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1. Sammendrag 

Stomp er et nytt preparat med nytt virksomt stoff. Preparatet søkes godkjent mot ugras i 
korn med og uten gjenlegg av kløver og gras, helsæd (blanding av korn og ert til fôr), 
mais, samt enkelte grønnsakskulturer og planteskolekulturer. Normert arealdose er 500 
ml preparat per dekar (tilsvarer 200 g virksomt stoff per dekar). Preparatet påføres 
hovedsakelig med traktormontert åkersprøyte bortsett fra i planteskolekulturer hvor 
håndholdt utstyr vil være aktuelt.  
 
I høstkorn brukes Stomp om høsten før eller etter kornet har spirt. I de resterende 
kulturene påføres preparatet normalt en gang om våren.  
 
Man antar at behovet for Stomp vil være størst i grønnsaker og mot høstspirende ugras i 
korn. I tillegg vil preparatet være en viktig resistensbryter i korn etter langvarig og 
ensidig bruk av sulfonylurea-preparatene. 
 
Det er ikke kjennskap til at det er utviklet noen form for resistens mot pendimetalin.  

1.1  Identitet og fysikalsk/kjemiske data 
Preparatnavn Stomp 
 
Virksomt stoff Pendimetalin 
 
Formulering Suspensjonskonsentrat 
 
Konsentrasjon av  
virksomt stoff 400 gram/liter 
 
IUPAC-navn N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine 
 
CAS nummer 40487-42-1 
 
Strukturformel  
 

CH3

NO2

NHCH(CH2CH3)2

NO2CH3

 
 
 
 
 
 
Molekylvekt    281,3 
 
Vannløselighet Moderat:  pH 4: 0,54 mg/l (20°C) 

pH 7: 0,33 mg/l (20°C) 
pH 10: 0,44 mg/l (20°C) 

 
Damptrykk Middels:   1,94 x 10-3 Pa (25 °C) 
 
 
Henrys konstant Middels:  2,728 x 10-3 Pa m3 /mol 
 
log Pow Meget høy: 5,2 (pH 7) 
 
pKa    2,8 
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1.2  Toksiske effekter og skadepotensiale for menneske 
1.2.1 Pendimetalin  

 
Toksikokinetikk Absorpsjonen av stoffet er begrenset og det som absorberes skilles ut hovedsakelig i 

galle. 
 
Akutt toksisitet,  
irritasjon, allergi Stoffet har lav akutt giftighet oralt, dermalt og ved innånding. Det er ikke irriterende, 

men kan gi allergi ved hudkontakt.   
 
Gentoksisitet Pendimetalin er tilstrekkelig undersøkt og ingen gentoksiske effekter er rapportert. 

Stoffet ble vurdert som ikke-gentoksisk 
 
Subkronisk/kronisk  
toksisitet  Kritisk effekt/målorgan: Det kritiske organet var lever hos rotte og hund. Det er sett 

mikroskopiske endringer som tyder på skader i galleganger. I tillegg ble det sett effekter 
i skjoldbruskkjertelen i rotteforsøkene. De laveste NOAELene i kortidsforsøk og 
langtidsforsøk var henholdsvis på 39 og 12,5 mg/kg/dag.  

 
Kreftfremkallende 
potensial Det er sett en økning i forekomst av svulster i skjoldbruskjertelen i forsøk på rotte, men 

mekanistiske studier viser at dette er spesifikt for rotte.    
 
Reproduksjons- 
toksisitet og  
teratogenese Det ble sett en svak reduksjon av antall avkom i generasjonsforsøket ved doser som ga 

redusert kroppsvekt og fôrinntak hos forelderdyr. 
 
Nevrotoksisitet Ikke relevant  
 
Spesielle forsøk Forsøk for å belyse mekanismen bak svulster i skjoldbryskkjertelen viste økt TSH, 

redusert T4 og økt omsetning av T4 i lever.   
 
Humane data Ingen effekt rapportert. 
 
Metabolitter Ingen relevant metabolitter. 
 

 
1.2.2 Stomp  

Formuleringsstoffer Preparatet inneholder ingen stoffer over merkegrensa. 
 
Akutt giftighet, 
irritasjon, allergi Prepratet er lite akutt giftig oralt, dermalt og ved innånding. Det er ikke irriterende og 

ikke allergifremkallende. 
 
Dermal absorpsjon Dermal absorpsjon for både ufortynnet og fortynnet løsning er satt til 10 %. 

 
 
1.2.3 Eksponering ved bruk og arbeid med sprøytet kultur 
Traktormontert utstyr:  AOEL overstiges ikke ved bruk av verneutstyr. 
Håndholdt utstyr:   AOEL overstiges også ved bruk av verneutstyr. 

1.3 Rester i produkter til mat eller fôr 
I EU er det etablert grenseverdier for rester av pendimetalin i alle de spiselige kulturene. 
Bruk i korn, sukkermais, ert til konserves, kepaløk, sjalottløk og purre vurderes som 
uproblematisk med hensyn til risiko for overskridelse av fastsatt EU-MRL, forutsatt at 
produktet brukes i henhold til foreslått norsk GAP. 
 
I gulrot og rotpersille (kan ekstrapoleres fra gulrot) er innlevert dokumentasjonen 
mangelfull. Mattilsynet venter på mer dokumentasjon fra tilvirker, og må avvente med å 
ta stilling til om bruk i disse kulturene kan aksepteres.    
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Pendimetalin er ikke med i Mattilsynets søkespekter for rester av plantevernmidler i 
vegetabilske næringsmidler. 

1.4 Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter 
1.4.1 Pendimetalin 
 
Pendimetalin er et PBT (Persistent, Bioaccumulating and Toxic) stoff ut fra at DT50lab > 
120 dager, BCF > 2000 og NOEC for vannplanter og alger < 0,01 mg/L.  

 
Nedbryting i jord  Nedbrytningsveier:  

Aerob: Aerob primærnedbryting i jord er lav under standard laboratorieforhold, DT50 = 
168 – 743 d, DT50 fra nedbrytning felt varierer fra 30 til 1065 d. Primærnedbrytningen 
går ned når temperaturen og/eller fuktighetsnivået går ned. 
Fotolyse: Ikke viktig for nedbrytningen. 
 

Sorpsjon/mobilitet  Sorpsjon: Vannløseligheten er moderat, adsorpsjonen i jord er høy til meget høy. 
Kolonneforsøk/lysimeter/modellsimuleringer: I følge kolonneforsøk er det svært lav 
transport nedover i profilet. Pendimetalin ble ikke funnet i sigevannet i lysimeterforsøk. 

 
Nedbrytning i vann Hydrolyse: Pendimetalin er hydrolysestabil. 

Fotolyse: Fotolyse kan bidra til nedbrytning av pendimetalin i vann. 
Nedbrytbarhetstest: Ikke lett nedbrytbart. 
Vann/sediment: Primærnedbrytningen er moderat til middels. 

 
Skjebne i luft: Fotokjemisk oksidativ nedbrytning i luft: Middels. 

Fare for fordampning: <20 % fra planter i løpet av 24 timer; 7 % fra jord i løpet av 120 
dager. 

 
Effekt på  
terrestriske org. Fugl: Moderat akutt og kronisk giftig, lite giftig i diett.  

Bier: Lite giftig.  
Andre leddyr: Ingen effekter ved relevante doser i utvidet labforsøk.  
Meitemark: Moderat kronisk giftig.  
Mikroorganismer i jord: Pendimetalin ser ikke ut til å ha vesentlig innflytelse på 
nitrogenomsetning eller dehydrogenaseaktivitet. 

 
Effekter på 
Akvatiske org. Fisk: Meget akutt giftig og kronisk giftig. 

