsøk 
går bifenazat også over til metabolitten D3589 som krever tilstedeværelse av oksygen. Anaerob 
primærnedbrytning av bifenazat fra dette forsøket er derfor meget høy med DT50: 0,8 dager. Anaerob DT50 
for metabolittene D1989 og D3598 ble beregnet til hhv. 45 og 0,8 dager.  
 
Fotolyse er ikke viktig for nedbrytningen av bifenazat og metabolitten D3598. 
 
I amerikanske feltforsøk (North Carolina og Washington) ble DT50 beregnet samlet for bifenazat og D3598 til 
5-7 dager. 
 
Sorpsjon/mobilitet 
Bifenazat og D3598 har trolig høy til meget høy adsorpsjon i jord (basert på forsøk med kunstig adsorbent 
pga så rask nedbrytning i jord). D1989 har meget høy adsorpsjon i de testede jordtypene. Organisk 
materiale er viktig for bindingen i jord. Kolonneforsøk viser lav mobilitet i 3 jordtyper, men middels mobilitet i 
en jordtype med veldig lavt organisk materiale. Modellsimulering med PELMO viser konsentrasjoner under 
0,001 µg/l i grunnvann ved 1 meters dyp for bifenazat, D3598 og D1989.  
 
Nedbrytning i vann 
Hydrolysen er moderat ved pH 7. Fotolyse kan bidra til nedbrytning av bifenazat. Bifenazat er ikke lett 
nedbrytbart i nedbrytbarhetstest. I vann/sediment-forsøk er primærnedbrytningen av bifenazat meget høy 
under aerobe forhold (DT50: < 0,25 dager) og moderat ved anaerobe forhold (DT50: 78 dager). 
Metabolittene D3598 og D9472 har høy til middels aerob primærnedbrytning. Mye går til bundne rester i 
sedimentet. Relevante metabolitter i vann er D3598, D1989 og D9472. 
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Skjebne i luft 
Fordampningen forventes å være lav, og den fotokjemisk oksidative nedbrytningen i luft ble beregnet til 
DT50: 34 min. 

Eksponering 
I EU-vurderingen har man beregnet konsentrasjonen i jord (PEC) rett etter en fjerde behandling til å være 
0,155, 0,14 og 0,048 mg/kg for hhv. Bifenazat, D3598 og D1989. 
 
Vannløseligheten til bifenazat er meget høy, mens adsorpsjonen i jord er høy til meget høy for bifenazat og 
metabolittene D3598 og D1989. I jord med veldig lite organisk materiale kan det være fare for utlekking, men 
ellers er det forventet lite utlekking ut fra sterk binding og raske nedbrytning i jord.  
 
Primærnedbrytningen av bifenazat i vann/sediment er meget høy under aerobe forhold og moderat ved 
anaerobe forhold. Det meste av bifenazat og metabolitten D9472 foreligger i vannfasen, mens metabolitten 
D3598 også foreligger i sedimentet. Metabolitten D1989 er ikke funnet i vann/sedimentstudie, men regnes 
som relevant i akvatisk miljø siden den er funnet i hydrolyse- og fotolysestudiene.  
 
I EU-vurderingen har man konkludert med at det er avdrift som er den klart viktigste tilførselsveien til 
overflatevann. Nedbrytningen av bifenazat og metabolittene er så rask at selv gjentatt behandling etter 7 
dager trolig ikke vil gi særlig økt konsentrasjon. Forventet konsentrasjon i vann etter en behandling er 
beregnet vha standardtabeller for avdrift. Beregning av dosering for metabolittene er basert på maksimal 
mengde funnet i vann/sedimentforsøk og forskjell i molekylvekt. Metabolitten D1989 er ikke funnet i 
vann/sedimentforsøk, men er ekstremt giftig for vannlevende organismer. Som verste tilfelle er det beregnet 
at all bifenazat går over til denne metabolitten. Doseringene er justert mht. molekylvekt. 
 

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 
Bifenazat er lite akutt oralt giftig for rotte (LD50 >5000 mg v.s./kg kv). 
 
Fugl 
Bifenazat er moderat akutt oralt giftig (LD50: 1036 mg v.s./kg kv) og moderat giftig til giftig i diett (LC50: 686-
1988 mg v.s./kg fôr). I reproduksjonsforsøk varierte NOEC fra 20 til >250 mg/kg fôr. 
 
I EUs trinn 1-beregninger er liten insektspisende fugl valgt som mest relevante scenario. En dosering på 
14,4 g v.s./daa gir TERakutt oral = 133 og TERkorttids = 24. Dette er ikke overskridelser av EUs grenseverdi på 
10. TERlangtids blir 0,5, som er en overskridelse av EUs grenseverdi på 5. Med justering i forhold til andel av 
diett som kommer fra behandlet areal og andel av ulike fôrtyper i dietten blir TER 1,9, som fremdeles er en 
overskridelse. Preparatet kan brukes 2 ganger med 7 dagers mellomrom, men den raske nedbrytningen av 
bifenazat og hovedmetabolittene gjør det mindre sannsynlig at langtidseksponering er relevant. 
 
Bier 
Bifenazat er lite akutt oralt giftig (LD50: >100 µg v.s./bie), men er giftig ved kontakt (LD50: 8,5 µg v.s./bie).  
Farekvotienter for oral- og kontakteksponering er hhv. 1,5 og 17. Dette er ikke overskridelser av EUs grense 
på 50. 
 
Andre leddyr 
Preparatet ga effekter på rovmidd og snylteveps ved relevante doseringer, men ga ikke signifikante effekter 
på gulløye, løpebille og rovbille. Et feltforsøk med sprøyting av epletrær og telling av rovmidd viste ikke 
signifikante effekter ved sprøyting med 48 g v.s./daa. Beregninger i henhold til SETAC/ESCORT2 viste 
overskridelse av EUs grenseverdi for rovmidd i kulturen, men ikke for rovmidd utenfor kulturen, eller for 
parasitoider, jordlevende predatorer eller bladlevende predatorer. 
 
Meitemark 

 

Bifenazat er lite akutt giftig (LC50: 1080-1140 mg v.s./kg jord), metabolitten D3598 er moderat akutt giftig 
(LC50: 185 mg v.s./kg jord) og metabolitten D1989 er akutt giftig (LC50: 87 mg v.s./kg jord). TER for akutt 
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eksponering er beregnet til hhv. >1387, 661 og 908. Dette er ikke overskridelser av EUs grenseverdier på 
10. 
 
Mikroorganismer 
I sandy loam behandlet med Bifenazat 480 SC tilsvarende 0,8 g v.s./kg (60 g v.s./daa, 5 cm dybde og tetthet 
1,5) fant man 22 % stimulering av respirasjon, ingen effekt på nitrifikasjon og 1,6 % inhibering av nitrogen-
mineralisering. Det ble ikke sett konsentrasjonsavhengig inhibering av respirasjon i aktivt slam (EC20: 39,9 
mg/l, EC50 >1000 mg/kg). 
 

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 
Bifenazat er meget akutt giftig (96t LC50: 0,58-0,76 mg v.s./l). Metabolitten D3598 er meget til ekstremt akutt 
giftig (96t LC50: 0,044-0,32 mg v.s./l). Metabolitten D9472 er meget akutt giftig (96t LC50: 0,21 mg v.s./l). 
Selv med bare 1 meters sikkerhetssone overskrides ikke EUs grenseverdi på 100. I et tidlig livsstadieforsøk 
med regnbueørret var NOEC-verdien en tiendedel av verdien for akuttforsøk. 
 
Invertebrater 
Bifenazat er meget akutt giftig for dafnier, østers og Mysidopsis (EC50: hhv. 0,50, 0,42 og 0,23 mg v.s./l). 
Reproforsøk med dafnier ga samme NOEC-verdi som i akuttforsøkene. 
Metabolittene D1989 og D9472 er meget akutt giftige for dafnier (EC50: hhv. 0,24 og 0,78 mg v.s./l). 
Metabolitten D3598 er meget til ekstremt akutt giftig for dafnier (EC50: 0,051-0,25 mg v.s./l).  
Selv med bare 1 meters sikkerhetssone overskrides ikke EUs grenseverdi på 100 for noen av stoffene. 
 
Sedimentlevende invertebrater 
Ingen opplysninger. 
 
Vannplanter 
Bifenazat er trolig lite til moderat giftig for andemat (EC50: >3,82 mg v.s./l). Selv med bare 1 meters 
sikkerhetssone overskrides ikke EUs grenseverdi på 10. 
 
Alger 
Bifenazat er giftig til meget giftig (96t EC50: 0,30-1,8 mg v.s./l). Metabolittene D3598 og D9472 er meget 
giftig (96t EC50: hhv. 0,83 og 0,71mg v.s./l). Selv med bare 1 meters sikkerhetssone overskrides ikke EUs 
grenseverdi på 10. 
 
Mikroorganismer 
Ingen opplysninger. 
  
Mesokosmos 
Ingen opplysninger. 
 
Biokonsentreringspotensiale i fisk 
Bifenazat og hovedmetabolitter brytes så raskt ned at biokonsentrering er lite sannsynlig. 
 
Metabolitter 
Floramite 240 SC inneholder et formuleringsstoff som er giftig for akvatiske organismer, men i så liten 
mengde at det ikke forventes å påvirke preparatets giftighet. 
 

1.5 Dokumentasjonens kvalitet 
Den foreliggende dokumentasjon er tilstrekkelig til å foreta en vurdering av virksomt stoff og preparatet for 
toksiske effekter og skadepotensiale for mennesker, og for skjebne og effekter i miljøet. 
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2. Status for preparatet 

Saksnummer 05/43519  
 
Virksomt stoff Bifenazat 
 
Preparatnavn Floramite 240 SC 
 
Tilvirker Chemtura Europe Ltd 
 
Importør Profilering AS 
 
Konsentrasjon av  
virksomt stoff 240 g/l 
 
Formulering Suspensjonskonsentrat 
 
Pakningsstørrelse 250 ml 
 
Type preparat Skadedyrmiddel 
 
Type sak Nytt preparat inneholdende nytt virksomt stoff.  
  
 Preparatet har vært tillatt å bruke på dispensasjon i prydplanter i veksthus siden 2005.  
 
Søknadsdato 24.7.2007 
 
Forrige godkjennings- 
periode utløp(er) Preparatet er tillatt å bruke på dispensasjon fram til 31.12.2008, i påvente av at søknad 

om ordinær godkjenning blir ferdig behandlet.  
 
Sist vurdert - 
 
Omsetning Omsetningen av bifenazat i årene 2005, 2006 og 2007 var henholdsvis 29, 0, og 22 kg 

per år. Dette utgjør et gjennomsnitt på 17 kg per år.  
 
Status i EU Bifenazat ble inkludert på EUs positivliste i 2005. 
  
 Bifenazat er blant annet godkjent i Danmark og Sverige i følgende kulturer: 

Land Kultur Behandlingsfrist 
Danmark Prydplanter, jordbær, 

agurk og tomat i 
veksthus 

1 dag i alle spiselige 
kulturer.  

Sverige Prydvekster, planteskoler 
og jordbær, samt agurk 
og tomat i veksthus.  

Jordbær: 3 døgn 
Tomat og agurk: 1 døgn 
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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 Prydplanter, agurk og tomat i veksthus samt jordbær på friland, i plasttunnel og i 

veksthus.  
 
Virkeområde Floramite er et selektivt middel til bekjempelse av spinnmidd (larver, nymfer og voksne), 

og har også en viss virkning mot spinnmiddegg.  
 
Virkemåte Bifenazat tilhører den kjemiske gruppen nevronhemmere. Preparatet har rask 

kontaktvirkning, og god langtidsvirkning mot aktive stadier av spinnmidd (nymfer og 
voksne). Det er usikkert om preparatet virker mot dvalehunner.  

 
Virkemekanisme     Mekanismen er ikke helt klarlagt. I foreløpige studier har bifenazat vist at den ved høye 
        doser kan virke som en agonist på GABA-reseptorsetene til kloridionkanalene i      
        kakerlakkvev. Denne mekanismen er ikke bekreftet i midd. 
 
Nytteorganismer/ 
Integrert plantevern Floramite 240 SC er skånsomt mot nytteorganismer, og er godt egnet i integrert 

plantevern. 
 
Resistens Det er ingen godkjente midler i Norge med samme virkningsmekanisme, og det er liten 

risiko for kryssresistens. Resistens mot bifenazat i andre land er heller ikke kjent. 
Preparatet gir god virkning mot spinnmidd som er resistent mot andre kjemiske midler.  

 
 Det er utført laboratorieforsøk for å framprovosere resistens, disse viser at resistens kan 

utvikles ved ensidig bruk. Det vil derfor bli foreslått en resistensstrategi på preparatets 
etikett.  

3.2 Behandlingsmåte og dosering 
 I prydplanter, agurk og tomat i veksthus er foreslått dosering 40 ml preparat i 100 liter 

vann, anbefalt væskemengde er 100 - 200 liter per daa. Ved sprøyting av høye planter 
med stort bladverk kan væskemengden økes opp til 300 liter per daa.  

 
 I jordbær (veksthus, plasttunnel og friland) er foreslått dosering 40 – 60 ml preparat per 

daa, anbefalt væskemengde er 100 liter per daa.  
 
 Preparatet påføres så snart angrep oppdages. I kulturer med tett bladverk, hvor det er 

vanskelig å nå spinnmidden, skal behandlingen gjentas etter 7 dager. For å redusere 
risiko for resistens skal ikke preparatet påføres mer enn 2 ganger per hold/vekstsesong.   
 

NAD Med bakgrunn i preparatets dosering i jordbær på friland fastsettes normert arealdose 
(NAD) til 60 ml preparat per dekar. Dette tilsvarer 14,4 g virksomt stoff per daa.  

 
Spredeutstyr I veksthus blir preparatet påført med håndholdt utstyr. I jordbær på friland og i 

plasttunnel benyttes traktormontert sprøyteutstyr som for eksempel åkersprøyte, eller 
sprøytebom spesialtilpasset for bruk i jordbær.  

 

3.3  Tilrådning fra Bioforsk Plantehelse 
 Floramite 240 SC er et svært effektivt middel mot spinnmidd, og vil være et godt 

alternativ for å redusere risikoen for videre resistensutvikling mot andre godkjente 
midler. Preparatet er skånsomt, og godt egnet i integrert plantevern. Bioforsk 
Plantehelse anbefaler godkjenning av Floramite 240 SC i søkte bruksområder.   
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4. Identitet og fysikalsk/kjemiske data (virksomt stoff) 

IUPAC-navn Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate 
 
CAS nummer 149877-41-8 
 
Strukturformel  NHNH

OCH3

COOCH(CH3)2 
 
 
 
 
 
Molekylvekt 300,4 
 
Vannløselighet Moderat 2,06 mg/l (20 °C) 
 
Damptrykk Middels <1,33x10-5 Pa (25 °C) 
 
Henrys konstant Middels <1,01x10-3 Pa m3/mol 
 
log Pow Høy 3,4 (40 °C) 
 
pKa 12,94 
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5. Toksisk effekt og skadepotensiale for menneske 

Vurderingen er basert på DAR fra Nederland fra 2003 (vedlegg T1), dokumentasjon fra 
tilvirker, ECB guidancedokument angående hemolytisk anemi (vedlegg T2), samt 
addendum 1 til den nederlandske monografien fra 2004 (vedlegg T3) 

5.1 Bifenazat 

5.1.1 Toksikokinetikk  
Rotte, enkel  
Dosering I dette forsøket ble det brukt 2 doseringsgrupper. Dyrene fikk enten 10 eller 1000 mg/kg 

kv oralt. I tillegg fikk en gruppe dosering via gallekanulering (en gang).  Utført i henhold 
til OECD 417. Forsøket var delt inn i 4 deler. A: fordeling, metabolisme og utskillelse. B: 
gallemetabolisme studie. C: farmakokinetisk studie. D: Fordeling i vev over tid. 
Utåndingsluft ble ikke undersøkt, grunnen var at et pilotforsøk hadde vist at lite 
radiomerket bifenazat ble skilt ut via lungene (< 0,5%). Det ble brukt radioaktivt merket 
[14C-UL-ring] bifenazat.     
 