Invertebrater: Giftig til meget akutt giftig og kronisk giftig. 
Sedimentlevende organismer: Lite giftig for fjærmygglarver i følge et usikkert forsøk. 
Vannplanter: Ekstremt giftig. 
Alger: Ekstremt giftig. 
Mikroorganismer i vann: Meget giftig. 

 
Biokonsentrerings- 
potensiale i fisk Meget høyt potensiale, men rask utskillelse. 
 
 

1.4.2 Preparat 
 
Det er ingen indikasjoner på at preparatet Stomp er mer toksisk enn hva som kan 
forklares ut fra innholdet av pendimetalin. 
 
1.4.3 Eksponering (miljø) 

 
Skjebne i miljøet 
Pendimetalin har lav primærnedbrytning. 
Mineraliseringen er lav og bundne rester utgjør 6 – 9 %. Metabolitter utgjør til sammen 
ca. 7 %. 

 



Stomp – pendimetalin  Side 1-4 

I følge Addendum til EU monografien (Ø3) kan DT90 kan være > 1 år og det er derfor 
fare for akkumulering. 
PIEC (predicted initial environmental concentration) i jord ved tilførsel av 200 g virksomt 
stoff/daa blir 2,7 mg/kg.  
 
Primærnedbrytningen i vann/sediment er moderat til middels. Pendimetalin blir raskt 
bundet til sediment. PIEC som følge av overflateavrenning vil være 12,4 µg/l i vann og 
34,7 µg/l i sediment. 
 
Organismer 

Fugl Akutt TER er beregnet til 13, som er over EUs grense på 10. Akutt eksponering av fugl 
anses derfor å være uproblematisk. 

 
Bier Farekvotienter for både oral- og kontakteksponering er 2. Dette er under EUs grense på 

50, og anses derfor å være uproblematisk.  
 
Andre leddyr Det er effekter på 100 % ved relevante doser i laboratoriestudier men ingen effekter 

over EUs grense på 50 % i utvidede laboratoriestudier.  
 
Meitemark Akutt TER er 127. Dette er over EUs grense på 10. Akutt eksponering av meitemark 

anses derfor å være uproblematisk. 
Kronisk TER er 13. Dette er over EUs grense på 5. Kronisk eksponering av meitemark 
anses derfor å være uproblematisk. 
 

Akvatiske org. Algen Scenedesmus subspicatus er mest følsomme akvatiske organisme. I TER-
beregningene er det tatt utgangspunkt i den laveste akutt EC50-verdien for virksomt 
stoff (EC50: 5 µg/l). TER = 7,5 med en sikkerhetssone på 30 meter. 
 
EU har satt en grense for TER på 10, og stoffer/preparater med verdier under dette skal 
i utgangspunktet ikke godkjennes. Selv med en sikkerhetssone på 30 meter vil TER 
være under EUs grense, og eksponeringen anses derfor å være problematisk.  

 
Biokonsentrering Meget høyt potensiale for biokonsentrering (BCF: 5100 i blågjellet solabbor), men rask 

utskillelse (ca. 90 % utskilt etter 14 dager i rent vann).  
 

1.5 Dokumentasjonens kvalitet 
Den foreliggende dokumentasjon er tilstrekkelig til å foreta en toksikologisk vurdering av 
virksomt stoff og preparat. 
 
Den foreliggende dokumentasjon er tilstrekkelig til å foreta en vurdering på risiko for 
overskridelse av EU-MRL i alle spiselige kulturer bortsett fra i gulrot og rotpersille (kan 
ekstrapoleres fra gulrot). Mattilsynet venter på mer dokumentasjon fra tilvirker i disse 
kulturene.  
 
Den foreliggende dokumentasjon er tilstrekkelig til å foreta en vurdering av 
miljøegenskapene til virksomt stoff og preparat. 
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2. Status for preparatet 

Saksnummer 04/17003 
 
Virksomt stoff Pendimetalin 
 
Preparatnavn Stomp 
 
Tilvirker BASF Cyanamid 
 
Importør BASF AS 
 
Konsentrasjon av  
virksomt stoff 400 g/l 
 
Formulering Suspensjonskonsentrat 
 
Pakningsstørrelse 10 liter 
 
Type preparat Ugrasmiddel 
 
Type sak Nytt preparat inneholdende nytt virksomt stoff. 

 
Søknadsdato 20.12.2005 
 
Forrige godkjennings- 
periode utløp -/- 
 
Sist vurdert -/- 
 
Krav  -/- 
 
Andre krav -/- 
 
Omsetning -/- 
 
 
Status i EU Pendimetalin er inkludert på EUs positivliste. 
 

Land Kultur Behandlingsfrist 
Danmark Korn 

Erter 
Mais, gulrøtter 
Løk 
Kløver, gras 
Blomsterløk, planteskoler

4-5 bladstadiet 
6 uker 
3 mnd 
8 uker 
6 uker 

Sverige *Bønner, gulrøtter og løk.  
Andre EU-land  alle 

 
   * Bruksområdet er redusert på grunn av miljøegenskapene. 
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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 Høsthvete, rug og rughvete. Vårhvete, bygg og havre med og uten gjenlegg av kløver 

og gras. Helsæd (blandinger av korn og ert til fôr), ert til modning, ert til konserves, 
gulrot, rotpersille, kepaløk, sjalottløk, purre, sukkermais, fôrmais, roser, tonålet furu, 
rødgran og edelgran.  

  
Man antar at behovet for Stomp vil være størst i grønnsaker og mot høstspirende ugras 
i korn. I tillegg vil preparatet være en viktig resistensbryter i korn etter langvarig og 
ensidig bruk av sulfonylurea-preparatene. 

 
Virkeområde Ettårige grasarter og tofrøbladet frøugras. 
 
Virkemåte Stomp er et bredspektret ugrasmiddel mot både enfrøblada og tofrøblada ugras. Virker 

ved opptak gjennom blad og røtter, og kan brukes både før og etter at ugraset har spirt. 
På oppspirt ugras virker det som et kontaktmiddel uten transport til vekstpunktene.  

 
Virkemekanisme Pendimetalin inhiberer mikrotubulidannelse, forstyrrer celledeling og fører til mikrofibril 

disorientering. 
 
Nytteorganismer/ 
Integrert plantevern -/- 
 
Resistens Det er foreløpig ikke noe kjennskap til at det er utviklet noen form for resistens mot 

pendimetalin.  

3.2 Behandlingsmåte og dosering 
Korn med og uten gjenlegg av kløver og gras, helsæd, ert: 
I høstkorn påføres preparatet om høsten før eller etter at kornet har spirt med en dose 
på 300 – 400 ml/daa (før spiring av kornet) eller 150 – 200 ml/daa (etter spiring av 
kornet). I vårkorn, ert, gjenlegg av kløver og gras og helsæd sprøytes det en gang om 
våren med dosering fra 100 – 150 ml/daa. I ert kan preparatet alternativt påføres to 
ganger men med halv dose med ca 10 dagers intervall 
 
Grønnsaker og mais: 
I gulrot, rotpersille, løk, sjalottløk og purre blir Stomp påført om våren med dosering på 
250 – 500 ml/daa (avhenger av kultur og jordtype), mens i mais vil doseringen varierer 
fra 100  -  400 ml/daa. I løk til lagring kan Stomp brukes for å hindre høstugras, aktuell 
sprøytetid kan da være i midten av juli. I gulrot, rotpersille og mais kan preparatet 
brukes to ganger, men da med reduserte doser slik at total dosering per sesong ikke 
overskrider maksimaldosen på 500 ml/daa.  
 
Roser, tonålet furu, rødgran, edelgran:  
Anbefalt dosering er 500 ml/daa når kulturplantene er i vintertilstand. 

 
Mer detaljer om bruk er oppført på preparatets etikett.  
 