Resultater:  
 
Tabell 1; Kumulativ ekskresjon og retensjon i rotter av total radioaktivitet 24 og 168 
timer etter enkel oral dosering med bifenazat (uttrykt som prosentdel av tilført 
radiomerking).  

 
0-24 timer 0-168 timer 
Dosegruppe (mg/kg kv) Dosegruppe 

(mg/kg kv) 

Andel 

10 (A) 
hankj.-hunkj. 

10 gallek. (B) 
hankj.-hunkj. 

1000 (A) 
hankj.-hunkj. 

1000 gallek (B) 
hankj.-hunkj. 

10 (A) 
hankj.-
hunkj. 

1000 (A) 
hankj.-
hunkj. 

Urin 19,7-20,2 9,6-9,8 2,4-2,1 1,8-1,0 24,3-
24,7 

7,9-9,4 

Galle - 71,9-67,0 - 8,8-15,4 - - 

Avføring 54,1-49,5 6,1-6,9 47,0-38,3 49,7-60,3 66,1-
66,4 

82,0-
82,8 

Burvask 2,7-3,8 1,7-3,9 1,6-1,8 0,8-1,0 3,3-4,1 3,3-5,2 

Totalt 
utskilt 

76,5-73,5 89,3-87,6 51,0-42,2 61,1-77,8 93,7-
95,2 

93,2-
97,4 

Rester 
(skrott + 
vev) 

- - - - 0,6-0,7 00,5 

Totalt 
gjenfunnet 

76,5-73,5 89,3-87,6 51,0-42,2 61,1-77,8 94,3-
95,9 

93,697,9 

 
96 timer etter tilførsel ble ca 90 % av bifenazat skilt ut, uavhengig av kjønn og dosenivå. 
Mesteparten ble skilt ut via avføring for begge dosene. På slutten av forsøket (etter 168 
timer) hadde lavdosegruppen skilt ut mer radiomerket stoff i urin (ca 25 %) enn høydose-
gruppen (ca 8,5 %). For avføring derimot ble minst skilt ut i lavdosegruppen (ca 66 %) og 
mest i høydosegruppen (ca 82 %).  
 
I gruppen med gallekanulerte dyr ble mest bifenazat skilt ut i gallen 72 timer etter dosering 
(74 og 69 % for henholdsvis hanner og hunner) i lavdosegruppene. I høydosegruppene ble 
det skilt ut 26 og 21 % virksomt stoff i gallen i henholdsvis hanner og hunner. Etter 24 timer 
var det 24 % mer bifenazat som hadde blitt skilt ut i galle + avføring (likt for begge kjønn) i 
lavdosegruppene enn det som hadde blitt skilt ut kun via avføring hos de ikke-gallekanulerte 
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rottene. Dette kan tyde på en viss reabsorpsjon fra tynntarmen hos rottene som ikke var 
gallekanulerte. Dvs enterohepatisk sirkulasjon. 
 
Tabell 2: Kumulativ utskillelse og retensjon i rotter av den totale radioaktiviteten, 72 timer 
etter eksponering for bifenazat (uttrykt som prosentandel av tilført radiomerket stoff). 
 
 Dosegruppe i mg/kg kv. 

Andel 10 (A) 
hankj.-hunkj. 

10 gallek. (B) 
hankj.-hunkj. 

1000 (A) 
hankj.-hunkj. 

1000 gallek (B) 
hankj.-hunkj. 

Urin 
 

24,0-24,5 11,3-10,6 7,7-7,8 3,4-1,4 

Galle 
 

- 73,6-68,6 - 25,7-20,7 

Avføring 
 

65,1-65,3 7,4-7,9 79,7-78,6 56,7-64,2 

Burvask 
 

3,2-4,1 1,9-4,2 1,8-2,3 1,7-1,6 

Totalt utskilt 
 

92,3-93,9 94,2-91,3 89,2-88,7 87,5-87,9 

Rester (skrott + vev) - 1,6-2,3 3,5-4,6 6,1-9,2 
Totalt gjenfunnet 92,3-93,9 95,8-93,6 92,7-93,3 93,6-97,1 

 
72 timer etter dosering var det 88 og 86 % absorpsjon av bifenazat fra tarmen hos hhv. 
hanner og hunner i lavdosegruppene og 37 og 33 % absorpsjon i hhv. hanner og hunner i 
høydosegruppene basert på stoff funnet i urin, galle, burvask, vev og gjenværende 
dyreskrott. Basert på radiomerket stoff funnet i urin, burvask, vev og gjenværende dyreskrott 
var den orale ”systemiske” absorpsjonen minst 28-30 % i lavdosegruppene og minst 12-15 
% i høydosegruppene. Målorgan er ikke lever eller GI her og man kan anta at den andelen 
av radioaktivt stoff som er i gallen ikke har nådd målorgan/vev, og man regner med at den 
delen man finner i galle hos de gallekanulerte dyrene ikke er tilgjengelig systemisk. (Se s.16 
i working document for “guidance for the setting and application of acceptable operator 
exposure levels (AEOLs)”. 
 
Mindre enn 1 % radiomerket bifenazat ble funnet i vevene (inkludert gjenværende dyreskrott) 
168 timer etter dosering for alle grupper. I de lave dosegruppene ble mest bifenazat funnet i 
lever (0,4 mg eq/kg), nyre (0,2 mg eq/kg), helblod (0,1-0,2 mg eq/kg) og røde blodceller (0,2-
0,1 mg eq/kg). I andre vev var det under 0,1 mg eq/kg igjen.  I høydosegruppene ble det 
meste av radiomerket stoff funnet i lever (11-18 mg eq/kg), nyrer (11-15 mg eq/kg), helblod 
(15 mg eq/kg), milt (25-68 mg eq/kg) og røde blodceller (29-47 mg eq/kg). I andre vev var 
det under eller lik 6 mg eq/kg igjen. 
 
Det var stor grad av metabolisering i rotter som hadde fått 10 mg/kg kv bifenazat (7,2 og 
4,8 % skilt ut som morstoff i henholdsvis hanner og hunner) mens rotter som hadde fått 1000 
mg/kg kv av bifenazat hadde mindre grad av metabolisering (men stort sett de samme 
metabolittene). 61,3 og 47,9 % ble skilt ut i avføringen hos hhv hanner og hunner som 
uforandret bifenazat i høydosegruppene. Det ble identifisert åtte metabolitter samt bifenazat i 
avføringen, seks metabolitter og bifenazat i galle og tre metabolitter ble identifisert i urinen. 
Uidentifiserte metabolitter utgjorde mellom 1,0-11% av den tilførte dosen (McClanahan, 
1998). De viktigste betabolittene var bifenazat glukoronid, 4 hydroksybifenazat, 4,4-bifenol, 
4-metoksybifenyl, 4-(4-metoksyfenyl)fenol, N (4-metoksybifenyl-3-yl) diazenkarboksyl syre 
isopropyl ester, 4-hydroksybifenyl, 4-hydroksybifenylsulfat og N (4-hydroksy-4-
metoksybifenyl-3-yl) diazenkarboksyl syre isopropyl ester (se s 53 i vedlegg T1). 
 
Tabell 3: farmakokinetiske parametre for bifenazat i plasma. 
 

Dosenivå Parameter 
10 mg/kg kv 
Hanner-hunner 

1000 mg/kg kv 
Hanner-hunner 

Tmax (timer) 5-6 18-24 
Cmax (mg eq/kg) 6,4-5,6 119-71 
AUC (mg eq timer/kg) 121-79 5909-4733 
Halveringstid (timer) 11,5-13,3 12,0-15,6 
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Absorpsjon og eliminasjon ser ut til å være relativt lave ved høye doser, og ser ut til å være 
noe raskere hos hanner enn hunner. Ved lave doser sank konsentrasjonen av bifenazat med 
tiden etter å ha nådd maksimumsverdier. Dette skjedde også i høydosegruppene bortsett fra 
i milten hvor konsentrasjonen av bifenazat økte med tiden og i røde blodceller hvor 
konsentrasjonen av bifenazat sank tregere enn i andre vev (McClanahan, 1998).           
 
 

Rotte, enkel og gjentatt 
Dosering  

5 rotter/kjønn/gruppe mottok enkeltdoser med 12C-Bifenazat etterfulgt av en enkeltdose med 
14C-Bifenazat på den femtende dagen. Alle dyrene fikk bifenazat-doser på 10 mg/kg kv. Det 
ble brukt radioaktivt merket [U-ring-1-14C] bifenazat.  
 
Resultater: 
96 timer etter dosering var nesten 90 % av tilført radiomerket bifenazat skilt ut uavhengig av 
kjønn, I løpet av de første 24 timene ble  54 og 52 % skilt ut hos hhv hanner og hunner. 
 
 
Tabell 4; Kumulativ utskillelse og retensjon i rotter av total radioaktivitet 168 timer etter enkel 
og gjentatt oral dosering med bifenazat (uttrykt som prosentdel av tilført radiomerking).  

0.168 timer 
Dosegrupper i mg/kg kv 

Andel 

10, enkel oral* 
Hanner-hunner 

10, gjentatt oral 
Hanner-hunner 

1000 enkel oral* 
Hanner-hunner 

Urin 24,3-24,7 33,9-29,8 7,9-9,4 
Avføring 66,1-66,4 53,9-56,6 82,0-82,8 
Burvask 3,3-4,1 2,7-3,5 3,3-5,2 
Totalt utskilt 93,7-95,2 90,5-89,9 93,2-97,4 
Rester i dyreskrott + vev 0,6-0,7 0,4-0,4 0,4-0,5 
Totalt gjenfunnet 94,3-95,9 90,9-90,3 93,6-97,9 

* data hentet fra tabell 2.  
 
Etter gjentatt oral dosering kan man se en høyere andel bifenzat i urinen men en mindre 
andel i avføring sammenlignet med enkel oral dosering. Oral systemisk absorpsjon av 
bifenazat basert på urin, burvask, gjenværende vev og dyreskrott var på minst 37 og 34 % 
for hhv hanner og hunner etter gjentatt  lav dosering (etter 168 timer). Dette er noe høyere 
enn etter enkel oral dosering hvor verdiene for oral systemisk absorpsjon er 28 og 30 % for 
henholdsvis hanner og hunner. Når det gjelder rester i dyreskrott og vev var det lave verdier 
(0,7 % eller lavere) for begge doser. De høyeste restkonsentrasjonene i dette forsøket ble 
funnet i lever, nyre, milt hjerte og lunger og varierte fra 0,05-0,27 ppm. Fordeling av 
bifenazat i vev var ganske lik den fordelingen man så etter enkel oral dosering. Når det 
gjelder metabolisme og metabolitter i avføring og urin var det sammenlignbart med det man 
så i forsøket med enkel oral dosering (se foreslått metabolisme vei s 53 i vedlegg T1. 
 (Banijamali, 2001). 
  
 
Konklusjon oral absorpsjon (begge forsøk): Oral absorpsjon i gallekanulerte dyr, 72 timer 
etter tilførsel av bifenazat (10 mg/kg kv) var på minst 88 og 86 % for henholdsvis hanner og 
hunner basert på urin, galle, burvask og rester i dyreskrott. Utskillelse til gallen utgjør 74 og 
69 % av absorpsjonsverdiene for henholdsvis hanner og hunner. Til sammenlikning var den 
orale absorpsjonen av bifenazat (10 mg/kg kv) 28 og 30 % for henholdsvis hanner og hunner 
168 timer etter tilførsel av virksomt stoff (I den høyeste dosen var absorpsjonen mindre, ca 
12 og 15 % for hhv hanner og hunner). Velger å bruke absorpsjon på 30 % fra forsøk med 
ikke-gallekanulerte rotter, da verdiene på oral absorpsjon fra forsøket med gallekanulerte 
rotter vil være en overestimering. 
 
 
Sammendrag (toksikokinetikk) 
Absorpsjon: Etter 72 timer var den orale absorpsjonen 30 % etter enkel dosering (10 mg/kg 
kv) (ikke-gallekanulerte dyr). Absorpsjonen var lavere i høydosegruppen (12-15%) og høyere 
etter gjentatt oral dosering (34-37%). Se konklusjon oral absorpsjon over. 
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Distribusjon: Det ble funnet mindre enn 1 % rester i ulike vev og dyreskrotter 168 timer etter 
dosering. I lavdosegruppene (10 mg/kg kv) ble mest stoff funnet i lever, røde blodceller, nyre 
og helblod hvor høyeste verdi var 0,4 mg eq/kg og laveste verdi var 0,1 mg eq/kg. Alt annet 
vev inneholdt mindre enn 0,1 mg eq/kg. I høydosegruppene ble det funnet radioaktivt merket 
stoff i milt, røde blodceller, lever, helblod og nyrer. Høyeste verdi var på 68 mg eq/kg i milt 
og laveste verdi var 11 mg eq/kg i nyrer. Ingen tegn til bioakkumulering. 
Metabolisme: Det var stor grad av metabolisering i rotter som hadde fått 10 mg/kg kv 
bifenazat (7,2 og 4,8 % skilt ut som morstoff i henholdsvis hanner og hunner) mens rotter 
som hadde fått 1000 mg/kg kv av bifenazat hadde mindre grad av metabolisering (men stort 
sett de samme metabolittene). 61,3 og 47,9 % ble skilt ut i avføringen hos hhv hanner og 
hunner som uforandret bifenazat i høydosegruppene. Totalt åtte metabolitter + morstoff ble 
funnet i avføring, seks metabolitter + morstoff ble funnet i galle og tre metabolitter i urin, Det 
ble ikke funnet morstoff i urinen. 
Utskillelse: 96 timer etter dosering med radioaktivt bifenazat hadde minst 90 % av tilført 
dose blitt skilt ut, uavhengig av kjønn eller dose. Mesteparten ble skilt ut i avføring, for begge 
doser. Etter enkel oral lav dose ble ca 75 % av tilført dose skilt ut etter 24 timer. Etter enkel 
oral høy dose samt gjentatt oral dose var utskillelsen mellom 42 og 54 %.I ”enkeldose 
lavdosegruppene” ble det etter 168 timer skilt ut mer stoff via urinen (ca 25%) enn i 
tilsvarende  høydosegrupper (ca 8,5 %). I avføring så man det motsatte, mer stoff ble skilt ut 
etter dosering for høydosegruppene (ca 82 %) enn det ble skilt ut via avføring i lavdose 
gruppene (ca 66 %). Det ble ikke sett noen kjønnsrelaterte forskjeller i utskillelse. Etter 
gjentatt oral lav dose ble det funnet mer radioaktivt stoff i urinen (ca 32 %) og i avføring (ca 
55 %) enn etter enkel oral lav dose. 

5.1.2 Akutt toksisitet  
Akutt oral  LD50 i rotter er > 5000 mg/kg kv, og for mus > 5000  mg/kg kv. (Hoffman, 1996). 

 
Akutt dermal LD50 i rotter er > 5000 mg/kg kv. (Hoffman, 1996c). 

 
Inhalasjon Akutt LC50 ved inhalasjon i rotter er > 4,4 mg/L luft. Neseeksponerte, testet i form av støv. 

Konsentrasjonen som ble testet var 5,0 mg/l luft over 4 timer. Gjennomsnittlig atmosfærisk 
konsentrasjon var 4,4 mg/l luft. MMAD var 3,6 µm med et gjennomsnittlig standardavvik på 
2,0. Ca 93 % av støvet var under 10 µm. (Hoffman, 1996). 