NAD Med bakgrunn i preparatets dosering i grønnsaksvekster fastsettes normert arealdose 
(NAD) til 500 ml per dekar. Dette tilsvarer 200 g v.s./daa.  

 
Spredeutstyr I all hovedsak vil traktormontert sprøyteutstyr (åkersprøyte) bli benyttet, bortsett fra i 

prydvekstene hvor håndholdt utstyr vil være aktuelt.  
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4. Identitet og fysikalsk/kjemiske data 

IUPAC-navn        N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3.4-xylidene 
 
CAS nummer 40487-42-1 
 
Strukturformel  
 
 

CH3

NO2

NO2CH3

N
H 

 
 
 
 
 
 
 
Molekylvekt    281,3 
 
Vannløselighet Moderat:  

pH 4: 0,54 mg/l (20°C) 
pH 7: 0,33 mg/l (20°C) 
pH 10: 0,44 mg/l (20°C) 

 
Damptrykk Middels:   1,94 x 10-3 Pa (25 °C) 
 
 
Henrys konstant Middels:  2,728 x 10-3 Pa m3 /mol 
 
log Pow Meget høy: 5,2 (pH 7) 
 
pKa    2,8 
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5. Toksisk effekt og skadepotensiale for menneske 

Pendimetalin ble den 11.april 2003 tatt opp på Annex I i plantevernmiddeldirektivet til 
EU og er klassifisert som; Xi; Irriterende, R43; Kan gi allergi ved hudkontakt. Verken det 
virksomme stoffet eller preparatet er tidligere vurdert i Norge. I denne forenklede 
vurderingen har vi vektlagt EU-monografi fra mai 1998 der Spania er rapportørland og 
trukket ut det viktigste og fokusert på problemområdene. I tillegg har vi tatt hensyn til 
vedlegg fra Evaluation Group meeting (addendum) fra januar og mai 2000. 
 
I vedlagt EU-monografi er flere studier krysset ut fordi det ikke er dokumentasjons-
samarbeid mellom Cyanamid, Makhteshim og I.Pi.Ci og Mattilsynet kun kan vurdere 
forsøk fra Cyanamid. Cyanamid er kjøpt opp av BASF. 
 
Vedlegg til denne forenklede vurderingen er: EU-monografi, Evaluation Group meeting 
(addendum) fra januar og mai 2000. 

5.1 Pendimetalin 

5.1.1 Toksikokinetikk  
Absorpsjon ble av EU satt til 57 %, basert på galleekskresjon og mengde i urin. Omlag 
7 % av den totale dosen ble skilt ut via urin og 50 % via galle etter 48 timer (Kao M.L., 
2000, GLP, AQ, fulgt OECD guideline 417. (Se addendum May 2000)). Høyest nivå ble 
funnet i lever > nyrer > fett > blod > hud > muskler. Nivåene varierte fra 1 til 30 ppm 
(Zulalian, J., 1972).  Ikke akkumuleringspotensial. 

5.1.2 Akutt toksisitet  
I forsøk med rotter og mus, ble oral LD50 funnet å være hhv >5000 mg/kg kv. og 2899 
mg/kg kv (Fisher 1981, s. 83 og 87 i EU-monografien). Dermal LD50 i forsøk med kanin 
ble funnet å være >2000 mg/kg kv. (Fisher 1981, s. 87-88 i EU-monografi). LC50 ved 
inhalasjon i forsøk med rotte ble funnet å være > 320 mg/l luft (DeProspo, J.R., 1973, 
s.90-91 i EU-monografien).  

5.1.3 Irritasjon/allergi   
Hudirritasjon ble ikke observert i forsøk med kanin. Derimot ble pendimetalin funnet å 
være svakt øyeirriterende, men dette ga ikke grunnlag for merking (Ukjent forfatter, 
1973, s 95-96 i EU-monografien). Pendimetalin er undersøkt i et Buehler forsøk med 
negativt resultat (Costello, 1985 , s97-98 i EU-monografien). Dette er det eneste 
sensibiliseringsforsøket tilvirker har rettigheter til. Derimot er det i EU-monografien 
beskrevet to maksimeringsforsøk (s 98-101 i EU-monografien) i tillegg som vi ikke har 
anledning til å bruke. Det ene forsøket er negativt, men i det andre forsøket ble 55 % av 
marsvinene sensibiliserte og EU har derfor merket med Xi, R43. Fordi EU har merket 
kan vi også gjøre det uten at vi formelt har tilgang til dette studiet. 

5.1.4 Gentoksisitet 
Pendimetalin er tilstrekkelig undersøkt og ingen gentoksiske effekter er rapportert. 
Stoffet ble vurdert som ikke gentoksisk. 

5.1.5 Subkronisk toksisitet  
Det kritiske organet i subkroniske forsøk var lever. Økt levervekt ble observert hos både 
hunn og hannrotter ved hhv 333 mg/kg kv/dag og 338 mg/kg kv/dag i 28-dagers 
fôringsforsøk (Morici, 1972, s.101-103 i EU-monografien). I 13 ukers diettforsøk ble det 
også observert økt absolutt og relativ levervekt i tillegg til mild leverskade hos hunn og 
hannrotter ved hhv 411mg/kg kv/dag og 382 mg/kg kv/dag (Fisher, 1986, s.108-109 i 
EU-monografien). Videre fant man og redusert kroppsvektøkning hos rotter gitt 250 
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mg/kg kv/dag. Laveste NOAEL var satt til 43,4 mg/kg kv/dag og 39,2 mg/kg kv/dag hos 
hhv hunner og hanner i 13 ukers forsøket og var basert skade i lever (Fisher, 1986). 
NOAEL benyttet til utregning av AOEL foreslåes derfor satt til 39 mg/kg kv/dag. 

5.1.6 Kronisk toksisitet og kreft 
Det er levert inn ett toårs diettstudie med hund (Cueto and Manua, 1979, s. 128-130 i 
EU-monografien), to toårs diettstudier med rotte (Weltman, 1987, s.130-131 i EU-
monografien) (Bailey, 1991, s. 133-135 i EU-monografien) og ett 18 måneders 
diettforsøk med mus (Johnson, 1988, s. 132-133 i EU-monografien). Kritisk organ i 
langtidsstudiene er også lever. I tillegg ble det sett effekter i skjoldbruskkjertelen i 
rotteforsøkene.  
 
I hundeforsøket ble det sett stoffrelaterte effekter på lever ved 50 og 200 mg/kg kv/dag. 
Biokjemiske og histologiske endringer som ble observert ved disse dosene var; økning i 
ALP-nivået, missfarging av galle samt tegn på blokkering av galleganger, økt antall 
celler i gallegangene (hyperplasia), økning av ødeleggelse av blodceller som førte til 
pigmentavsetninger (hemosiderosis), degenerering og nekrose av leverceller samt 
kronisk inflammasjon. Disse effektene i sin helhet tyder på stoffrelatert skade på 
levercellene. Ingen tegn på svulstutvikling (neoplasia) ble funnet i dette studiet. 
 
I det ene rotteforsøket ble det observert follikulær pigmentering, missfarging og 
reduksjon av colloid, samt missfarging av skjoldbruskkjertlen (Weltman 1987). I tillegg 
ble det funnet økt vekt av lever og skjoldbruskkjertel (Bailey 1991). I begge 
rotteforsøkene ble det observert en statistisk signifikant økning av svulstutvikling 
(benign) i skjoldbruskkjertelen. Ved uke 1 og 14 ble det funnet en økning av TSH, mens 
en reduksjon av T4 og fritt T4a ble funnet ved uke 53 (Bailey 1991). Mekanismen for 
utvikling av svulster er trolig at stoffet reduserer nivået av T4. Hypofysen svarer med å 
øke TSH for å øke produksjon av T4. Denne påvirkningen på skjoldbruskkjertelen fører 
til at de folliculære cellene øker i størrelse og antall for å svare på en økning av TSH. 
Dette kan igjen føre til ukontrollert cellevekst i rotter. Derimot har mennesker mye 
høyere nivå av T4 i blodet enn rotter og en reduksjon av T4 ved høye doser (138-192 
mg/kg kv/dag) vil være lite relevant for menneske. Ser vi på forsøk i hund er det ingen 
tegn på overnevnte effekt. Dette er årsaken til at EU ikke har merker stoffet for 
kreftfremkallende. EPA derimot har merket stoffet for kreftfremkallende kategori C 
(Hurley et al., 1998, vedlegg).  
 