 
Sammendrag (akutt toksisitet):  
Bifenazat er ikke farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding.  

5.1.3 Irritasjon/allergi   
Hudirritasjon Gjennomsnittlig hudirritasjonsindeks (24, 48 og 72 timer) var 0,0 for erytem og 0,0 for ødem 

(Hoffmann, 1996). 
 

Øyeirritasjon  Gjennomsnittlig øyeirritasjonsindeks var 0,0 for uklarheter i hornhinnen, 0,0 for skader i 
regnbuehinnen 0,0 for ødem i bindehinnen og 0,0 for rødhet i bindehinnen. (Hoffmann, 
1996).  
 

Allergi Bifenazat er vist ikke allergifremkallende i en Buehlertest  i marsvin. Det ble ikke sett noen 
responser verken ved induksjon eller challenge-påføring. (Hoffman, 1996). 
 
Bifenazat er vist allergifremkallende i en maksimeringstest i marsvin. OECD 406. Etter 
påføring på huden ble det ikke sett erytem hos noen av dyrene. Mild skabbethet ble sett ved 
påføringssted i 2 dyr i kontrollgruppen og 3 dyr i testgruppen. Etter challenge/provokasjon 
ble det sett positiv respons hos 17 (85 %) av forsøksdyrene. Punktvis eller  flekkvis erytem 
ble sett hos 15 dyr. Moderat eller sammenløpende erytem ble sett hos 2 dyr. Siden 
sensibilisering ble sett hos over 30 % av de eksponerte dyrene innfrir bifenazat i følge dette 
forsøket krav til merking med R43 (Kan gi allergi ved hudkontakt). (Rakhra og Donald, 2003). 
 
Sammendrag (irritasjon/allergi):  
Bifenazat er ikke hud- eller øyeirriterende for kanin. To allergiforsøk er levert inn, og disse 
viser sprikende resultat. Bifenazat viste ikke sensibiliserende egenskaper i en Buehlertest 
men må likevel klassifiseres som allergifremkallende med Xi; R43 (kan gi allergi ved 
hudkontakt) basert på resultatene fra en maksimeringstest. 
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5.1.4 Gentoksisitet 
Forsøkene er oppsummert i en tabell: 

 
 Forsøk Testorganisme Doser/ 

metabolsk 
aktivator 

Resultat Referanse/ 
retningslinje/ 
GLP 

In vitro: 
Punkt-
mutasjoner i 
bakterier 

Ames/ 
reversjons-
test  

S.typhimurium 
TA98, TA100, 
TA1535,TA1537
, E.coli WP2P, 
uvrA. 

10 - 5000 μg/skål 
 
+/- S9 

Negativt 
 

Wagner og 
Coffman, 1996/ 
OECD 471/ 
GLP* 
 

Punkt-
mutasjoner i 
pattedyrceller 

Fremover-
mutasjons-
test 

L5178Y Muse 
lymfomceller 

3 tester: 
8-60 μg/ml  
34-80 μg/ml 
26-80 μg/ml 
+/- S9 

Negativ San og Clarke, 
1996/ OECD 
476/ 
GLP 
 

Kromosom-
forstyrrelser in 
vitro 

Cytogenetis
k test 

CHO (chinese 
hamster ovary( 
celler 

1. test :12-375 
μg/ml  
2. test: 12-94 
μg/ml (-S9) 
1. test: 20-1250 
μg/ml (+S9) 

Negativ 
** 

Gudi og  
Schadly, 1996/ 
OECD 473/ 
GLP 

In vivo: 
Kromosom-
forstyrrelser in 
vivo 

Mikro-
kjernetest 
(beinmarg) 

Mus, stamme 
ICR 

0, 96, 192 og 384 
mg/kg kv 
(hanner). 0,50, 
100, 200 mg/kg 
kv (hunner).  

Negativ 
*** 

Gudi 1996 
 OECD 482/ GLP 

* renheten av bifenazat  her var på 90,2%. 
**Cytotoks. Observert v dose ≥ 24 μg/ml (-S9), ≥ 40 μg/ml (+S9). NB: Med S9 til stede var 
veksthemmingen max 40% og det ble ikke sett noen klar dose respons. Uten S9 var derimot 
veksthemmingen doserelatert og lå på 80-100%ved konsentrasjoner ≥ 71 μg/ml 
***toksisitet ble sett ved dosenivåer på > 100 mg/kg kv (apati) og > 384 mg/kg kv (død).  

 
 

Sammendrag og konklusjon (gentoksisitet):  
Det var ingen positive funn i in vitro eller in vivo forsøk. Bifenazat klassifiseres ikke som 
gentoksisk. 

 

5.1.5 Subkronisk toksisitet  
Rotte, 28 dager  
Oral 

Forsøket vurderes som akseptabelt. Dosenivåer på 0, 500, 1000, 5000 og 10000 
ppmtilsvarende dose mottatt var 0, 33,3, 66,4, 319,4 og 419,4 mg/kg kv/dag i hanner (kun en 
overlevende hann i høydosegruppen) og 0, 35,3, 81,6 og 396,5 mg/kg kv/dag i hunner 
(ingen overlevende hunner i høydosen). Tilført via fôr til 10 rotter (Sprague Dawley, 
Crl:CD®BR)/kjønn/dose. OECD guideline 407/GLP. Dosegruppen på 500 ppm ble påbegynt 
2 uker etter de andre gruppene, dette skyldtes at man så behandlingrelaterte effekter på 
kroppsvekt og matinntak i de andre dosegruppene 1 uke etter behandlingsstart.  
Resultater: Det ble sett doserelaterte effekter i alle grupper og disse var tydeligst hos 
hunnene. Fra 500 ppm tilsvarende 33,3 mg/kg kv/dag og oppover ble det sett redusert 
kroppsvektøkning, alkalin fosfatase nivåer og histopatologiske endringer i milt (opphopning 
og økt pigmentering). I denne dosegruppen og oppover ble det i tillegg sett reduserte nivåer 
av RBC, Ht og Hb (hunner). Histopatologiske endringer i lever inkludert lymfoid depletion 
(uttømming) ble sett i dosegruppen på 66,4/81,6 mg/kg kv/dag og høyere. Dødsfall ble sett 
hos hunnene i dosegruppen på 5000 ppm og hos begge kjønn i høydosegruppen. Videre ble 
det sett økt relativ vekt av lever, nyrer og binyrer samt histopatologiske endringer i brisselen 
(nekrose og forminskning). Ved dosen på 5000 ppm og høyere ble det sett 
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behandlingsrelaterte dødsfall (6 av 10 hunner ved dosen på 5000, og 10 av 10 (hunner) og 9 
av 10 (hanner) i den aller høyeste dosen ). Det ble i tillegg sett histopatologiske endringer i 
hjernen, hjernestammen, beinmarg (bryst og lår), mesenteriske og mandibulære 
lymfeknuter, mandibulære spyttkjertler og sædblærer. Det ble avdekket områder med mørkt 
utseende i lever, nyrer og områder i magens kjertelslimhinne.  
NOAEL: < 500 ppm, som tilsvarer 33,3 mg/kg kv/dag i hanner, basert på redusert 
kroppsvektøkning, effekter på hematologi og histopatologiske endringer i milt (Trutter, 
1997a). 
 

Mus, 28 dager 
oral Forsøket vurderes som akseptabelt. Dosenivåer på 0, 200, 2500 og 5000 ppm. Tilsvarende 

dose mottatt var 33,9 og 46,7, mg/kg kv/dag i hhv hanner og hunner i 200 mg/kg for-dosen 
og 154,8 mg/kg kv/dag i hanner i 1000-dosen. Tilført via fôr til 10 mus (Crl:CD-
1®(IC)BR)/kjønn/dose. Studiet ble utført etter OECD guideline 407 men med begrenset 
antall tester utført på serum grunnet lite blodvolum. Det som ble målt var ALAT, ALP, ASAT, 
kreatinin, glukose og urea nitrogen/GLP. Dosering med 2500 ppmble påbegynt 1 uke etter 
de andre doseringene og skyldtes dødelighet i den høyeste dosegruppen. Tilført via fôr til 10 
mus/kjønn/gruppe. 
Resultater: Det ble sett behandlingsrelaterte effekter i alle gruppene, men tydeligst var dette 
hos hunnene. Ved 200 ppm ble det sett redusert kroppsvektøkning, økt ALAT serum nivåer 
og histopatologiske endringer i tymus (lymfoid nekrose) hos begge kjønn. I tillegg ble det sett 
en reduksjon i histopatologiske parametre samt histopatologiske endringer i milt (økt 
pigmentering) hos hunner og endringer i matinntak (reduksjon) ble sett hos hanner i denne 
gruppen. Fra 1000 ppm og oppover var det økt dødelighet, mørke områder i kjertler i magen, 
kliniske symptomer og histopatologiske endringer i lever, beinmarg (bryst og lår), 
mesenteriske og mandibulære lymfeknuter samt hjerne og hjernestamme. Gjelder begge 
kjønn. Histopatologsike endringer i milten omfattet opphopning i milt, lymfoid depletion og 
lymfoid nekrose. Histopatologiske endringer i tymus som ble sett var også lymfoid depletion. 
I tillegg var det en reduksjon i RBC og økt levervekthos hanner og forstørret lever hos 
hunner ved 1000 mg/kg for.  
NOAEL: < 200 ppm= < 33,9 mg/kg kv basert på redusert kroppsvektøkning, hematologiske 
effekter samt histopatologiske endringer i milt og tymus.  (Trutter, 1997b). 
 

Hund, 28 dager  
oral Forsøket vurderes som akseptabelt, dosebestemmende forsøk. Dosenivåer på 0, 300, 1000, 

2000 og 3000 ppm tilsvarende dose mottatt var 0, 7,3, 27,9, 48,7 og 58,4 mg/kg kv/dag i 
hanner og 0, 8,5, 25,3, 46,3 og 67,1, mg/kg kv/dag i hunner Tilført via fôr til 2 beagle 
hunder/kjønn/dose. OECD guideline 409 ble fulgt med unntakt av at kun 2 og ikke 4 dyr/per 
kjønn per dose ble eksponert i 28 dager og ikke 90. Det ble heller ikke utført oftalmoskopi 
eller veid organer. GLP.  
Resultater: Ingen dødsfall ble observert. Ved alle dosegruppene ble det sett redusert 
kroppsvekt, endringer i hematologi og histopatologiske endringer i lever. Ved dosen på 300 
ppm ble det sett redusert antall røde blodceller (RBC) og en reduksjon i hemoglobin. 
Erytrofagocytose ble sett i lymfeknuter, ”segmenterte og band nøytrofile” ble kun sett hos 
hunner. Kan ikke sette NOAEL i dette studiet grunnet få undersøkte parametre og få dyr, kan 
heller ikke brukes for å vurdere subkroniske effekter av bifenazat.  
 

Rotte, 21 dager  
dermal Forsøket vurderes som akseptabelt. Dosenivåer på 0, 80, 400 1000 mg/kg kv/dag. Tilført 

dermalt til 10 rotter (Sprague Dawley, Crl:CD®BR)/kjønn/dose. OECD guideline 410/GLP. 
Resultater: Det ble sett effekter i alle dosegrupper som redusert kroppsvekt, forinntak, 
hematologiske endringer, effekter på urinparametre, økt miltvekt og extrameddulær 
hematopoiese (bloddannelse) i milten (begge kjønn). Ved den laveste dosen ble det sett en 
liten økning (kun få individer) med extrameddulær hematopoiese hos hanner. Man kunne 
ikke se den samme økningen hos hunner selv om hunnene hadde flere hematologiske 
endringer ved de høyere dosene. Ved denne lave dosen var det ingen økning i miltvekt og 
det var heller ingen hematologiske endringer i perifert blod. NOAEL: 80 mg/kg kv/dag basert 
på effekter som redusert kroppsvekt og matinntak, hematologiske effekter (hypochromasia, 
anisocytosis, polychromasia) og urinanalyse (bla. økt keton-nivå, økt protein-nivå), økt 
miltvekt og histopatologiske endringer i milt i 400-gruppen. (Goldenthal 1998). 
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Rotte, 90 dager  
oral Forsøket vurderes som akseptabelt. Dosenivåer på 0, 40, 200 og 400 ppm. Tilsvarende 

dose mottatt var 0, 2,7, 13,8 og 27,7 mg/kg kv/dag i hanner og 0, 3,2, 16,3 og 32,6 mg/kg 
kv/dag i hunner. Tilført via fôr til 10 rotter (Sprague Dawley), kjønn/dose. OECD guideline 
408.I tillegg ble en rekke adferdstester , FOB (”functional observation battery”) utført etter 7 
ukers foring samt på slutten av studiet/GLP.  
Resultater: Ved doser på 200 ppm og høyere ble det sett økning i relativ vekt av lever, nyre, 
milt og binyrer og det ble også sett en reduksjon i antall røde blodceller (RBC), Hb og Ht. 
Endringene i lever og milt ble sett sammen med histopatologiske endringer som hypertrofi og 
økt pigmentering i lever, økt pigmentering, hematopoiese (bloddannelse) og vakuolarisering i 
binyrebarken (kun hanner) i milten. I tillegg var forinntak og kroppsvektøkning redusert, men 
graden av reduksjon avtok utover i studiet. De histopatologiske endringene i milt og binyrer 
ved 40 ppm sammenfalt med kontrollgruppen.  
NOAEL: 40 ppm som tilsvarer 2,7 mg/kg kv/dag, basert på redusert kroppsvekt, 
hematologiske endringer, økt relativ vekt av lever, nyre, milt og binyrer samt histopatologiske 
endringer i lever og milt.(Trutter, 1997c). 
 

Mus, 90 dager  
oral Forsøket vurderes som akseptabelt. Dosenivåer på 0, 50, 100og 150 ppm, tilsvarende dose 

mottatt var 0, 8,0, 16,2 og 24,0 mg/kg kv/dag i hanner og 0, 10,3, 21,7 og 32,9 mg/kg kv/dag 
i hunner. Tilført via fôr til 10 mus (Crl:CD-1®(ICR)BR), kjønn/dose. OECD guideline 408. 
Forsøket er utført med en faktor på kun 1,5-2 i doseintervall.  
Resultater: Ved doser på 100 ppm og høyere ble det sett økning i relativ vekt av lever (> 10 
%) og økt pigmentering i milt. Det ble ikke sett noen flere symptomer i studiet. 
NOAEL: 50 ppm som tilsvarer 8,0 mg/kg kv/dag , basert på ovennevnte effekter (Trutter, 
1997d). 
 

Hund, 90 dager  
oral Forsøket vurderes som akseptabelt. Dosenivåer på 0, 40, 400 og 1000 ppm, tilsvarende 

dose mottatt var 0, 0,9, 10,4 og 25,0 mg/kg kv/dag i hanner og 0, 1,3, 10,7, og 28,2, mg/kg 
kv/dag i hunner Tilført via fôr til 4 beagle hunder/kjønn/dose. OECD guideline 409/GLP.  
Resultater: Ingen dødsfall ble observert. Ved 1000 ppm ble det sett redusert 
kroppsvektøkning. Det ble sett effekter på hematologi fra 400 ppm og oppover. Disse 
effektene var redusert RBC, Hb, Ht, økt antall blodplater, økt MCV, MCH, retikulocytter. Det 
ble også sett økt vekt av lever, histopatologiske endringer i lever (som hypertrofi, 
pigmentering og vakuolisering) samt endringer i urinparametere som økt bilirubin og brun 
farge (kun hanner). Det ble observert en nedgang i plasmaprotein (peak 4) 
NOAEL: 40 ppm, som tilsvarer 0,9 mg/kg kv/dag , basert på endringer i hematologiske 
parametere, urinparametre (brun misfarging samt bilirubin, hanner) økt levervekt (absolutt og 
relativ) og histopatologiske endringer i lever (Goldenthal, 1997d). 
 
 

Hund, 1 år Forsøket vurderes som akseptabelt. Dosenivåer på 0, 40, 400 og 1000 ppm, tilsvarende 
dose mottatt var 0, 1,0, 8,9 og 23,9 mg/kg kv/dag i hanner og 0, 1,1, 10,4, og 29,2, mg/kg 
kv/dag i hunner Tilført via fôr til 5 beagle hunder/kjønn/dose. OECD guideline 452/GLP.  
Resultater: Ingen dødsfall ble observert. Ved 400 ppm ble det sett redusert 
kroppsvektøkning og forinntak, men ikke statistisk signifikant. Det ble sett effekter på 
hematologi fra 400 ppm og oppover. Disse effektene var redusert RBC, Hb, Ht, økt antall 
blodplater, økt MCV, MCH, økning i segmenterte nøytrofile. Det ble også sett økt innhold av 
totalt bilirubin, økt vekt av lever, histopatologiske endringer i lever (pigmentering), nyre 
(pigmentering i epitelium of convoluted tubuli og nyrebekkenbetennelse), beinmarg (myeloid 
hyperplasi) samt endringer i urinparametere som økt bilirubin og brun farge.  
NOAEL: 40 ppm, som tilsvarer 1,0 mg/kg kv/dag, basert på endringer som i hematologi, 
urinanalyse, histopatologiske endringer i lever, nyre og beinmarg (Goldenthal, 1999d). 
 
Sammendrag subkroniske forsøk: 
Alle forsøkene som er beskrevet her viser at det er tegn til hemolytisk anemi ved doser som 
gir grunnlag for klassifisering med Xn; R48/22 (se ECB guidance dokument angående 
hemolytisk anemi, vedlegg T2). 
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5.1.6 Kronisk toksisitet og kreft 
Rotte, 2 år  Kombinert kronisk/kreftforsøk.  

Forsøket vurderes som akseptabelt. Dosenivåer på 0, 20, 80 og 160 (hunner)/200 (hanner) 
ppm, tilsvarende dose mottatt var 0, 1,0, 3,9 og 9,7 mg/kg kv/dag i hanner og 0, 1,2, 4,8 og 
9,7 mg/kg kv/dag i hunner. Tilført via fôr til 50 rotter/ (Sprague Dawley) kjønn/dose (samt 10 
rotter/kjønn/dose som ble avlivet etter et år, dvs interimgruppene). OECD guideline 453GLP. 
Dosenivåer var basert på resultater fra 28-dager og 90-dagers studier på rotte hvor klar 
systemisk toksisitet ble sett ved doser som var høyere eller lik 200 ppm. 
Resultater: Det ble ikke sett noen behandlingsrelaterte effekter på overlevelse eller kliniske 
symptomer ved doser opp til 160/200 ppm. Overlevelsesprosenten gjennom uke 104 var på 
50, 40, 70 og 78 % for hannene og 38, 36, 44 og 28 % for hunnene i henholdsvis 
dosegruppe 1-4. Det ble sett redusert kroppsvekt og kroppsvektøkning, redusert totalt 
fôrinntak, redusert antall røde blodceller (også redusert hemoglobin og hematokrit hos 
hunner i høydosen) samt økt hemosiderinpigmentering i milten ved 80 og 160/200 ppm2. Det 
ble sett varierende grad av kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (lavest forekomst i dosen 
på 80 ppm, høyest forekomst i den høyeste dosen som ble tilført). Det ble ikke sett noen 
kreftfremkallende effekt ved de dosene som ble tilført i dette forsøket.  
NOAEL: 20 ppm som tilsvarer 1,0 mg/kg kv/dag, basert på de ovennevnte effektene sett ved 
høyere doser.(Ivett, 1999a). 
 

Mus, 1,5 år  Kreftforsøk. 
Dosenivåer på 0, 10, 100 og 175(hunner) /225 (hanner) ppm, tilsvarende mottatt dose var 0, 
1,5, 15,4 og 35,1 mg/kg kv/dag i hanner og 0, 1,9, 19,7 og 35,7 mg/kg kv/dag i hunner. 
Tilført i fôret. 50 mus (Crl:CD-1®(ICR)BR)/kjønn/gruppe hvorav 15 dyr/kjønn/gruppe ble 
avlivet etter 1 år (interimgruppene). OECD guideline 451GLP.  
Resultater: Overlevelsesraten var 80, 84, 94 og 90 % for hannene i de ulike dosegruppene 
og 82, 74, 90 og 78 % for hunnene i de ulike dosegruppene. Det ble sett redusert 
kroppsvektøkning og fôrinntak i høydosegruppene for både hanner og hunner. I samme 
dosegruppe ble det i tillegg sett redusert antall røde blodceller, hvite blodceller (WBC) og 
lymfocytter samt økt lever og nyrevekt (relativ og/eller absolutt). I den nest høyeste dosen på 
100 ppm ble det hos hannene sett redusert antall hvite blodceller, lymfocytter samt redusert 
vekt av nyre (absolutt og relativ). Det ble ikke sett noen egenskaper ved dette stoffet som 
tyder på kreftfremkallende effekt ved de dosene som ble gitt i dette forsøket. 
NOAEL: 10 ppm= som tilsvarer 1,5 og 1,9 mg/kg kv/dag for henholdsvis hanner og hunner 
basert på effekter som redusert antall hvite blodceller, lymfocytter samt redusert vekt av nyre 
(absolutt og relativ) sett ved den nest høyeste dosen. (Ivett, 1999b). 
 

 
Sammendrag subkronisk og kronisk toksisitet og kreft: 
I subkroniske forsøk er kritiske effekter redusert kroppsvekt, hematologiske effekter, økning i 
relativ vekt av lever, nyre, milt og binyrer, histopatologiske endringer i lever, beinmarg og 
milt, pigmentering i milt. I kroniske forsøk er kritiske effekter redusert kroppsvektøkning, 
redusert totalt fôrinntak, effekter på hematologi, økende grad av hemosiderinpigmentering i 
milt, redusert nyrevekt (hanner).  
 
NOAEL-verdier: De orale NOAEL verdiene lå på 0,9.til 1,0  mg/kg kv/dag for hunder, på 1,0 
til  80 mg/kg kv/dag for rotter, og på 1,5 til  33,9 mg/kg kv/dag for mus. Den mest følsomme 
arten i korttidsforsøk er hund.  
 
Kreft: Bifenazat er ikke vist kreftfremkallende i dyreforsøk. 
 

5.1.7 Reproduksjonstoksisitet  
Rotte, 2- 
generasjonsforsøk  

Dosenivåer på 0, 20, 80 og 200 ppm, tilsvarende mottatt dose var for F0-generasjonen: 0, 
1,5, 6,1 og 15,3 mg/kg kv/dag i hanner og 0,1,7, 6,9, og 17,2 mg/kg kv/dag i hunner før 
paring og for hunner under drektigheten: 0,1,4, 5,8 og 15,6 og under diing: 0, 3,1, 12,1 og 
32,5. For F1-generasjonen: 0,1,7, 6,9 og 17,4 mg/kg kv/dag i hanner og 0,1,9, 7,8, og 19,4 
mg/kg kv/dag i hunner før paring og for hunner under drektigheten: 0,1,4, 5,8 og 15,0 mg/kg 
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kv/dag og under diing: 0,3,2, 13,1 og 33,6 mg/kg kv/dag. Tilført i fôret. 30 rotter Sprague-
Dawley/kjønn/gruppe. I tillegg til dette studiet ble det utført et studium med doser på 0, 7,5, 
15 og 20 ppm som lagt ved som en appendix til studierapporten. Skjedesekretsutstrykninger 
for bestemmelser av uregelmessigheter ved østerus syklus ble presentert som individuelle 
data, men resultatene ble ikke diskutert i rapporten fra tilvirker. OECD guideline 416. 
Resultater: F0 parental: Det ble sett redusert kroppsvekt hos begge kjønn i dosen på 80 
ppm(ikke signifikant) og og redusert kroppsvekt samt redusert kroppsvektøkning i den 
høyeste dosen på 200 ppm(signifikant). Hos hunner i høydosegruppen på 200 ppm  ble det 
sett unormal østerussyklus (blant annet forlenget syklus hos enkelte individer og at syklusen 
stopper i østerus eller diøsterus hos andre dyr), økt vekt av milt, (absolutt og relativ), samt 
økt relativ vekt av nyrer, eggstokker og binyrer. F1 avkom: Det ble sett forsinket 
kjønnsmodning i form av redusert økning i vaginalåpning hos hunner i høydosegruppen (ikke 
signifikant) samt redusert økning i preputial separation hos hanner i dosene 80 og 200 ppm. 
I tillegg ble det sett økt miltvekt (absolutt og relativ) hos F1 avkommene ved dosen på 20 
ppm. Dette funnet ble ikke reprodusert i det tilleggsstudiet utført på dosene 0, 7,5, 15 og 20 
ppm. som hadde blitt utført for å avklare uklare effekter på kroppsvekten i den laveste dosen. 
F1 parental: Kroppsvektøkningen var redusert ved dosene 20, 80 og 200 ppm. Reduksjonen 
var ikke statistisk signifikant ved den laveste dosen, men var det ved de andre høyere 
dosene. Reduksjonen i kroppsvektøkning som ble sett ved den laveste dosen ble ikke sett 
ved det ekstra 2-generasjonsforsøket som ble utført med samme dose. Vekt av lever 
(absolutt) var økt hos hanner i dosen på 80 ppm og hos begge kjønn i høydosen. I tillegg ble 
det for hunnene i høydosen sett en relativ økning av vekt av nyrer, eggstokker og binyrer. 
Det ble også sett økt relativ vekt av binyrene i den laveste dosen hos hunnene men ikke i 
mellomdosen. Hypofysevekten (absolutt) var økt hos hunnene i høydosen. Det ble ikke sett 
makroskopiske eller mikroskopiske endringer. F2 avkom: Miltvekten var øket hos begge 
kjønn både mht absolutt (ikke statistisk signifikant økning) og relativ (statistisk signifikant) 
økning i den laveste dosen på 20 ppm. Man klarte ikke å reprodusere denne effekten på milt 
ved denne dosen idet tidligere omtalte tilleggsstudiet. Det ble ikke sett noen effekt på milt 
ved de andre dosene.  
NOAEL(foreldre): 20 ppm = 1,4 mg/kg kv/dag basert på kroppsvektendringer. 
NOAEL(avkom): ≥ 200 = 15,0 mg/kg kv/dag (Schardein, 1999). 

5.1.8 Teratogenese  
Rotte Dosenivåer på 0, 10, 100 og 500 mg/kg kv/dag ble gitt fra dag 6 til 15 av drektigheten. Tilført 

med sonde.25 rotter Sprague Dawley/gruppe. OECD guideline 414/GLP. Dosene var 
bestemt ut fra et dosebestemmende på utført forhånd med disse dosene: 0, 62,5, 125, 150, 
250, 500 og 1000 mg/kg kv/d hvor det ble sett doseavhengig nedgang i kroppsvektøkning 
hos mødrene ved alle doser. 
Resultater: Det ble sett lite effekter i dette studiet. Men det ble observert mortoksisitet ved 
100 og 500 mg/kg kv/dag i form av redusert kroppsvekt, fôrinntak samt kliniske symptomer 
som rødt materiale rundt nesen ved dosen på 100 og 500 mg/kg kv/dag (symptomene sett 
dag 7-20 av drektigheten), bleke ekstremiteter i høydosen (sett dag 12-17), rødt materiale på 
baksiden av hodet eller de fremre lemmer ved den nest høyeste dosen (ikke signifikant) 
samt den høyeste dosen (dag 13-20). Det ble dessuten sett brun vaginalutsondring i 
høydosen (men ikke signifikant) hos mødrene. Ingen effekter sett på avkom eller kull.  
NOAEL(mødre): 10 mg/kg kv/dag basert på effekter på kroppsvekt samt kliniske effekter. 
NOAEL(avkom): ≥ 500 mg/kg kv/dag basert på fravær av effekter (Schardein, 1997a).  
 

Kanin Dosenivåer på 0, 10, 50 og 200 mg/kg kv/dag ble gitt fra dag 7 til 19 av drektigheten. Tilført 
med sonde. Forsøkene var utført på bakgrunn av et dosebestemmende forsøk på forhånd 
med disse dosene: 0, 125, 250, 500, 750 og 1000 mg/kg kv/dag. I dette dosebestemmende 
studiet ble klare toksiske effekter sett ved doser på ≥250 mg/kg kv/dag. 20 kaniner New 
Zealand White /gruppe. OECD guideline 414/GLP.  
Resultater: Studiet er funnet akseptabelt, men det ble ikke funnet noen mortoksisitet.  
NOAEL (mødre): ≥ 200 mg/kg kv/dag basert på fravær av effekter NOAEL(avkom): ≥ 200 
mg/kg kv/dag basert på at det ikke ble funnet noen effekter (Schardein, 1997b). 
 

 
Sammendrag (reproduksjonstoksisitet og teratogenese): 
Reproduksjonstoksisitet: I et oralt 2-generasjonsforsøk ble NOAEL satt til 20 ppm, som 
tilsvarer 1,4 mg/kg kv/dag basert på kroppsvektendringer hos foreldrene mens NOAEL for 
avkom ble satt til ≥ 200 ppm= ≥ 15,0 mg/kg kv/dag. Bifenazat er ikke funnet 
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reproduksjonsskadelig. Teratogenese: I et teratogeneseforsøk på rotter ble maternell 
NOAEL satt til 10 mg/kg kv/dag basert på redusert kroppsvekt og fôrinntak samt rødt 
materiale rundt nesen, bakhodet og de fremre lemmer. NOAEL (avkom) i det samme 
rotteforsøket ble satt til ≥ 500 mg/kg kv/dag basert på fravær av effekter. I et forøk med kanin 
ble både maternell NOAEL og NOAEL for utviklingstoks satt til ≥ 200 mg/kg kv/dag basert på 
fravær av effekter både på mor og avkom. Bifenazat er ikke funnet fosterskadelig. 

5.1.9 Nevrotoksisitet 
Det foreligger ingen spesifikke nevrotoksforsøk men i et 90-dagers forsøk på rotter (Trutter, 
1997c) ble det utført en rekke adferdstester og observasjoner (FOB) ble utført etter 7 uker 
med foring. Det ble da ikke sett noen behandlingsrelaterte effekter.  

5.1.10 Spesielle forsøk  
Rotte, 14 dager  
oral  

Dosenivåer på 0, 20, 200 og 400 ppm, tilsvarende dose mottatt var 0, 1,7. 17, 4 og 34,6 
mg/kg kv/dag i hanner og 0, 1,8, 20,2 og 40,6 i hunner (tilført via fôr til 5 rotter, Sprague 
Dawley). Forsøket fulgte GLP. Dyrene ble sjekket hver dag for å se om de hadde åpenbar 
kolinerg aktivitet som for eksempel endringer i adferd, måten å bevege seg på eller 
ekskresjon. I tillegg ble de sjekket for dødelighet og sykelighet. Alle dyr ble målten gan i uken 
med hensyn til kroppsvekt og fôrberegninger. Kolinesteraseaktivitet i plasma samt AChE-
aktiviteten i de røde blodlegemene ble målt dag 1, 7 og 14. Til slutt ble alle dyr avlivet og 
aktiviteten av AChE i hjernen ble målt for alle dyr. 
Resultater: Ingen dødsfall ble sett og det var heller ingen tegn til kolinerg toksisitet i dette 
forsøket. Det ble sett redusert gjennomsnittlig kroppsvekt hos dyrene som hadde blitt fôret 
med 400 ppm.. I tillegg så man redusert kroppsvektøkning hos hanner som hadde fått 200 
ppm. Reduksjon i fôrinntak ble sett hos hanner ved nest høyeste og høyeste dose kun på 
dag 7. Det ble ikke funnet noen statistisk signifikante effekter på kolinesterase i plasma 
acetylcholinesterase i erytrocyttene eller acetylkolinesteraseaktiviteten i hjernen. NOAEL for 
kolinerg aktivitet ble satt til ≥ 400 ppm(= 34,6 mg/kg kv)basert på fravær av effekter.   