For å begrunne at mekanismen bak utvikling av svulster i skjoldbruskkjertelen er 
forårsaket av en sekundærmekanisme ble fire mekanistiske studier innsendt. 
Forsøkene er ikke krevd av EU (s. 142-149 i EU-monografien.  
 
Studie 1: (Ficher og Brown 1991) 
Hensikten: Undersøke effekten av oral eksponering for pendimetalin på funksjon og 
struktur av skjoldbruskkjertelen.  
 
Material og metode: 80 hannrotter/gruppe ble gitt 0, 100 (4,98 mg/kg kv/dag) og 500 
ppm (245,4 mg/kg kv/dag) i dietten i 92 dager, 20 rotter/gruppe ble tomtappet dag 15, 
29, 52 og 92. Mengden TSH, T3 og T4 ble målt i prøvene, samt vekt av 
skjoldbruskkjertler ble notert.  
 
Funn/Konklusjon: I gruppen som fikk den høyeste dosen pendimetalin ble det funnet en 
reduksjon i nivået av T3 og T4, og en økning av TSH-nivået i blodet. Videre ble det 
funnet en økning i vekt av skjoldbruskkjertelen og hypertrofi hos de follikulære cellene. 
Ingen av disse effektene ble funnet ved den laveste dosen. Funnene støtter teorien om 
at det er en sekundær mekanisme som ligger bak forekomst av follikulær 
svulstdannelse i skjoldbruskkjertelen ved eksponering for pendimetalin. 
 
Studie 2: (De Vito og Braverman 1993) 
Hensikt: Undersøke effekten av oral eksponering for pendimetalin på produksjon av 
hormoner produsert i skjoldbruskkjertelen, TSH-produksjon, metabolisme av jod og 
struktur av skjoldbruskkjertelen.  
Material og metode: 10 rotter/gruppe ble gitt 0, 100 (4,98 mg/kg kv/dag) og 500 ppm 
(245,4 mg/kg kv/dag) i dietten i 14 dager. Dag 15 ble rottene injisert med 25-50 µC 131I 
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(NaI) i.p. To timer etter injeksjon ble rottene avlivet. Blodprøver ble tatt og skjoldbrusk-
kjertelen ble veid og homogenisert. 
 
Funn/Konklusjon: I gruppen som fikk den høyeste dosen pendimetalin ble det funnet en 
reduksjon i nivået av T3 og T4, og en økning av TSH-nivået i serumet. Videre ble det 
funnet en økning av inkorporert 131I  i MIT, DIT og T4. 
 
Studie 3: (De Vito og Braverman 1993)
Hensikt: Undersøke galleekskresjon og tyroksinmetabolisme i lever. 
  
Material og metode: 10 rotter/gruppe ble gitt 0, 100 (4,98 mg/kg kv/dag) og 500 ppm 
(245,4 mg/kg kv/dag) i dietten i 14 dager. Dag 14 ble gallekannulering utført før rottene 
ble rottene injisert m 125I-T4 (25-50 µC) i halevenen. Galle ble samlet intervallvis. 
Blodprøver ble tatt ved ulike tidspunkter etter injeksjon. Lever ble tatt ut og 
homogenisert. 
 
Funn/konklusjon: Også i denne studien ble det sett en reduksjon i nivået avT4 og T3, 
samt en økning av TSH-nivået i serum til rotter eksponert for høyeste dose. Det ble 
også funnet økt opptak av 125I-T4 i lever som man antar er årsaken til den observerte 
økningen av levervekten. Videre ble det funnet økt utskillelse av 125I-T4 fra galle, samt 
redusert 125I-T4 nivå i serum. Ut fra funnene i dette forsøket kan det se ut til at årsaken 
til redusert T4 –nivå i serum er forårsaket av endringer i leveren som fører til økt 
utskillelse. Dette forsterker antagelsene om at svulstdannelsen i skjoldbruskkjertlene er 
en sekundæreffekt. 
 
Studie 4: (Fisher 1993) 
Hensikt: Undersøke om effekten av oral eksponering for pendimetalin på funksjon og 
struktur av skjoldbruskkjertelen var reversibel. 
 
Material/metode: 110, 90 og 95 rotter ble eksponert for hhv 0, 500 og 5000 ppm i 28 
dager. Deretter fulgte 28 dager uten behandling. Dyr ble avlivet ved ulike tidsintervall 
(dag 3,7,10,14,28,56) samt at serum og skjoldbruskkjertlene ble tatt ut.  
 
Funn/konklusjon: I denne studie ble det og funnet en statistisk signifikant reduksjon av 
T3, T3r og T4 nivå i serum i høydosegruppen sammenlignet med lavdosegruppen og 
kontrollen. Derimot fant man ingen endringer av TSH nivået i serum i behandlede 
grupper. Videre ble det sett på binding av T4 til transportmolekylene albumin og 
transtyretin (TTR). Prosentandel av tyroideahormonene som normalt binder seg til 
albumin og TTR er hhv 10-15 % og 10-20 %, mens resten bindes til tyroksinbindende 
globulin (TGB). I høydosegruppa ble det funnet en økning av binding til albumin og en 
reduksjon i binding til TTR sammenlignet med lavdosegruppa og kontrollen. Binding til 
TGB ble ikke undersøkt. I tillegg ble de follikulære cellene undersøkt morfologisk. I både 
høy og lavdosegruppa ble det funnet en signifikant økning av cellenes høyde og en 
reduksjon av det kolloide området. Etter 28 dager uten behandling var nivået av T3, T3r 
og T4 nivået i serum samt de observerte histomorfologiske endringer i de follikulære 
cellene, ikke forskjellig fra kontrollgruppa. 
 
I høydosegruppen var både totalvekt og relativ (mot kroppsvekt) vekt av 
skjoldbruskkjertelen signifikant økt ved behandling, men ved endt studie var nivået 
sammenlignbart med kontrollen. I lavdosegruppa ble det funnet en økning av 
totalevekten av skjoldbruskkjertelen, men økningen var ikke statistisk signifikant.  
  
Mattinntak i høydosegruppa var signifikant redusert i behandlingsperioden 
sammenlignet med kontrollgruppa. I den ubehandlede perioden forble mattinntaket i 
høydosegruppa noe redusert, men reduksjonen var ikke signifikant. Kroppsvekten var 
både i behandlet (29 %) og ubehandlet periode statistisk signifikant redusert i forhold til 
kontrollgruppa. Derimot var den totale vektøkningen sammenlignbar med kontrollgruppa 
i den ubehandlede perioden. I lavdosegruppa var matinntaket noe redusert ved 
behandling, men denne reduksjonen var kun signifikant ved dag 22 og 29 i den 28-
dagers behandlingsperioden. I den ubehandlede perioden var matinntaket 
sammenlignbart med kontrollen. Kroppsvekten og den totale vektøkningen var på nivå 
med kontrollgruppa ved behandling og i ubehandlet periode. 
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Samlet støtter alle de fire forsøkene hypotesen om at økningen i svulster i 
skjoldbruskkjertelen er en sekundær effekt. Vi antar derfor med stor sannsynlighet at 
eksponering for pendimetalin vil kun forårsake effekter i rotte og ikke i mennesker da 
mennesker normalt har relativt mye TBG T4 i serum sammenlignet med rotte. 