5.1.11  Humane data  
Virksomt stoff er nytt og det er ingen humane data tilgjengelig slik at man kan bruke dette til 
å bestemme ADI. 

5.1.12 Klassifisering og merking 
Bifenazat er ikke oppført i Stofflisten  

5.1.13 Nasjonale normer 
ADI ADI settes til 0,01 mg/kg kv/dag. Dette er basert på 2 års forsøk med rotte der NOAEL ble 

satt til 1,0 mg/kg kv/dag med en usikkerhetsfaktor på 100 basert på effekter som redusert 
kroppsvekt og kroppsvektøkning, redusert totalt fôrinntak, redusert antall røde blodceller 
(også redusert hemoglobin og hematokrit hos hunner i høydosen) samt økt hemosiderin-
pigmentering i milten ved 80 og 160/200 ppm2. Det ble sett varierende grad av kronisk 
betennelse i bukspyttkjertelen (lavest forekomst i dosen på 80 ppm, høyest forekomst i den 
høyeste dosen som ble tilført) (Ivett, 1999a) 
I DAR er ADI satt til 0,01 mg/kg kv/dag. 
JMPR har satt ADI til 0-0,01 mg/kg kv/dag (2006). 
 

AOEL Systemisk AOEL settes til 0,003 mg/kg kv/dag. Dette er basert på 90 dagers og 1 års forsøk 
med hund der NOAEL ble satt til 1,0 mg/kg kv/dag med en usikkerhetsfaktor på 100 basert 
på hematologiske effekter sett ved 10,4 mg/kg kv/dag (Goldenthal, 1997d) og 8,9 mg/kg 
kv/dag (Goldenthal 1999d). I tillegg er det korrigert for en oral absorpsjon på 30 %. I DAR er 
også AOEL satt til 0,03 mg/kg kv dag.  
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ARfD Akutt referansedose er ikke relevant i dette tilfellet da bifenazat har lav toksisitet ved akutt 

eksponering. 
JMPR har vurdert det som unødvendig med ARfD for bifenazat (rapport fra 2006).  

5.5 Formuleringsstoffer 
Preparatet inneholder ingen andre formuleringsstoffer over merkegrensen ifølge Stofflisten. 

5.6 Floramite 240 SC 
Det meste av forsøkene utført mht akutt toksisitet for preparatet Floramite 240 SC ble utført 
med et suspensjonskonsentrat som inneholdt 480 g bifenazat per liter. Bortsett fra økning i 
konsentrasjon av virksomt stoff og tilsvarende reduksjon i vanninnhold er de to preparatene 
like.  

5.6.1 Akutt toksisitet  
Akutt oral  LD50 i rotter er > 5000 mg/kg kv (hanner) og mellom 2000 og 5000 mg/kg kv for hunner 

(Graver, 2000). 
 

Akutt dermal  LD50 i kanin er > 5000 mg/kg kv. (Cerven, 200a). 
 

Akutt inhalasjon 
 LC50 i rotter er > 1,8mg/L luft (kun nese), testet i form av aerosol (høyest oppnåelige 

konsentrasjon). To separate eksponeringer ble utført og gjennomsnittlig konsentrasjon av 
preparat var henholdsvis 0,68 og 1,8 mg/L luft.  MMAD varierte fra 8,07 til 9,28 µm i den 
første eksponeringen og 0,88-1,67 i den andre eksponeringen. GSD var på 1,6-1,7 og 1,4-
1,9 hvor henholdsvis ca 12 og 93 % av partiklene hadde en MMAD på 4 µm eller mindre. Det 
første studiet var ikke akseptabelt på grunn av den lave konsentrasjonen samt den store 
partikkelstørrelsen. Guideline 403. Det ble ikke observert noen dødsfall i løpet av studiet. Det 
ble sett symptomer som tung pust, langsomt åndedrett, gisping samt materiale rundt nese og 
øyne. Disse symptomene ble sett inntil 24 timer etter eksponering. Alle dyrene var normale 
igjen innen forsøket ble avsluttet. Det ble sett små endringer på kroppsvekt , men alle hadde 
gjenvunnet sin normale vekt (med unntak av to hunner eksponert for 2 mg/L) en uke etter 
eksponering (Hilaski, 2001).  
 

 
Sammendrag (akutt toksisitet): Floramite 240 SC er ikke farlig ved svelging, innånding 
eller hudkontakt. 

5.6.2 Irritasjon/allergi   
Hudirritasjon Gjennomsnittlig hudirritasjonsindeks (24, 48 og 72 timer) var 0,0  for erytem og 0,0 for ødem. 

OECD 404. (Hoff, 2000). 
 

Øyeirritasjon Gjennomsnittlig øyeirritasjonsindeks var 0,0 for uklarheter i hornhinnen, 0,0 for skader i 
regnbuehinnen, 0,0 for ødem i bindehinnen og 0,0 for rødhet i bindehinnen. OECD 405. 
(Cerven, 200b).  
 

Allergi Preparatet ble ikke vist allergifremkallende i et Buehler forsøk på marsvin (Hall, 2000). Ingen 
av dyrene fikk positiv respons. Preparatet Floramite 240 SC er vist allergifremkallende i en 
Maksimeringstest i marsvin. Positiv respons ble sett i alle de testede dyrene (20 stk). OECD 
406. (H & Donald, 2001). 
 
Sammendrag (irritasjon/allergi):  
Floramite 240 SC er ikke hud- eller øyeirriterende for kanin, men det er vist 
allergifremkallende ved hudkontakt (Innfrir kravene til merking med Xi; R43). 
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5.6.3 Klassifisering og merking   
Floramite 240 SC klassifiseres Xn; R48/22. Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning 
ved svelging samt R43; Kan gi allergi ved hudkontakt.. Det er tatt hensyn til 
klassifiseringen av virksomt stoff, formuleringsstoffer, og forsøkene på preparatet.  

5.6.4 Dermal absorpsjon  
Dermal absorpsjon 
in vitro, rotte og  
menneske Det ble brukt ”full-thickness og split thickness”-hudmembraner fra rotte og menneskehud. 

Rotter: 12 replikater høydose, 11 replikater lavdose. Menneskehud: 9 replikater i høydose, 
10 replikater lavdose. 2 doser: lav dose tilsvarte bruksløsningen (1:250 fortynning i vann), 
mens høy dose inneholdt 240 g/L av virksomt stoff og tilsvarte konsentrat. Alikvoter på 6,4 µl 
ble applisert på et område på 0,64 cm2. Eksponeringen varte i 6 timer, non-okklusiv. 
Målingene varte i 24 timer. OECD Guideline 428. Den totale gjennomsnittlige gjenvinningen 
var 100-103%.. For menneskehud, høydose, var absorpsjonen og ”potensielt absorbert” (= 
summen av tilført dose funnet i behandlet hud og absorbert dose på slutten av forsøket) på 
hhv 0,07 og 0,39 %. For menneskehud lavdose var absorpsjonen 37,3 % og ”potensielt 
absorbert” 43,2 %. For rottehud høydose var absorpsjonen 0,07 % og ”potensielt absorbert” 
på 0,39%. For rottehud lavdose var verdiene hhv 3,42 og 7,42 % for hhv absorbert og 
potensielt absorbert dose. 
 
 

Dose 
 
Testsystem 

Høy dose, 
menneske 

Høy dose, rotte Lav dose, 
menneske 

Lav dose, rotte 

Reseptorvæske 0-24 
timer 

0,69 0,07 37,1 3,39 

Reseptor ”rinse” 0,01 0,00 0,22 0,03 
Eksponert hud 4,71 0,31 5,75 3,8 
Ueksponert hud 0,06 0,01 0,13 0,08 
Totalt absorbert* 0,7 0,07 37,32 3,42 
Potensielt absorbert** 5,47 0,39 43,19 7,42 
Dislodgeable dose*** 83,63 98,31 48,9 80,32 
Hornlaget 13,64 2,01 11,28 13,18 
Gjenvunnet 102,8 100,71 103,37 100,8 

*     reseptor væske, reseptor rens 
**    reseptorvæske, reseptor rens, eksponert hud ueksponert hud 
***   hudvask, tissue swab 6 timer, tissue swab 24 timer, cellevask (burvas 

 
 
Gjennomtrengeligheten in vitro var større i rottehud enn i menneskehud (full-thickness skin). 
Høy dose ga en menneske/rotte-ratio på 1:14 mens lav dose ga et forhold på 1:6. Etter 24 
timer var det fremdeles økning i mengde radioaktivt merket stoff i reseptorvæsken Derfor er 
det riktig å ta med radioaktivt merket stoff fra eksponert og ueksponert hud som potensielt 
absorbert (Roper og Crow, 2003). 

 
Dermal absorpsjon 
in vivo, rotte To doser, hvorav den høyeste var rent preparat (Floramite 240 SC), mens den andre var en 

fortynning av preparatet som tilsvarte en bruksløsning (1: 1250 fortynning av preparatet). 
Radioaktiv merking. Det var 12  hanner per dose. Rottene ble eksponert i 6 timer for stoffet. 
Deretter ble huden vasket med såpe og vann. (Rottene ble avlivet 6, 24, eller 168 timer etter 
påføring av teststoff. Urin og avføring ble samlet opp til 168 timer etter tilførsel. Etter avliving 
ble doseringssted undersøkt og blodprøve tatt. Beskyttelsesutstyr, doseringssted, lever, 
magetarm-kanalen, og gjenværende skrott ble beholdt separat. Radioaktiviteten ble bestemt 
i alle prøver fra plasma, helblod, urin, avføring, burvask, hudvask, beskyttelsesutstyr, 
doseringssted, lever, magetarm–kanalen samt skrotten.  

 
Total gjenfinning varierte fra 93-103 %. 6 timer etter påføring ble mesteparten gjenfunnet på 
huden (28-59 %) og beskyttelsesutstyr (33-48 %). Utskillelse til urin og avføring var for det 
meste eliminert innen 96 timer. Etter 168 timer var konsentrasjonen av radioaktivt vev nær 
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deteksjonsgrensen, og dette bekrefter at mesteparten av systemisk tilgjengelig stoff var 
eliminert.  
 

Dosenivå Lav dose, (sprayfortynning) Høy dose, (bifenazat 
suspensjonskonsentrat) 

 Systemisk 
tilgjengelig* 
(% dose) 

Potensielt 
tilgjengelig** 
(% dose) 

Systemisk 
tilgjengelig* 
(% dose) 

Potensielt 
tilgjengelig** 
(% dose) 

6 timer 2,87 13,38 1,05 4,65 
24 timer 7,70 15,95 3,39 5,09 
168 timer 12,08 13,20 6,29 6,54 

* Systemisk tilgjengelig dose: utskillelse i urin, vask av bur, utskilt i avføring, rester i blod og 
kropp, rester i hud på applikasjonsstedet (ikke hornlaget) 
** Potensielt tilgjengelig dose: systemisk tilgjengelig + doseringssted (rester i hår og 
hornlaget, vask av hud, stoff på dekke og fester over applikasjonsstedet).  

 
Tabellen viser at mengde stoff tilknyttet doseringssted blir systemisk tilgjengelig etter opphør 
av eksponering. Bruker derfor den potensielt tilgjengelige dosen som et mål for dermal 
absorpsjon. Hudabsorpsjonen i rotter in vivo av konsentrert preparat ser ut til å være opp 
mot 6,5 %, mens hudabsorpsjonen av bruksløsning med denne fortynningen ligger på rundt 
13 %. (Cameron og Maclsaac, 2001). Dermed fås verdiene 2,2% for fortynnet preparat og 
0,5 for konsentrat. 

 
Sammendrag (dermal absorpsjon): 
Verdien for dermal absorpsjon (konsentrat og fortynnet løsning) som brukes i 
eksponeringsberegninger og risikovurdering blir på henholdsvis 2,2 og 0,5% for henholdsvis 
fortynning og konsentrat. 

5.7 Eksponering ved bruk og arbeid med sprøytet kultur  
Eksponering ved bruk 

NAD for Floramite er satt til 60 ml preparat per dekar. Dette tilsvarer 14,4 g v.s./daa  g/daa 
(basert på jordbær på friland). Sprøytemetodene for de søkte bruksområdene er 
traktormontert åkersprøyte (jordbær på friland og i plasttunnel) og håndholdt utstyr i veksthus 
(prydplanter, agurk, tomat og jordbær). Pakningsstørrelse er 250 ml. Væskemengden er 100 
l/daa (worst case).  
 
Forventet eksponering ved traktormontert sprøyte er beregnet vha. 3 modelleringer, 
Europoem, UK poem samt Tysk modell, 75 persentilen, oppsummert i tabellen nedenfor. 
Eksponeringen er sammenlignet med en foreslått AOEL for bifenazat på 0,003 mg/kg kv/dag 
(basert på ett års forsøk med hund). 
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Tabell: Total absorbert dose etter sprøyting med traktormontert åkersprøyte (jordbær på 
friland og i plasttunnel (areal: 5ha). 

 
Total absorbert dose (mg/kg kv/dag) 
Traktormontert sprøyte 

 
% av 
foreslått 
AOEL  
uten 
verne-
utstyr 

 
% av 
foreslått 
AOEL 
med fullt 
verne-
utstyr 

 
 
Modell* 

Uten verne 
utstyr 

Hansker 
utbl 

Hansker 
utbl/spr 

Hansker  
utbl/spr + 
maske 
utbl 

Hansker 
utb/spr + 
overtr.- 
dress spr 

Hansker 
utb/spr+ 
maske 
utbl/spr 

Hansker 
utb/spr+ 
maske 
utbl/spr + 
overtrekk 
spr 

  

Europoem 
** 
 
 
 

0,002 0,0009 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0002 66 6,7 

UK Poem 
Flytende 
formulering 
*** 

0,003 0,002 0,0005 - - - - 
 
 

100 16 

Tysk modell, 
75 percenti 
l**** 
 

0,003 0,002 0,002 0,002 0,0003 0,002 0,0002 100 6,7 

  
Felles parametre for alle modellene: Dermal absorpsjon 2,2 og 0,5 % for hhv fortynning og 
konsentrat. sprøytetid 6 timer, sprayvolum: 100L/daa= 1000l/ha. 
**Sprøyteareal [5] ha (simulering av norske forhold for jordbær (tunnel og friland), kroppsvekt 
60 kg. Kan ikke velge maske som verneutstyr. 
***Sprøyteareal [5] ha, kroppsvekt 60 kg. 
****Sprøyteareal [5] ha, kroppsvekt 60 kg. 

 
Beregnet eksponering varierer fra 0,002 til 0,003 mg/kg kv/dag selv uten bruk av verneutstyr, 
dvs. ingen overskridelse av foreslått AOEL for bifenazat i samtlige modeller, når det gjelder 
traktormontert sprøyte.  
 
Forventet eksponering i veksthus: 
I den nederlandske monografien (addendum 1, se vedlegg T3 s 9) er det utført 
eksponeringsberegninger for håndholdt utstyr i veksthus med den nederlandske 
veksthusmodellen. Disse beregningene viser eksponering på 0,0038-0,0057 mg/kg kv/dag 
uten verneutstyr og eksponering fra 0,00038-0,00057 mg/kg kv/dag med verneutstyr. Dette 
viser at man i denne modellen kommer under AOEL på 0,003 mg/kg kv/dag ved å bruke 
verneutstyr. Det står ikke beskrevet i monografien hva slags verneutstyr som er brukt i 
modellen, men det anbefales å bruke hansker ved utblanding og sprøyting, maske ved 
utblanding og sprøyting samt overtrekksdress ved sprøyting. 

 
Eksponering ved opphold i og/eller arbeid med sprøytet kultur: 
Det er ikke innlevert undersøkelser eller eksponeringsberegninger som viser eksponering 
ved opphold i sprøytet kultur i veksthus, men det anbefales i monografien at dette unngås 
uten verneutstyr. Ved opphold i sprøytet kultur etter utendørs bruk er det i monografien utført 
beregninger som viser eksponering på maksimum 0,000014 mg/kg kv/dag, som er langt 
under foreslått AOEL på 0,003 mg/kg kv/dag (se vedlegg T3 s 9). 
 
I monografien er det utført beregninger på eksponering ved arbeid med sprøytet kultur i 
veksthus og friland. Den nederlandske modellen er brukt her. (se vedlegg T1 s 118 og 
vedlegg T3 s 10). Disse beregningene viser at dermal eksponering uten verneutstyr er ca 
0,017-0,025 mg/kg kv/dag uten verneutstyr. (Dvs en overskridelse av AOEL på 0,003 mg/kg 
kv/dag. Med verneutstyr er eksponeringen beregnet til 0,0017-0,0025 mg/kg kv/dag, dvs 
under AOEL med verneutstyr. Hansker, overtrekksdress eller heldekkende arbeidstøy som 
vaskes etter bruk bør benyttes ved behandling/inspeksjon av sprøytet kultur. 
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Konklusjon og sammendrag eksponering:  
Det er utført 3 eksponeringsberegninger for å vurdere eksponeringen ved bruk av preparatet 
Floramite 240 SC ved traktormontert sprøyting. Disse beregningene viste at det var ingen 
overskridelser av AOEL (men tangering i 2 av modellene) selv uten bruk av verneutstyr. Ved 
bruk av håndholdt utstyr er eksponeringen beregnet til 0,0038-0,0057 mg/kg kv/dag uten 
verneutstyr og eksponering fra 0,00038-0,00057 mg/kg kv/dag med verneutsyr. Dette viser 
at man i denne modellen kommer under AOEL på 0,003 mg/kg kv/dag ved å bruke 
verneutstyr. 
 
Verneutstyret som anbefales er hansker ved utblanding og sprøyting, maske ved utblanding 
og sprøyting samt overtrekksdress ved sprøyting. 
 
Det er ikke innlevert undersøkelser eller eksponeringsberegninger som viser eksponering 
ved opphold i sprøytet kultur i veksthus, men det anbefales at dette unngås. Det er utført 
beregninger som viser at det ved opphold i sprøytet kultur utendørs fås eksponering under 
AOEL ved bruk av verneutstyr. Det er også beregnet eksponering ved arbeid med sprøytet 
kultur (veksthus og utendørs) som viser at man kommer under AOEL ved bruk av 
verneutstyr. 
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6. Rester i produkter til mat eller fôr 

Er ikke tatt med i denne rapporten. 
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7. Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter 

Vurderingen er en oppsummering av EU sin vurdering (Draft Assessment Report, DAR), 
men Mattilsynet har gått inn i en del av studiene for å finne flere opplysninger. EUs DAR 
(Ø1), addendum (Ø2) og Kommisjonens sluttrapport med ”list of endpoint” (Ø3) er 
vedlegg. 
 
Anbefalt dosering på friland medfører en tilførsel til miljøet på 9,6-14,4 g v.s./daa. Det 
kan sprøytes maksimalt 2 ganger per sesong, vanligvis med 7 dagers mellomrom. 
Hovedbruken antas å være i første halvdel av mai, men midlet kan bli brukt både 
tidligere og seinere. 

7.1 Bifenazat 

7.1.1 Nedbrytning i jord  
Nedbrytningsveier Bifenazat oksideres til metabolitten D3598 som brytes videre ned til D1989 og videre til 

A1530 før det går til bundne rester og CO2 (se figuren under). For oversikt over IUPAC 
navn til de ulike metabolittene, se DAR s. 130. 
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Aerobe forhold Primærnedbrytingen av bifenazat er meget høy, DT50 < 1 dag (også ved 10 °C). I et 
forsøk er DT50 < 0,5 time. Metabolitten D3598 er målt til 92 % allerede etter 0,5 t, mens 
D1989 er maks målt til 31 %. EU har beregnet DT50 for disse metabolittene til 0,4 – 0,5 
dager for D3598 og 2-9 dager for D1989. I tillegg er det en indikativ DT50-verdi for 
D1989 på 60 dager i det første forsøket (fortsatt 22 % ved dag 28), men EU bruker ikke 
verdien videre pga at få målepunkt (4 stk) gjør verdien usikker. Det er også utført et 
eget forsøk på nedbrytningen av metabolitten D1989 der DT50 ble beregnet til 66 dager 
(omregnet av EU til 20 °C), men verdien er ikke brukt videre i EU sin risikovurdering 
med begrunnelse av lav mikrobiell aktivitet i jorda (DAR s. 135). Tilvirker nevner ikke lav 
mikrobiell aktivitet eller usikker verdi i sin sammenstilling av forsøkene. Mattilsynet 
mener at disse to forsøkene antyder at nedbrytningen av metabolitten D1989 kan skje 
tregere i noen jordtyper, og ønsker derfor å ta med disse verdiene i risikovurderingen, 
DT50: 2- 66 dager for D1989. 

 
Mineraliseringen skjer ikke like raskt som primærnedbrytningen, men etter 119 dager er 
det 15-23 % CO2. En stor del går til bundne rester (67 % etter 119 dager). 

  
 Sandy 

loam 
Sandy loam Silty clay loam Silty loam Loam 

Sand (%) 73 66 19 27 28 
Silt (%) 18 27 53 51 44 
Leire (%) 9 7 28 18 28 
pH 6,7 6,5 6,6 7,2 4,2 
Org.C.  1,1 0,7 1,2 2,0 1,8 
Jordas 
”vannlagrings-
evne” 
(MWHC e.l.) 

9 - 11   
(1/3 bar) 

37 
(MWHC) 

53 
(MWHC) 

48 
(MWHC) 

66 
(MWHC) 

Fuktighet 
gjennom 
forsøket 
(% av MWHC 
e.l.) 

9   
(80 - 96 % av 

1/3 bar 

15 
(40 % av 
MWHC) 

21 
(40 % av MWHC) 

19 
(40 % av 
MWHC) 

26 
(40 % av 
MWHC) 

Temp. (°C) 25 20 20 10 20 20 
 

DT50 < 0,5 t < 1 dag < 1 dag < 1 dag < 1 dag < 1 dag 
DT90 3 % igjen 

ved 0,5 t 
Ikke 

detekterbart 
dag 3 

Ikke 
detekterbart 

dag 1 

Ikke 
detekterbart 

dag 7 

Ikke 
detekterbart 

dag 3 

Ikke 
detekterbart 

dag 3 
D3598, DT50  9,3 t 0,5 d 0,3 d 1,3 d 0,5 d 0,5 d 
D1989, DT50  (60 d) 5 d 2 d 6 d 6 d 9 d 
CO2 (%)  
e. 100 d 

1  
(28 d) 

22  
(119 d) 

23  
(119 d) 

10 
(119 d) 

20 
(119 d) 

15 
(119 d) 

Bundne rester 
(%) e. 100 d  

74  
(28 d) 

66   
(119 d) 

67  
(119 d) 

75 
(119 d) 

64 
(119 d) 

65 
(119 d) 

Metab. > 5 %, 
maks %  
(tidspunkt) 

D3598: 92 
(0,5 t) 

D1989:27 
(3 d) 

D3598: 56 
(0 d) 

D1989: 26 
(1 d) 

 

D3598: 76  
(0 d) 

D1989: 31 
(1 d) 

 

D3598: 73 
(0 d) 

D1989: 16  
(3 d) 

 

D3598: 42 
(0 d) 

D1989: 24  
(1 d) 

 

D3598: 86 
(0 d) 

D1989: 18  
(1 d) 

 
Studiekvalitet  OK Burde ha prøvetatt tidligere enn 1 dag pga den raske nedbrytningen. Verdiene er 

brukt videre i risiko-vurderingen til EU. 
Referanse  DAR s.133 DAR s.137- 140 

 
 
Anaerobe forhold I et anaerobt forsøket går bifenazat over til metabolitten D3589, som imidlertid krever 

tilstedeværelse av oksygen. Det antas derfor at bifenazat brytes ned allerede ved 
utblanding/tilførsel. Anaerob primærnedbrytning av bifenazat fra dette forsøket er derfor 
meget høy med DT50: 0,8 dager. Metabolittene funnet i forsøket er D1989 (maks 21 
%), D3589 (maks 37 %) og A1530 (maks 10 %). DT50 for D1989 og D3598 ble 
beregnet til hhv 45 og 0,8 dager. (se DAR s. 140-143).  

 
Sterile forhold Ikke utført. 

 
Fotolyse i jord Ikke viktig for nedbrytningen av bifenazat og metabolitten D3598. (se DAR s. 148-149)  
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Feltforsøk DT50 beregnet samlet for bifenazat og D3598 er 5-7 dager i to feltforsøk (North 
Carolina og Washington, USA). (se DAR s. 143 - 148). Dette viser en tregere 
nedbrytning enn i labforsøkene, men det er lite relevant for norske forhold. 

 
Akkumulering i jord Ingen opplysninger. 
 

7.1.2 Sorpsjon og mobilitet 
Sorpsjon Adsorpsjonen av bifenazat, D3598 og D1989 i jord er høy til meget høy. Bifenazat 

og D3598 brytes så raskt ned i jord at adsorpsjonskoeffisienten ikke kunne bestemmes 
med klassisk sorpsjonsforsøk. Som alternativ ble det bestemt en indikativ Koc ved å 
bruke en kunstig adsorbent i en HPLC kolonne (sammenlignet med flere referanse-
stoffer med kjent Koc). Koc ble estimert til 1778 og 8710 for hhv. bifenazat og 
metabolitten D3598. (se DAR s.154-155 og s.159).  
 
Metabolitten D1989 ble testet i klassisk adsorpsjonsforsøk med fire jordtyper og et 
sediment. I jorda ble Kf: 5, 38, 77 og 84 (gjennomsnittlig 51) med korresponderende 
Koc: 3011, 3725, 3962 og 3905. Koc-verdiene er nokså like noe som indikerer at 
bindingen skjer til det organiske materiale. Gjennomsnittet for Koc for D1989 er 3650. I 
DAR er det valgt å ta ut jorda med Koc 3011 fra snittverdien pga så lav org.C (0,16 %) 
at den ikke er aktuell som landbruksjord. Mattilsynet har ikke hatt denne praksisen og 
tar den med allikevel siden Koc-verdier tar hensyn til innholdet av org.C. I sedimentet 
ble Kf 246 og Koc 6189 (se DAR s. 155 og 159). 
 

Fersk kolonne Lav til middels mobilitet i fire undersøkte jordtyper. I jordtypen med lite organisk 
materiale (0,16 % org.C) var det 2,2 % radioaktivitet i sigevannet, mens de andre 
jordtypene hadde < 0,2 % i sigevannet. Radioaktiviteten i sigevannet ble ikke analysert 
(s. 156-157 DAR). 

 
Eldet kolonne Ingen opplysninger.  
 
Lysimeter Ingen opplysninger. 

 
Modellering FOCUS PELMO 1.1.1. er brukt for å simulere lekkasje av bifenazat og metabolittene 

D3598 og D1989. I alle 7 FOCUS-scenariene er forventet konsentrasjon (80 
percentilen) i grunnvannet ved 1 meter under 0,001 µg/l for alle tre stoffene. Dette var 
med tilførsel av 60 g bifenazat/daa. (DAR s. 158)   

 
Rester i overflate-  
og grunnvann Bifenazat og metabolittene er ikke med i analysespekteret til JOVA. 
 

7.1.3 Nedbrytning i vann  
Hydrolyse Hydrolyse av bifenazat er middels til høy i ulike bufrete løsninger. DT50 var 8 d, 5 d, 

12 t og 1 t ved hhv. pH 4, 5, 7 og 9. Identifiserte metabolitter var D3598 (maks 59 %), 
D9472 (maks 84 %), D9963 (maks 7 %) og D1989 (maks 10 %). I tillegg ble en ny 
metabolitt funnet i makskonsentrasjon 24 % (foreslått strukturformel s. 163 DAR). DT50 
for D3598 ble beregnet til 29 t ved pH 7 og 0,6 t ved pH 9. (se DAR s. 161-163) 

 
Fotolyse i vann Fotolyse kan være et viktig bidrag til nedbrytningen av bifenazat. I steril bufferløsning 

(pH 5) ble DT50 15 t og 1 d i lys i to ulike forsøk mot 53 t og 33 d i mørke. I naturlig 
vann (sterilt, pH 7) ble DT50 0,8 t mot 11 t i mørke. Metabolittene D3598, D1989, 
D9963 og D9472 ble identifisert i både lys og mørke. I naturlig vann med lys hadde 
metabolittene disse makskonsentrasjonene: D3598: 58 %, D1989: 13 %, D9963: 17 % 
og D9472: 12 %. (DAR s. 164 - 172 + s.180) 

 
Lett nedbrytbarhet Bifenazat var ikke lett nedbrytbart i en modifisert Sturm-test (DAR s. 172). 
 
Vann/sediment Primærnedbrytingen er meget høy under aerobe forhold, og moderat ved 

anaerobe forhold. DT50 < 0,25 d (aerobt), 78 d (anaerobt) og DT90 < 7 d (aerobt), 254 
d (anaerobt) for hele systemet.  
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Bifenazat forsvinner raskt under aerobe forhold og er ikke identifisert ved dag 7. Det 
meste av bifenazat og metabolittene som er identifisert foreligger i vannfasen, 
mens det som er i sedimentfasen mest foreligger som bundne rester (ikke 
ekstraherbart). Unntaket er D3598 som foreligger i begge fasene. Det er derfor 
beregnet DT50-sediment kun for denne. De identifiserte metabolittene var D3598 (34 
%), D9472 (22 %), A1530 (< 5 %) og D9963 (< 5 %). DT50 ble beregnet for D3598 og 
D9472 til henholdsvis 3 dager og 5-14 dager for hele systemet. Mye går til bundne 
rester (65 %), mens CO2 er 34 % etter 100 dager. 
I det anaerobe forsøket er nedbrytningen av bifenazat moderat, og etter 1 år er det 
fortsatt 5 % bifenazat igjen i systemet. Dette forsøket så på hele systemet under ett, og 
ikke fordelingen mellom vann og sediment. Derfor er kun hele systemets DT50 
beregnet. Metabolittene under anaerobe forhold var A1530 og desmetyl-D3598. 
 