5.1.7 Reproduksjonstoksisitet 
To-generasjonsforsøk i rotte (Irvine 1990, s. 137-138 i EU-monografien): Forsøket er av 
akseptabel kvalitet og oppfyller GLP. Material/metode: 25 hun og hannrotter gitt 0, 500, 
2500 eller 5000 ppm (som tilsvarte 0, 30,150, 296 mg/kg kv/dag for hannene og 0, 
39,195, 388 mg/kg kv/dag for hunnene) i foret.   
Funn: Ingen signifikant mortalitet i P1 eller F1 generasjonene som kunne relateres til 
behandlingen. Hannene i høydosegruppa hadde statistisk signifikant lavere 
kroppsvektøkning. Effekten ble og sett ved nest høyeste dose, men i denne gruppa var 
reduksjonen ikke signifikant. Videre ble det også sett dose relatert reduksjon av 
forinntak evd høyeste og nest høyeste dose. 
Det ble ikke sett signifikante effekter på vaginalsekretutstrykmønster, tid og utførelse av 
parring, fruktbarhet, fertilitet, svangerskapets varighet og utfallet av svangerskapet. 
Derimot så man en svakt reduksjon av antall avkom i høyeste dosegruppe i begge 
generasjoner i forhold til kontrollen. Basert på disse funnene ble NOAEL foreslått satt til 
30 (hanner) og 39 (hunner) mg/kg kv/dag da det ikke ble sett adverse effekter på avkom 
eller foreldre ved denne dosen. 

5.1.8 Teratogenese  
Oralt teratologiforsøk i rotte (Wolfe, Durloo and Mistretta, 1979, s. 138-140 i EU-
monografien): Forsøket er av akseptabel kvalitet, men oppfyller ikke GLP.   
Material/metode: 25 gravide rotter ble sondeforet med hhv 0, 125, 500 ppm som 
tilsvarte hhv 0, 10, 20 og 42 mg/kg kv/dag fra dag 6 til dag 15 i graviditeten.  
Funn: Ingen signifikante effekter ble observert og NOAEL for fosterutvikling og maternal 
toksisitet |ble foreslått satt til 42 mg/kg kv/dag. 
 
Teratologiforsøk i kanin (Wolfe, Durloo and Mistretta, 1981, s. 140-141 i EU-
monografien): Forsøket er av akseptabel kvalitet og oppfyller GLP.  
Material/metode: 20 hunnkaniner ble gitt 0, 15, 30, 60 mg/kg kv/dag via sondeforing.  
Funn: Det ble ikke sett signifikante stoff spesifikke effekter ble observert ved utvikling 
avfoster. Etter diskusjoner i EU ble NOAEL foreslått satt til 60 mg/kg kv/dag for 
utviklingseffekter i foster og effekter på mødrene.  

5.1.9 Nevrotoksisitet 
Ikke relevant. 

5.1.10 Klassifisering og merking 
I EU er stoffet klassifisert: Xi; Irriterende, R43; Kan gi allergi ved hudkontakt.   

5.1.11 Forslag til nasjonale normer 
NB! Husk å formulere alt under dette punktet som forslag inkl. usikkerhetsfaktorer! 
 

ADI Vi foreslår å benytte 2 års hundeforsøk (Cueto og Manus, 1979, s.128-130 i EU-
monografien) der NOAEL for systemiske effekter ble satt til 12,5 mg/kg kv/dag, med en 
risikofaktor på 100. ADI foreslås å settes til 0,125 mg/kg kv/dag. 

 
AOEL Vi foreslår å benytte 90-dagersstudie i rotte (Fisher 1986, s. 108-109 i EU-monografien) 

der NOAEL ble satt til 39 mg/kg kv/dag med sikkerhetsfaktor på 100 og 57 % 
absorpsjon (Kao M.L., 2000). AOEL er foreslått satt til 0,22 mg/kg kv/dag. 

 
ARfD Ikke aktuelt. 
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5.2 Formuleringsstoffer 
Preparatet inneholder ingen stoffer over merkegrensa. 

5.3 Stomp 

5.3.1 Akutt toksisitet  
LD50 oralt, rotte var > 5000 mg/kg og LD50 dermalt > 4000 mg/kg. LC50, 4 timer var > 
5.02 mg/l. MMAD var fra 2 til 3.4 µm. Ved denne dosen hadde dyr av begge kjønn tung 
respirasjon som vedvarte i 10 dager. 

5.3.2 Irritasjon/allergi  
Preparatet var ikke hudirriterende (0 for både erytem og ødem), men var svak 
øyeirriterende (0 for både iris- og regnbyehinne, 0,3 for ødem i bindehinnen og 1,2 for 
rødhet i bindehinnen ). Det var negativ i Buehler og LLNA tester. 

5.3.3 Klassifisering og merking   
Ingen helsefaremerking. 

5.3.4 Dermal absorpsjon  
Konklusjon fra diskusjonen i EU er 10 % dermal absorpsjon for både ufortynnet og 
fortynnet løsning er 10 %. Konklusjonen er basert på et biomonitoreringsforsøk. 

5.4 Eksponering ved bruk og arbeid med sprøytet kultur  
Estimering av eksponering ved bruk og arbeid med preparatet beregnet i 
eksponeringsmodeller: NAD for Stomp er satt til 500 ml/daa (basert på sprøyting av 
grønnsaker).  
 
Konklusjon:  
Traktormontert utstyr: Uten verneutstyr overstiger eksponeringen AOEL med opptil 679 
%, mens ved bruk av fullt verneutstyr utgjør eksponeringen mellom 14 og 68 % av 
foreslått AOEL (Tabell 1). 
Håndholdt utstyr: Uten verneutstyr overstiger eksponeringen AOEL med opptil 2622 %, 
mens uten verneutstyr overstiger eksponeringen AOEL med 375 % (Tabell 2). 
 
Tabell 1: Total absorbert doser etter sprøyting med traktormontert sprøyte. 

 
 

Total absorbert dose (mg/kg kv/dag) 
 

 
% 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 
 
 
 

 
1,495 

 
0,295 

 
0,175 

 
0,172 

 
0,1593 

 
0,1753 

 
0,1515 

 
679 % 

 
68 % 

UK Poem 
Flytende 
formulering 
10 L 

 
1,035 

 
0,719 

 
0,134 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 

 
 470 % 

 
 61 % 

Tysk modell, 
75 percenti 

 
1,425 

 
0,522 

 
0,439 

 
0,437 

 
0,0621 

 
0,429 

 
0,031 

 
648 % 

 
14 % 
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Felles parametere: Dermal absorpsjon 10 %,  AOEL = 0,22 mg/kg kv/dag,  Sprayvolum 200 l/ha, 
kroppsvekt 60 kg, 6 timer eksponering og 20 ha behandlet areal per dag. 
 
 
 
Tabell 2: Total absorbert doser etter sprøyting med håndholdt utstyr. 

 
 

Total absorbert dose (mg/kg kv/dag) 
 

 
% 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 
 
 
 

 
5,768 

 
3,968 

 
2,468 

 
2,453 

 
0,802 

 
2,452 

 
0,785 

 
2622 % 

 
357 % 

UK Poem 
Flytende 
formulering 
10 L 

 
3,09 

 
0,972 

 
0,534 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 

 
1404 % 

 
243 % 

Tysk modell, 
75 percenti 
 
 

 
Ingen data på håndholdt utstyr, sprøyting nedover  

  
Felles parametere: Dermal absorpsjon 10 %, AOEL = 0,22 mg/kg kv/dag,  Sprayvolum 
200 l/ha, kroppsvekt 60 kg, 3 timer eksponering og 5 ha behandlet areal per dag. 
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6. Rester i produkter til mat eller fôr 

Vurderingen er basert på dokumentasjon fra tilvirker, Draft Assessment Report (DAR) 
fra 1998 med tilhørende addendum. 
 

Metabolisme i  
planten Det er utført metabolismestudier med pendimetalin i sukkermais, soyabønner, poteter, 

hvete og løk. Studiene er utført både ute på felt og i veksthus. I studiene har doseringen 
med radiomerket pendimetalin variert fra 110 – 220 g/daa bortsett fra i løk hvor det ble 
brukt en total dosering på 600 g/daa. I de andre kulturene ble de fleste forsøkene utført 
med dose på 170 g/daa.  

  
 Det ble ikke observert signifikante forskjeller i metabolismen i de ulike studiene, og total 

mengde gjenfunnet radioaktive rester var gjennomgående lav i ferdighøstede produkter.  
 Studiene viste at pendimetalin som påføres plantene hovedsakelig ikke transporteres 

rundt i planten. Pendimetalin brytes i stor grad ned til en rekke naturlige vannløslige 
komponenter, samt til naturlige bestanddeler i planten som proteiner, cellulose, 
hemicellulose og lignin. Det ble kun gjenfunnet spor av morstoffet samt detekterbare 
mengder av metabolittene 4-hydroxymetyl (CL 202,347) og 4-karboksyl syre (CL 
99,900). Ingen av metabolittene overskred 10 % av mengden totalt gjenfunnet 
radioaktive rester.  

 
 Det er også utført metabolismestudier i etterfølgende kulturer (korn, oljevekster, enkelte 

rotvekster og salat). Pendimetalin finnes i jorda lenge etter påføring (mer enn et år), 
men gjenfunnet rester i etterfølgende kulturer var i alle forsøk under bestemmelses-
grensen for analytisk metode.   

 
 Det er ikke blitt påkrevd fôringsforsøk med husdyr, da det ikke forventes å være rester 

av pendimetalin i kulturer som brukes til fôr. I tillegg viser metabolismestudier at det ikke 
oppstår rester av pendimetalin i spiselig vev.  

 
Definisjon rester Innleverte metabolismestudier konkluderer med at rester av pendimetalin defineres som 

gjenfunnet morstoff (pendimetalin).  
 
Grenseverdier  Det er etablert grenseverdier for rester av pendimetalin i EU. Disse er gjengitt i tabellen 

nedenfor.   
 

Restdata Det er innlevert restforsøk fra Nord-Europa (UK, DE, HU, FI, N) for pendimetalin i alle 
kulturer bortsett fra i rughvete, havre, rotpersille og sjalottløk. Forsøk som er relevante 
for norsk bruk er gjengitt i tabellen nedenfor. 

 Korn: Om ikke annet er spesifisert er det kun brukt resultater som viser rester i kornet 
(ikke tatt med strå og hele planten). I de andre kulturene er det kun verdier som viser 
restnivå i den spiselig delen av produktet som er tatt med, om ikke annet er spesifisert.  
 

År, 
land 

Kultur Dose 
(g v.s /daa) 

PHI 
(dager) 

Restnivå 
(mg/kg) 

EU 
MRL 

Norsk  
kritisk GAP 
(g v.s./daa) 

1 x 200 287 
294 

< 0,1 
< 0,1 

UK/72 Rug  

1 x 200 287 
294 

< 0,1 
< 0,1 
(strå) 

0,05  
1 x 60-160 
PHI: ca 300 
(kun høst-
sprøyting) 

 
DE/72 1 x 150 273 

280 
< 0,05 
< 0,05 

DE/81 
og 82 

1 x 200 273 
280 
294 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 

UK/73 
og 80 

Høsthvete 

1 x 100 293 
324 
327 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 

0,05  
1 x 60-160 
PHI: ca 300 
(kun høst-
sprøyting) 
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År, 
land 

Kultur Dose 
(g v.s /daa) 

PHI 
(dager) 

Restnivå 
(mg/kg) 

EU 
MRL 

Norsk  
kritisk GAP 
(g v.s./daa) 

DE/81 
og 82 

1 x 165 33 
49 
60 
96 
91 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
(hele 

planten) 
DE/81 
og 82 

1 x 165 102 0,06  

DE/81 
og 82 

1 x 175 33 
49 
60 
69 
91 

0,07 
0,37 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
(hele 

planten) 
1 x 175 105 < 0,05 

 
1 x 157,5 33 

60 
49 
69 

0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
(hele 

planten) 

DE/81 
og 82 

Vårhvete 

1 x 157,5 105 0,74* 
 

0,05 
 

 
1 x 40 

PHI: 75 
 
 

 
DE/72 

1 x 165 275 < 0,05 

1 x 198 227 
239 
269 
287 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 

 

1 x 200 294 
301 
315  

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 

DE/81 1 x 157,5 275 0,16 
DE/81 1 x 175 275 0,2 
HU/80 1 x 165 89 < 0,02 
UK/75 

Bygg  

1 x 200 250 < 0,05 

0,05  
 
 
 

1 x 40 
PHI:  75 

DK/83 1 x 198 101 
 

121 

< 0,05 
(belg) 
< 0,05 
(ert) 

FI/78 1 x 165 142 < 0,01 
(hele 

planten) 
1 x 198 76 

91 
95 
98 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
(belg) 

DE/87 

Ert til 
konserves 
(uten belg) 

1 x 198 97 
114 
115 
137 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
(ert) 

 

0,2  
 
 
 
 
 

1 x 60 
PHI:  70 
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År, 
land 

Kultur Dose 
(g v.s /daa) 

PHI 
(dager) 

Restnivå 
(mg/kg) 

EU 
MRL 

Norsk  
kritisk GAP 
(g v.s./daa) 

1 x 148,5 48 
56 
94 

101 

0,05 
< 0,05 
0,05 
0,07 

DE/73-
77 

1 x 198 39 
53 
60 
67 
89 

100 
110 
117 

0,12 
0,10 
0,08 
0,11 
0,13 
0,05 

< 0,05 
0,06 

1 x 100 111 
112 

0,14 
0,06 

UK/75 

Gulrot 
 

1 x 200 111 
112 

0,12 
< 0,05 

0,2  
1 x 40-200 

PHI: 42 

DK/80 1 x 198 60 
76 

127 
129 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 

DE/76 
og 81 

1 x 198 54 
58 
65 
66 
93 
96 
99 

100 

< 0,05 
0,07 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 

DE/76 
og 81 

Kepaløk 

1 x 198 
(14 forsøk) 

107 -
159 

< 0,05 
 

0,05  
 
 
 
 

1 x120- 200 
PHI: 56 

DE/98 1 x 156 91 < 0,05 
DE/97 1 x 160 84 < 0,05 

1 x 170 49 < 0,05  
1 x 160 74 < 0,05 

DE/00 1 x 174 83 < 0,05 
1 x 174 83 < 0,05 
1 x 168 87 < 0,05 

DE/01 

Purre 

1 x 160 35 < 0,05 

0,05  
 

1 x 120 -200 
PHI: 56 

HU/91 1 x 165 82 < 0,05 
    

N/05 1 x 198  < 0,01 
 

Sukkermais*

1 x 198  < 0,01 

0,05  
1 x 160 
PHI: 56 

 
Rug: Sprøytes kun om høsten, sesongen før plantene høstes. Forsøk fra UK viser ingen 
restverdier over deteksjonsgrensen. Forsøkene er utført med doser som er høyere enn 
norsk GAP.  
 