 River (sandy loam) Pond (clay loam) Pond (loam) 
Aerob/anaerob/steril Aerob Aerob Anaerob 
Temp. (°C) 20 20 25 

bifenazat, 
DT50 

< 0,25 d < 0,25 d - 

D3598, 
DT50 

< 1 d - - 

Vann-
fasen 

D9472, 
DT50 

11 d 3 d - 

 
Sediment 

D3598, 
DT50 

- 10 d - 

bifenazat, 
DT50 

< 0,25 d < 0,25 d 78 d 

bifenazat, 
DT90 

< 7 d < 7 d 254 d 

D3598, 
DT50 

3 d 3 d - 

D3598, 
DT90 

11 d 11 d - 

D9472, 
DT50 

14 d 5 d - 

Hele 
systemet 

D9472, 
DT90 

48 d 18 d - 

CO2 (%) e. 100 d 34 19 0 
Bundne rester e. 100 d  47 65 28 
Metab. > 5 % 
maks % innen 100 d 

D3598: 31 % (0,25 d) 
D9472: 22 % (1 d) 

D3598: 34 % (0,25 d)
D9472: 18 % (7 d) 

A1530: 20 % (119d) 
Desmetyl-D3598: 11 % (119d) 

Referanse  DAR s. 173 + list of endpoint Dar s. 177 + list of endpoint 
 
I forhold til relevante metabolitter i vann så mener rapportørlandet i EU at D1989 er 
relevant selv om den ikke ble funnet i aerobt vann/sediment-forsøk. Uhensiktsmessig 
HPLC-metode kan være en årsak til at den ikke ble funnet i dette studiet, og dette gjør 
samtidig at de andre metabolittene kan ha underestimerte konsentrasjoner. D1989 er 
funnet i hydrolyse- og fotolysestudiene, så derfor er Mattilsynet enig i at denne 
metabolitten må tas med som relevant for effekter i akvatisk miljø. 
 

7.1.4 Skjebne i luft 
Fotolyse i luft Ingen opplysninger. 
 
Nedbrytning i luft Halveringstid ved fotokjemisk oksidativ nedbrytning ble beregnet (ifølge metode til 

Atkinson) til 34 min. (DAR s. 186). 
 
Fordampning Ut fra lavt damptrykk og lav Henrys konstant forventes fordampningen å være lav. 
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7.1.5 Effekt på terrestriske organismer 
Pattedyr Bifenazat er lite akutt oralt giftig for rotte (LD50 >5000 mg/kg kv, NOAEL >200 mg/kg 

fôr for utvikling og repro i to-generasjonsforsøk). 
  
Fugler Bifenazat er moderat akutt giftig og moderat giftig til giftig i diett. 
 

Testforbindelse Art Studietype LD/LC50 
(mg/kg 
kv) 

LD/LC50 
(mg/kg 
fôr) 

NOEC 
(mg/kg 
kv) 

NOEC 
(mg/kg 
fôr) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Bifenazat Vaktel Akutt 1036 - - - OK 8.1.1/01 
(1996) 

Bifenazat Vaktel Diett 215 1988 - - OK 8.1.2/01 
(1997) 

Bifenazat Stokkand Diett 106 686 - - OK 8.1.2./02 
(1997) 

Bifenazat Vaktel Subkronisk/ 
repro 

- - >23,4 >250 OK 8.1.3/01 
(2000) 

Bifenazat Stokkand Subkronisk/ 
repro 

- - 2,1-2,3 20 OK 8.1.3/02 
(1999) 

Bifenazat Stokkand Subkronisk/ 
repro 

- - >16,9 
>18,3 

>115 OK 8.1.3/03 
(2000) 

 
Reproforsøk vaktel: Ingen signifikant effekt på kroppsvekt eller fôrinntak. Ingen 
dødelighet eller kliniske tegn på forgiftning. Obduksjon av 128 fugl viste 
abnormiteter i 27 individer (lever, ovarier, testikler, hudskader, bleke brystmuskler). 
Ingen signifikant effekt på reproduksjonsparametre, bortsett fra høyere eggantall og 
tyngre daggamle kyllinger (forbigående) i 250 mg/kg gruppen. (8.1.3/01, 2000) 
 
Reproforsøk stokkand: Ingen signifikant effekt på kroppsvekt. Forbigående forskjeller i 
kroppsvektendringer. Signifikant redusert fôrinntak i uke 15-16 for 120 mg/kg gruppen. 
Ingen dødelighet eller kliniske tegn på forgiftning. Obduksjon av 126 fugl viste 
abnormiteter i 36 (6 i kontrollgruppen, 9 i 20 mg/kg gruppen, 8 i 65 mg/kg gruppen, 13 i 
120 mg/kg gruppen). Observasjoner var lite/intet fett, inaktive ovarier, follikler i ovarier, 
inaktive testikler, farget vev langs brystbein, forstørret lever, bleke brystmuskler). 
Redusert eggantall i eksponerte grupper. Signifikant lavere eggantall i 65 og 120 
mg/kg gruppene. Kroppsvekt hos 14 dagers kyllinger i 120 mg/kg gruppen var 
signifikant redusert, trolig som resultat av redusert fôrinntak i uke 1 og 2. Ingen 
signifikante forskjeller i overlevelse. Det hevdes at effekter på eggantall, kroppsvekt og 
fôrinntak hos 120 mg/kg gruppen ikke var behandlingsrelatert siden de ligger innenfor 
historiske kontrolldata. RMS godtar ikke dette argumentet. (8.1.3/02, 1999) 
 
Reproforsøk stokkand: Ingen dødelighet eller kliniske tegn på forgiftning ved 
dosering opptil 115 mg/kg fôr. Ingen signifikante forskjeller i kroppsvekt eller 
reproduksjonsparametre. (8.1.3/03, 2000) 
 

Bier Bifenazat er lite akutt oralt giftig for bier, men er giftig ved kontakt. 
 

Testforbindelse Varighet Kontakt LD50 
µg/bie 

Oral LD50 
µg/bie 

Studie-
kvalitet 

Referanse

Bifenazat 48 t 8,5 - OK 8.3.1.1/01 
(1997) 

Bifenazat 48 t - >100 OK 8.3.1.1/02 
(2001) 

 
Bier ble eksponert for alfalfablader 3, 8 og 24 timer etter sprøyting med en 50 WP-
formulering tilsvarende 84 g v.s./daa. Gjennomsnittlige rester av bifenazat på bladene 
var 24,9, 13,9 og 18,9 mg/kg etter hhv. 3, 8 og 24 timer. Det ble funnet signifikant lavere 
dødelighet i 3-timerseksponeringsgruppen enn i kontrollene, men ellers ingen 
signifikante forskjeller i atferd eller dødelighet. Den generelle dødeligheten var høy, 
noe som forklares med fraværet av naturlig kubemiljø. (10.4.2, 1999) 

 
Andre leddyr Se preparatforsøk. 
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Meitemark Bifenazat er lite akutt giftig for meitemark, men metabolitten D3598 er moderat akutt 

giftig og metabolitten D1989 er akutt giftig for meitemark. 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC/LC50 
(mg/kg) 

NOEC 
(mg/kg) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Bifenazat Eisenia fetida Akutt 14 d 1080-
1140 

95 OK 8.4.1/01 
(1998) 

D3598 Eisenia fetida Akutt 14 d 185,4 - OK 8.4.1/02 
(2003) 

D1989 Eisenia fetida Akutt 14 d 87,2 - OK 8.4.1/03 
(2003) 

 
Mikroorganismer I sandy loam behandlet med Bifenazat 480 SC tilsvarende 0,8 g v.s./kg (60 g v.s./daa, 5 

cm dybde og tetthet 1,5) fant man 22 % stimulering av respirasjon, ingen effekt på 
nitrifikasjon og 1,6 % inhibering av N-mineralisering. (8.5/01 – 10.7.1/01, 2000)  
 
Det ble ikke sett konsentrasjonsavhengig inhibering av respirasjon i aktivt slam (EC20: 
39,9 mg/l, EC50 >1000 mg/kg). (8.7/01, 2002) 
 

Planter Ingen opplysninger. 
 
Feltstudier Ingen opplysninger. 
 

7.1.6 Effekt på akvatiske organismer 
Fisk Bifenazat er meget akutt giftig for flere arter. Et tidlig livsstadieforsøk med regnbue-

ørret viste en NOEC som var ca. en tiendedel av akuttverdiene.  
Metabolitten D3598 er meget til ekstremt akutt giftig.  
Metabolitten D9472 er meget akutt giftig. 

 
Testforbindelse Art Eksponering LC50 

(mg/l) 
NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Bifenazat Blågjellet 
solabbor 

Akutt 96 t 0,58 0,30 OK 8.2.1/01 
(1997) 

Bifenazat Regnbueørret Akutt 96 t 0,76 0,16 OK 8.2.1/02 
(1997) 

Bifenazat Ørekyt Akutt 96 t 0,42 0,32 Forkaste
t av 

RMS 

8.2.1/03 
(1999) 

D3598 Regnbueørret Akutt 96 t 0,32 0,1 OK 8.2.1/04 
(2001) 

D3598 Blågjellet 
solabbor 

Akutt 96 t 0,32 0,08 OK 8.2.1/05 
(2001) 

D3598 Regnbueørret Akutt 96 t 0,044 - OK 8.2.1/06 
D9472 Regnbueørret Akutt 96 t 0,21 0,08 OK 8.2.1/07 

(2001) 
Bifenazat Regnbueørret ELS 87 d - 0,017 OK 8.2.2.2/01 

(1999) 
 
Biokonsentrering Ingen forsøk. Morstoff og hovedmetabolitter brytes så raskt ned at biokonsentrering er 

lite sannsynlig. 
 
Invertebrater Bifenazat er meget akutt giftig for dafnier, østers og Mysidopsis. Kronisk forsøk med 

dafnier ga omtrent samme NOEC som akuttforsøkene. 
Metabolittene D1989 og D9472 er meget akutt giftige for dafnier. 
Metabolitten D3598 er meget til ekstremt akutt giftig for dafnier. 

 
Testforbindelse Art Eksponering EC50 

(mg/l) 
NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Bifenazat Daphnia 
magna 

Akutt 48 t 0,50 <0,21 OK 8.2.4/01 
(1997) 

Bifenazat Crassostrea 
virginica 

Akutt 96 t 0,42 0,15 OK 8.2.4/04 
(1999) 
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Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie- Referanse 
kvalitet 

(Eastern 
oyster) 

Bifenazat Mysidopsis 
bahia 

Akutt 96 t 0,23 0,11 Forkastet 
av RMS 

8.2.4/05 
(1999) 

D1989 Daphnia 
magna 

Akutt 48 t 0,24 0,17 OK 8.2.4/03 
(2000) 

D3598 Daphnia 
magna 

Akutt 48 t 0,25 - Statisk, 
men 

godtas av 
RMS 

8.2.4/02 
(2001) 

D3598 Daphnia 
magna 

Akutt 48 t 0,051 0,025 OK 8.2.4/06 
(2001) 

D9472 Daphnia 
magna 

Akutt 48 t 0,78 0,17 Statisk, 
men 

godtas av 
RMS 

8.2.4/07 
(2001) 

Bifenazat Daphnia 
magna 

Kronisk 21 d - 0,15 
(vekst) 
0,15 

(repro) 

OK 8.2.5/01 
(1999) 

 
 
Sedimentlevende 
organismer  Ingen forsøk. 
 
Vannplanter Bifenazat er trolig lite til moderat giftig for andemat. 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Bifenazat Lemna gibba 7 d >3,82 >3,82 OK 8.2.8/01 
(1999) 

 
Alger Bifenazat er giftig til meget giftig for alger. 

Metabolittene D3598 og D9472 er meget giftig for alger. 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Bifenazat Selenastrum 
capricornutum 

96 t 0,90 (b) 
>2,02 (r) 

0,25 OK 8.2.6/01 
(1999) 

Bifenazat Navicula 
pelliculosa 

96 t 0,82 (b) 
1,4 (r) 

0,52 OK 8.2.6/02 
(1999) 

Bifenazat Anabaena 
flos-aquae 

96 t 1,8 (b) 
>4,48 (r) 

0,53 (b) 
1,13 (r) 

OK 8.2.6/03 
(1999) 

Bifenazat Skeletonema 
costatum 

96 t 0,30 (b) 
0,36 (r) 

0,20 OK 8.2.6/04 
(1999) 

D3598 Selenastrum 
capricornutum 

96 t 0,83 (b) 
>1,8 (r) 

0,38 (b) 
0,56 (r) 

OK 8.2.6/05 
(1999) 

D9472 Scenedesmus 
subspicatus 

72 t 0,71 (b) 
2,75 (r) 

0,11 (b) 
0,11 (r) 

OK 8.2.6/06 
(1999) 

 
Mikroorganismer Ingen opplysninger. 
 
Modellsystemer Ingen opplysninger. 
 

7.2 Formuleringsstoffer 
Floramite 240 SC inneholder et formuleringsstoff som er giftig for akvatiske organismer, 
men i så liten mengde at det ikke forventes å påvirke preparatets giftighet. 
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7.3 Preparat 
Alle forsøkene er gjort med en SC 480 formulering og ikke Floramite 240 SC. Tilvirker 
argumenterer med at forskjellen mellom de to preparatene hovedsakelig er at en del av 
bifenazat i 480 SC er byttet med vann i 240 SC. Det er gjort en sammenligning av 
formuleringene, og Mattilsynet mener at forskjellene i formuleringene ellers er så små at 
argumentasjonen godtas. Alle effektverdier er omregnet til mengde virksomt stoff. 
 
 
Effekt på terrestriske organismer 

Fugl Ingen opplysninger. 
  
Pollinerende 
insekter Preparatet er lite giftig for bier oralt og ved kontakt. 
 

Testforbindelse Varighet Kontakt LD50 
µg v.s./bie 

Oral LD50 
µg v.s./bie 

Studie-
kvalitet 

Referanse

Bifenazat 480 
SC 

48 t >98 >110 OK 10.4.1/01 
(2001) 

 
Leddyr Preparatet ga effekter på rovmidd og snylteveps ved relevante doseringer, men ga 

ikke signifikante effekter på gulløye, løpebille og rovbille.  
 

Et feltforsøk med sprøyting av epletrær og telling av rovmidd viste ikke signifikante 
effekter ved sprøyting med 48 g v.s./daa. Foreslått behandling i Norge er opptil 2 
behandlinger med 9,6-14,4 g v.s./daa. 

 
Test-
forbindelse 

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

Endepunkt Effekt 
(%) 

Studie-
kvalitet 

Referans
e 

Bifenazat 
480 SC 

Labtest 
glassplate 
48 t 

Snylteveps 
Aphidius 
rhopalosiphi 

Voksne 10 
10 
20 
30 
60 
 

Overlevelse
Fekunditet 
Overlevelse
Overlevelse 
Overlevelse 
LR50 

-21 
-16 
-43 
-57 
-50 
26,2 

OK 8.3.2/01 
10.5.1/01 
(2001) 

Bifenazat 
480 SC 

Labtest 
blader 
48 t 

Snylteveps 
Encarsia 
formosa 

Voksne 7,5 
15 
30 

Overlevelse 0 
+5,5 
+2,6 

OK 8.3.2/07 
10.5.1/07 
(2002) 

Bifenazat 
480 SC 

Labtest 
glassplate 
7 d 

Rovmidd 
Typhlodromu
s pyri 

Proto-
nymfer 

1 
10 
30 
40 
 

Fekunditet 
Overlevelse
Overlevelse
Overlevelse
LR50 

-83 
-90 
-96 
-98 
2,4 

OK 8.3.2/02 
10.5.1/02 
(2001) 

Bifenazat 
480 SC 

Utvidet 
labtest 
blader 
7d – 
overlev. 
14 d - 
fekunditet 

Rovmidd 
Typhlodromu
s pyri 

Proto-
nymfer 

7,5 
 
15 
 
30 
 
60 
 

Overlevelse
Fekunditet 
Klekking 
Fekunditet 
Overlevelse
Fekunditet 
Overlevelse
Fekunditet 

-2,4 
-52 
+7,3 
-69 
-15 
-78 
-4,9 
-83 

OK 8.3.2/06 
(2001) 

Bifenazat 
480 SC 

Feltforsøk, 
sprøyting 
av 
epletrær 
og telling 
av antall 
rovmidd. 
62 d 

Rovmidd 
(mest 
Typhlodromu
s baccettii) 

- 48 -3 DAT 
6 DAT 
20 DAT 
47 DAT 
62 DAT 

+1,9 
-16 
-34 
+12 
+2,4 

OK 10.5.2/01 

Bifenazat 
480 SC 

Labtest 
blader 
7 d 

Rovmidd 
Phytoseiulus 
persimilis 

Proto-
nymfer 
 

Forkastet av RMS pga for stor dødelighet 
ved drukning, trolig for å unngå 

eksponering. 

8.3.2/04 
10.5.1/04 
(2001) 

Bifenazat 
480 SC 

Direkte 
sprøyting 
på sand 

Løpebille 
Poecilus 
cupreus 

Voksne 7,5 
 
15 

Overlevelse
Fôrinntak 
Overlevelse

0 
-1,7 

0 

OK 8.3.2/08 
10.5.1/08 
(2002) 
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Test-
forbindelse 

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

Endepunkt Effekt 
(%) 

Studie- Referans
kvalitet e 

14 d  
30 

Fôrinntak 
Overlevelse
Fôrinntak 

+10 
0 

-12 
Bifenazat 
480 SC 

Labtest 
glassplate 
15 d 

Gulløye 
Chrysoperla 
carnea 

Larver 7,5 
 
 
15 
 
 
30 

Overlevelse
Eggprod. 
Klekking 
Overlevelse
Eggprod. 
Klekking 
Overlevelse
Eggprod. 
Klekking 

-5,4 
-5,6 

0 
-0,6 
-12 
-5,5 
-3,0 
-14 
+0,5 

OK 8.3.2/03 
10.5.1/03 
(2001) 

Bifenazat 
480 SC 

Labtest 
glassplate 
9 d 

Rovbille 
Orius 
laevigatus 

2. instar 
nymfer 

7,5 
 
 
15 
 
 
30 

Overlevelse
Eggprod. 
Klekking 
Overlevelse
Eggprod. 
Klekking 
Overlevelse
Eggprod. 
Klekking 

+2,2 
-11 
-0,6 
-8,9 
-19 
-0,6 
+2,2 
-18 
+2,8 

OK 8.3.2/04 
10.5.1/04 
(2001) 

 
 
Meitemark Preparatet er lite akutt giftig for meitemark. 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC/LC50 
(mg 
v.s./kg) 

NOEC 
(mg 
v.s./kg) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Bifenazat 480 
SC 

Eisenia fetida Akutt 14 d >429 >429 OK 10.6.1.1/01 
(2000) 

 
Mikroorganismer Ingen opplysninger. 
 
  

Effekt på akvatiske organismer 
 
Fisk Preparatet er akutt giftig for regnbueørret. 
 

Testforbindelse Art Eksponering LC50 
(mg 
v.s./l) 

NOEC 
(mg 
v.s./l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Bifenazat 480 
SC 

Regnbueørret Akutt 96 t 0,60 0,04 OK 10.2.1/01 
(2000) 

 
 
Invertebrater Preparatet er akutt giftig for dafnier. 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg 
v.s./l) 

NOEC 
(mg 
v.s./l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Bifenazat 480 
SC 

Daphnia 
magna 

Akutt 48 t 0,60 0,4 OK 10.2.1/02 
(2000) 

 
Vannplanter Ingen opplysninger. 
 
Alger Preparatet er giftig for alger. 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg 
v.s./l) 

NOEC 
(mg 
v.s./l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Bifenazat SC 
480 

Scenedesmus 
subspicatus 

72 t 1,1 (b) 
2,1 (r) 

0,18 (b) 
0,18 (r) 

OK 10.2.1/03 
(2000) 

 
Modellsystemer Ingen opplysninger. 
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7.4 Eksponering (miljø) 

7.4.1 Skjebne i miljøet 
Jord Aerob primærnedbryting av bifenazat i jord er meget høy under standard 

laboratorieforhold, DT90 <1 dag og i en jordtype er DT50 < 0,5 timer. Bifenazat går over 
til D3598 som også har meget høy primærnedbrytning, DT50: 0,3–0,5 dager, videre til 
D1989 som har høy til moderat primærnedbrytning, DT50: 2-66 dager. I feltforsøk i USA 
er nedbrytningen høy med samlet DT50 for bifenazat og D3598 på 5–7 dager. Bifenazat 
brytes så fort ned at en kan lure på hva som er det virksomme stoffet, så metabolittene 
D3598 og D1989 er veldig relevante i forhold til effekter i jord.  

 
I EU-rapporten har man beregnet konsentrasjonen i jord (PEC) rett etter en fjerde 
behandling til å være 0,155, 0,14 og 0,048 mg/kg for hhv. Bifenazat, D3598 og D1989. 
Dette er dobbelt så mange behandlinger som i Norge.  
 
Som ”worst case” i Norge kan man beregne konsentrasjonen av D1989 (som er mest 
giftig for meitemark) i jord rett etter andre behandling med en DT50 på 60 dager, og at 
alt bifenazat går over til D1989. PEC blir da 0,18 mg/kg. 
 

Grunnvann Vannløseligheten til bifenazat er meget høy, mens adsorpsjonen i jord er høy til meget 
høy for bifenazat og metabolittene D3598 og D1989. I jord med veldig lite organisk 
materiale kan det være fare for utlekking, men ellers er det forventet lite utlekking ut fra 
sterk binding og raske nedbrytning i jord. I modellsimuleringer (PELMO) med 60 g 
v.s./daa fant man at konsentrasjonen av bifenazat og metabolittene D3598 og D1989 
var under 0,001 µg/l på en meters dyp for alle scenariene. 

 
Vann/sediment Primærnedbrytningen av bifenazat i vann/sediment er meget høy under aerobe forhold 

(DT50: < 0,25 dager) og moderat ved anaerobe forhold (DT50: 78 dager). Det meste av 
bifenazat og metabolitten D9472 foreligger i vannfasen, mens metabolitten D3598 også 
foreligger i sedimentet. Metabolitten D1989 er ikke funnet i vann/sedimentstudie, men 
regnes som relevant i akvatisk miljø siden den er funnet i hydrolyse- og 
fotolysestudiene.  
 
I DARen har man konkludert med at det er avdrift som er den klart viktigste tilførsels-
veien og har beregnet konsentrasjoner i overflatevann og behovet for sikkerhetssoner ut 
fra dette. De bruker en egen nederlandsk modell for å beregne konsentrasjoner i 
overflatevann, men har et annet bruksområde (prydvekster >50 cm) slik at disse 
verdiene ikke kan brukes for norske forhold. Nedbrytningen av bifenazat og 
metabolittene er så rask at selv gjentatt behandling etter 7 dager trolig ikke vil gi særlig 
økt konsentrasjon. Tabellen nedenfor viser konsentrasjoner etter en behandling 
beregnet vha. standardtabeller for avdrift (Rautmann et al 2001). Beregning av dosering 
for metabolittene er basert på maksimal mengde funnet i vann/sedimentforsøk og 
forskjell i molekylvekt. Metabolitten D1989 er ikke funnet i vann/sedimentforsøk, men er 
ekstremt giftig for vannlevende organismer. 
 

 Dosering 
(g/daa) 

Avstand 
(meter) 

Drift 
(%) 

Antall 
behandlinger 

PEC 

Bifenazat 14,4 1 2,77 1 1,33 
 14,4 5 0,57 1 0,27 
D3598 4,68 1 2,77 1 0,43 
 4,68 5 0,57 1 0,09 
D9472 1,8 1 2,77 1 0,17 
 1,8 5 0,57 1 0,03 
D1989 8,78* 1 2,77 1 0,81 
 8,78* 5 0,57 1 0,17 

 
* Som verste tilfelle er det i tabellen beregnet at all bifenazat går over til denne 
metabolitten. Doseringene er justert mht. molekylvekt. 
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7.4.2 Organismer 
Terrestrisk miljø 
 

Fugl Bifenazat er moderat akutt giftig og moderat giftig til giftig i diett. Tabellen nedenfor viser 
beregninger i henhold til EUs trinn 1. Liten insektspisende fugl er valgt som mest 
relevante scenario. For akutt- og korttidseksponering gir dette TER-verdier som ikke 
overskrider EUs grense på 10, men beregningene for langtidseksponering gir 
overskridelse av EUs grense på 5.  
 

Tidsskala Giftighet 
mg/kg 
kv 

Scenario Indikatorart Dosering 
mg 
v.s./daa 

FIR 
g 
fôr/g 
kv 

RUD 
mg/kg 
ved 1 
kg 
v.s./daa 

ETE 
mg/kg 
kv 

TER 

Akutt 1036 jordbær Liten 
insektspiser 

14,4 1,04 52 7,8 133 

Korttids 106 jordbær Liten 
insektspiser 

14,4 1,04 29 4,3 25 

Langtids 2,1 jordbær Liten 
insektspiser 

14,4 1,04 29 4,3 0,5 

 
I henhold til EUs guidancedokument for pattedyr og fugl bør både andel av diett som 
kommer fra behandlet areal (PT) og andel av ulike fôrtyper i dietten (PD) spesifiseres i 
forhold til kultur og arter. Det foreligger ikke slike norske data, men i DARen foreslås en 
reduksjon i faktorene fra 1 til 0,5. TER blir da 1,9, som fremdeles under EUs grense.  

 
Preparatet kan brukes 2 ganger med 7 dagers mellomrom, men den raske 
nedbrytningen av bifenazat og hovedmetabolittene gjør det mindre sannsynlig at 
langtidseksponering er relevant. Hovedbruken antas å være i første halvdel av mai, 
men midlet kan bli brukt både tidligere og seinere. 

 
Bier Tabellen nedenfor viser beregning av farekvotienter for oral- og kontakteksponering, 

som ikke gir overskridelser av EUs grenseverdi. Det ble ikke sett effekter av materiale 
eldet i 3, 8 og 24 timer etter enkeltbehandling med 86 g v.s./daa. 

 
Eksponering LD50, µg/bie HQ Grenseverdi 
Oral >98 1,5 50 
Kontakt 8,5 17 50 

 
 
Leddyr Parasitoider: Glassplateforsøk viser noe effekter på snyltevepsen A. rhopalosiphi ved 

relevant dosering, og klare effekter ved høyere doseringer. I henhold til 
SETAC/ESCORT2 beregnes farekvotienten (HQ) i kulturen ved å multiplisere dosering 
med MAF (multiple application factor) og dele på LR50. Siden halveringstid på blader 
ikke er tilgjengelig brukes en defaultverdi for MAF på 1,7 basert på 2 behandlinger. 
Dette gir HQ = 14,4x1,7/26,2 = 0,9 som ikke er en overskridelse av EUs grense på 2. 
Resultatene støttes av forsøk med E. formosa, hvor opptil 30 g v.s./daa ikke gir 
negative effekter. 
 
Rovmidd: I glassplateforsøk ser man klare effekter (langt over 30 %) på T. pyri ved 
relevante doseringer. Farekvotienten (HQ) i kulturen beregnes til 10, som er en 
overskridelse av EUs grense på 2. Utenfor kulturen regnes 2,77 % avdrift. Dette gir en 
farekvotient på 0,3, som ikke er en overskridelse av EUs grense på 2.  
Utvidet labforsøk med T. pyri viser klare effekter ved relevant dosering. I feltforsøk fant 
man forbigående noe effekter på T. spp. 
 
Jordlevende predatorer: I glassplateforsøk vises lite effekter på P. cupreus ved 
dosering opptil 30 g v.s./daa.  
 
Bladlevende predatorer: I glassplateforsøk vises lite effekter på C. carnea og O. 
laevigatus ved dosering opptil 30 g v.s./daa. 
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Meitemark  Tabellen nedenfor viser beregning av TER for bifenazat, D3598 og D1989. For 
bifenazat er effektverdi fra preparatforsøk brukt. LC50 er korrigert til 5 % organisk C. 
Alle TER-verdier er over EUs grense på 10. 

 
Stoff LC50, mg/kg LC50korr, mg/kg PEC, mg/kg TER Grenseverdi 
Bifenazat >429 >215 0,155 >1387 10 
D3598 185 92,5 0,14 661 10 
D1989 87,2 43,6 0,048 908 10 
D1989* 87,2 43,6 0,18 242 10 
 
*Worst case. Beregnet i jord rett etter andre behandling med en DT50 på 60 dager, og 
at alt bifenazat går over til D1989. 
 
 
Akvatisk miljø 
 

Fisk EU har satt en grense for TER på 100, og stoffer/preparater med verdier under dette 
skal i utgangspunktet ikke godkjennes. Selv med bare 1 meter sikkerhetssone vil TER 
være over EUs grense for bifenazat og hovedmetabolittene i vann. 
 
Stoff LC50 TER ved ulike sikkerhetssoner 
 (µg v.s./l) 1 meter 5 meter 
Bifenazat (14,4 g/daa) 580 436 2120 
D3598 (4,68 g/daa) 44 102 495 
D9472 (1,8 g/daa) 210 1264 6140 
D1989 (8,78 g/daa) - - - 

 
 
Invertebrater EU har satt en grense for TER på 100, og stoffer/preparater med verdier under dette 

skal i utgangspunktet ikke godkjennes. Selv med bare 1 meter sikkerhetssone vil TER 
være over EUs grense. 
 
Stoff LC50 TER ved ulike sikkerhetssoner 
 (µg v.s./l) 1 meter 5 meter 
Bifenazat (14,4 g/daa) 420 316 1535 
D3598 (4,68 g/daa) 51 118 574 
D9472 (1,8 g/daa) 780 4693 22807 
D1989 (8,78 g/daa) 240 296 1439 

 
 
Vannplanter I TER-beregningene er det tatt utgangspunkt i den laveste akutt/kronisk EC50-verdien 

for virksomt stoff/preparat for vannplanter (EC50: xx).  
 
EU har satt en grense for TER på 10, og stoffer/preparater med verdier under dette skal 
i utgangspunktet ikke godkjennes. Selv med bare 1 meter sikkerhetssone vil TER være 
over EUs grense for bifenazat. 
 
Stoff LC50 TER ved ulike sikkerhetssoner 
 (µg v.s./l) 1 meter 5 meter 
Bifenazat (14,4 g/daa) >3820 >2873 >13962 
D3598 (4,68 g/daa) - - - 
D9472 (1,8 g/daa) - - - 
D1989 (8,78 g/daa) - - - 

 
Alger I TER-beregningene er det tatt utgangspunkt i den laveste akutt/kronisk EC50-verdien 

for virksomt stoff/preparat for alger (EC50: xx).  
 
EU har satt en grense for TER på 10, og stoffer/preparater med verdier under dette skal 
i utgangspunktet ikke godkjennes. Selv med bare 1 meter sikkerhetssone vil TER være 
over EUs grense. 
 
Stoff LC50 TER ved ulike sikkerhetssoner 
 (µg v.s./l) 1 meter 5 meter 
Bifenazat (14,4 g/daa) 300 226 1097 
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D3598 (4,68 g/daa) 830 1921 9334 
D9472 (1,8 g/daa) 710 4272 20760 
D1989 (8,78 g/daa) - - - 

 
Biokonsentrering Det er ikke utført biokonsentreringsforsøk. Bifenazat har en høy log Pow på 3,4, men 

både bifenazat og hovedmetabolittene brytes så raskt ned at biokonsentrering er lite 
sannsynlig. 
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8. Dokumentasjonens kvalitet 

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

 
Økotoksikologi Den foreliggende dokumentasjon er tilstrekkelig til å foreta en toksikologisk vurdering av 

virksomt stoff og preparat. 
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T2: ECB guidancedokument angående hemolytisk anemi (2006). 
T3: Addendum 3 til DAR (2005). 
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Ø3: EUs List of End-points (2005). 
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