Hvete: Det er levert inn totalt 32 forsøk fra Nord-Europa i høst- og vårkorn. Med unntak 
fra ett forsøk i høsthvete er det brukt doser som er høyere enn kritisk norsk GAP.  
I høstkorn sprøytes det kun om høsten sesongen før plantene høstes, ingen av 
forsøkene viser verdier over deteksjonsgrensen. I vårkorn viser også alle verdier < 0,05 
mg/kg bortsett fra to forsøk som viser hhv 0,06 (dose 175 g v.s./daa) og 0,74* mg/kg 
(dose 157,5 mg/kg) etter 102 og 105 dager. Da det med stor sannsynlighet har skjedd 
en kontaminering i prøven (kontrollprøven viste også relativt høye rester) bør en se bort 
i fra verdien på 0,74 mg/kg.  
 
Bygg: Det er levert inn 16 forsøk fra Nord-Europa. Dosene som er brukt er flere ganger 
høyere enn norsk GAP, men PHI stemmer ikke overens i henhold til norsk bruk. 
Forsøkene er utført med høstkorn (sprøyting om høsten), mens i Norge såes bygg kun 
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om våren. Restforsøkene i vårhvete kan imidlertid ekstrapoleres til bygg. MRL er lik for 
alle kornvekstene (0,05 mg/kg). 
 
Rughvete: Det er ikke levert inn restforsøk. Rughvete sprøytes om høsten sesongen før 
kulturene høstes. Restforsøk i høsthvete og bygg kan ekstrapoleres til rughvete. MRL er 
lik for alle kornvekstene (0,05 mg/kg). 
 
Havre: Det er ikke levert inn restforsøk i havre, men vårhvete kan ekstrapoleres til 
havre. 
 
Ert til konserves: Det er utført 10 restforsøk i Nord-Europa. Forsøkene er utført med 
doser som er flere ganger høyere enn norsk GAP. Ingen av forsøkene viser verdier over 
deteksjonsgrensen ved forventet høstetidspunkt.  
 
Gulrot: I gulrot er det innlevert totalt 13 forsøk fra Nord-Europa. Datagrunnlaget er 
mangelfullt. Kun ett av forsøkene kan sammenlignes med norsk kritisk GAP. 
Resterende forsøk er utført med enten lavere doser (100-148,5 mg v.s., norsk GAP er 
40-200 mg v.s.) eller/og for lang behandlingsfrist (60-117 dager, norsk PHI er fra 42 
dager). Restmengdene varierer fra < 0,05 – 0,14 mg/kg, og er godt under EU-MRL (2,0 
mg/kg).  
      
Rotpersille: Det er ikke levert inn restforsøk, men rotpersille kan ekstrapoleres fra gulrot. 
Norsk GAP og EU-MRL er lik for begge kulturer, bortsett fra at rotpersille har lenger 
behandlingsfrist (ca 70 dager i stedet for 42).  
 
Kepaløk: Det er innlevert 16 forsøk fra Nord-Europa. Noen av forsøkene er tilnærmet lik 
norsk GAP. Alle forsøk viser verdier < 0,05 mg/kg bortsett fra ett forsøk som viser 0,07 
mg/kg etter 58 dager (EU-MRL er 0,05 mg/kg).  
 
Sjalottløk: Det er ikke levert inn restforsøk, men sjalottløk kan ekstrapoleres fra kepaløk. 
Norsk GAP og EU-MRL er lik for begge kulturer.  
 
Purre: Det er innlevert 13 forsøk fra Nord-Europa (de mest relevante er gjengitt i 
ovenfor tabell). Dosene som er brukt (156 – 174 g v.s./daa) er lavere enn maksimalt 
tillatt dose i norsk GAP (200 g v.s./daa), behandlingsfristene varierer fra 49 – 99 dager, 
mens norsk GAP er fra rundt 56 dager. Alle forsøkene viser verdier < 0,05 mg/kg.  
 
Sukkermais: Det ble utført to forsøk i Norge i 2005. I tillegg er det levert inn ett forsøk 
fra Ungarn. Alle forsøkene er utført med doser som er høyere enn norsk GAP. Vi har 
foreløpig ikke fått oppgitt PHI i de norske forsøkene, men sprøyte- og høstetidspunkt er 
i henhold til ”normal” bruk i Norge. Ingen av forsøkene viser verdier over 
deteksjonsgrensen ved forventet høstetidspunkt.  
 
Konklusjon: Bruk i korn, sukkermais, ert til konserves, kepaløk, sjalottløk og purre 
vurderes som uproblematisk med hensyn til risiko for overskridelse av fastsatt EU-MRL, 
forutsatt at produktet brukes i henhold til foreslått norsk GAP.  
 
I gulrot og rotpersille (ekstrapoleres fra gulrot) er innlevert dokumentasjonen mangelfull. 
Mattilsynet venter på mer dokumentasjon fra tilvirker, og må avvente med å ta stilling til 
om bruk i disse kulturene kan aksepteres.    

 
Overvåking Pendimetalin er ikke med i Mattilsynets søkespekter for rester av plantevernmidler i 

vegetabilske næringsmidler.  
 

Foreslåtte 
Behandlingsfrister Ert til konserves: 10 uker 
 Sukkermais, purre, kepaløk, sjalottløk: 8 uker 

(Gulrot: 6 uker) 
 (Rotpersille: 10 uker) 
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7. Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter 

Vurderingen er basert på EU Draft Assessment Report (DAR) fra Spania fra 1998 (Ø1), 
Addendum fra 2000 (Skjebne) (Ø2), Addendum fra 2002 (Økotoks) (Ø3), List of 
Endpoints fra 2002 (Ø4) samt innleverte forsøk fra tilvirker.  
 
Anbefalt dosering medfører en tilførsel til miljøet på 40 - 200 g v.s./daa (NAD = 200 g 
v.s./daa). 
 

7.1 Pendimetalin 

7.1.1 Nedbrytning i jord  
Nedbrytningsveier Nedbrytningen av pendimetalin er en kompleks prosess. En generell nedbrytningsvei er 

skissert av tilvirker: 

 
 
Aerobe forhold  Primærnedbrytningen av pendimetalin er lav. Halveringstider i laboratoriet ved 20 ºC 

varierer mellom 168 og 743 dager. Primærnedbrytningen går ned når temperaturen 
og/eller fuktighetsnivået går ned og halveringstiden kan under enkelte forhold være over 
500 dager. 

I felt er nedbrytningen sett å være lav til middels i forsøk som ikke er innlevert til 
Mattilsynet. Halveringstider på opptil 1 065 dager er observert i felt (Ø2).  

I et forsøk fra 1976 i tre jordtyper (sand, sand og siltig sand), gjenfinnes hhv. 57 %, 81 
% og 60 % av påført dose etter ett år (Ø1: Nicholson, 1976). DT50 er beregnet i en 
separat rapport og varierer fra 359 til 743 dager (Ø2: Martin, 1988).  

Et forsøk fra 1999 viser at 59 % og 74 % av påført dose er igjen etter 120 dager (se 
tabell) (Ø2: E-99-027). DT50 er ikke beregnet på grunn av lav nedbrytning. 
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Mineraliseringen er lav og bundne rester utgjør 6,5-9,3 %. Tre metabolitter utgjorde til 
sammen ca. 7 %. Vi har ikke mottatt selve forsøket. 

I en studie innlevert av tilvirker (Rice, 2005) blir data fra en nedbrytningsstudie (Yan & 
Cipriano, 2000) normalisert til FOCUS referansetemperatur og fuktighetsnivå (20 ºC og 
pF2) og DT50 blir estimert til 164-311 dager, gjennomsnittlig 260 dager. Mattilsynet har 
ikke mottatt Yan & Cipriano (2000) studien. DT50 på 260 dager har blitt brukt videre i 
beregning av PEC som følge av overflateavrenning.      

I en publisert artikkel (Ø1: Walker & Bond, 1977) ble primærnedbrytningen av 
pendimetalin sett å være lav. DT50 ved 25 ºC varierer fra 72 til 172 dager avhengig av 
innholdet av organisk materiale i jorda (se tabell). Nedbrytningen går saktere med økt 
innhold av organisk karbon.  I denne studien ble også effekten av temperatur og 
fuktighet på nedbrytning av pendimetalin undersøkt. Primærnedbrytningen går ned når 
temperaturen og/eller fuktighetsnivået går ned. DT50 verdier ved 30, 25, 20, 15 og 10 
ºC var hhv. 98, 122, 168, 265 og 409 dager. Ved 25 ºC varierer DT50 fra 122 dager (75 
% fuktighet) til 563 dager (12,5 % fuktighet).  

Et forsøk med tre jordtyper (pH: 6,4 – 8,0, org.mat.: 1,3 % - 1,7 % og 9 % - 48 % 
innhold leire) konkluderte med at jordtype hadde mindre å si for nedbrytningen enn 
temperatur og fuktighet (Ø1: Zimdahl et al., 1984).  

Det er utført et forsøk for å se om pendimetalin kan brytes ned mikrobielt (Ø1: 
Haugwitz, 1974). Etter 30 dager var det fortsatt 92 og 97,2 % virksomt stoff igjen i hhv. 
steril jord og sandig silt jord (pH: 70, org.mat.: 5,6 % og 20 % innhold leire). Metabolitter 
ble ikke identifisert. 

To publiserte artikler viser at flere sopparter kan bryte ned pendimetalin når dette er 
eneste karbonkilde i jorda. (Ø1: Barua et al., 1990 og Singh & Kulshrestha, 1991). 
Generelt viser disse forsøkene at pendimetalin brytes ned via reduksjon av nitrogen og 
dealkylering. 

  
 North 

Carolina 
Sandy 
loam 

Louisiana 
Silt loam 

Mississippi  
Clay loam 

Soak 
waters 

Gravel 
Pits 

Gallas 
Leys 

Sheep 
Pens 

Big 
Cherr
y 

Pump  
Ground 

Water 
Meadows 

Aerob/ 
anaerob/ 
steril 

Aerob Aerob 

Varighet (d) 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 
Sand (%) 63 33 20 -- -- -- -- -- -- -- 
Silt (%) 28 58 40 -- -- -- -- -- -- -- 
Leire (%) 9 9 40 27,6 20,4 37,8 18,3 20,0 20,5 60,4 
pH 5,5 5,1 5,4 7,1 6,7 7,5 6,2 7,0 6,8 6,3 
Org.C.  1,8 1,9 1,4 0,87 1,08 1,12 1,20 1,33 1,75 6,81 
% av 
MWHC 

34,9 49,3 50,8 17,9* 17,6* 25,1* 14,3* 17,0* 18,7* 44,2* 

Temp. (°C) 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 
DT50, dager -- 

(>120) 
-- 
(>120) 

-- 
(>120) 

72 87 132 129 139 127 172 

DT90, dager -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
CO2 (%)  
e. 120 
dager 

2,3 2,4 1,7 -- -- -- -- -- -- -- 

Bundne 
rester (%) 
e. 120 
dager 

9,7 7,0 6,3 -- -- -- -- -- -- -- 

Metab. > 10 
% e. 120 
dager 

ingen ingen ingen -- -- -- -- -- -- -- 

Studiekvalit
et  

OK Ok 

Referanse  Ø2: Yan, 1999 Ø2: Walker & Bond, 1977 
* prosent feltkapasitet 
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Anaerobe forhold Det er ikke levert inn egne studier på anaerob nedbrytning. Et forsøk i leirjord viser 
imidlertid at nedbrytningen er langt raskere i oversvømt jord (DT50 = 37 dager) enn i 
jord ved feltkapasitet (DT50 = 99 dager) (Ø1: Savage, 1978). Dette indikerer nedbytning 
under anaerobe forhold. 

 
Sterile forhold Nedbrytningen er lav: 92 % virksomt stoff er fortsatt igjen etter 30 dager (Ø1: Haugwitz, 

1974).
 
Fotolyse i jord Fotolyse er ikke en viktig nedbrytningsvei for pendimetalin. I løpet av en måned skjedde 

det så lite nedbrytning at det ikke var mulig å beregne halveringstid (Ø1: Mangels, 1985; 
Halder, 1989).  I følge et forsøk kan fotolyse være en viktig nedbrytningsvei bare når 
midlet er påført rett på jordoverflaten, men ikke når det er innblandet i jorda (Ø1: 
Zulalian, 1973). 

 
Feltforsøk EU har valgt DT50felt fra en rekke feltforsøk til å være 155 dager (Ø4). Halveringstider 

på opptil 1 065 dager er imidlertid observert i felt (Ø2). 

Akkumulering i jord  I følge List of Endpoints tyder beregning ut fra DT50 verdier på at DT90 kan være > 1 
år. Ved bruk av en enkel modell basert på første ordens kinetikk får man akkumulering i 
jord med et platånivå på 5,3 mg pendimetalin/kg jord etter ca. 5 år (Ø4). 

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

0 5 10 15 20
år

pp
b

før sprøyting etter sprøyting

 
 

7.1.2 Sorpsjon og mobilitet 
Ads- og desorpsjon Adsorpsjonen av pendimetalin er høy til meget høy med Kf mellom 30 og 854, 

gjennomsnittlig 173 og 335 i to forsøk. Koc varierer fra 6 700 til 29 400, gjennomsnittlig 
hhv. 14 125 og 17 040 for de to forsøkene. Det organiske materialet kan være viktig for 
bindingen, pH har mindre betydning. 

 Aichi 
Silty Clay 

Kohchi 
Light 
Clay 

Miyazaki
Sand 

Tokachi 
Clay 

Loamy 
Sand 

Sandy 
Loam 

Silt 
Loam 

Loam Silty 
Clay 
Loam 

Sand (%) 68,0 47,6 87,1 57,1 89,6 55,6 11,6 38 28 
Silt (%) 14,5 27,2 5,7 21,5 7,2 33,2 69,2 46 48 
Leire (%) 17,5 25,2 7,2 21,4 3,2 11,2 19,2 15 25 
Org.C. (%) 0,4 0,7 1,5 1,5 0,2 0,8 2,1 2,2 2,9 
pH 7,1 7,2 7,2 6,2 5,8 6,4 7,0 7,0 6,5 
Kd (ads) 222 244 91 354 30* 110* 380* 301* 854* 
Koc (ads) 25 400 13 300 6 700 11 100 15 000 13 000 14 100 13 700 29 400
Koc gj.snitt 14 100 17 200 
Studiekvalitet Ok Ok 
Referanse Ø1: Mangels, 1991 Ø1: Mangels, 1985 

 * Freundlich adsorption coefficient, Kf 
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I et forsøk fra 1981 ble adsorpsjonen beregnet for Stomp i sediment fra en grøft i 
Nederland. Freundlich isotermer ble beregnet til K = 37,2. Studiet viser ingen 
desorpsjon ved konsentrasjoner <0,5 ppm i sediment, noe som tyder på sterk eller 
irreversibel adsorpsjon. (Ø1: Clemson, 1981).   
 

Fersk kolonne Pendimetalin er vist å være lite mobilt i de undersøkte jordtyper. Mobiliteten til 
pendimetalin (14C PROWL) var undersøkt i kolonneforsøk med sandjord, siltig sand, 
siltig lettleire og leire. Maks 0,3 % av påført dose ble funnet i sigevannet (Ø1: Barringer, 
1974). 

 Sand 
 

(New 
Jersey) 

Siltig 
sand 
(New 

Jersey) 

Siltig lettleire  
(Wisconsin) 

Leire  
 

(Hawaii) 

Organisk materiale (%) 0,26 3,6 5,6 3,1 
Sand (%) 96 68 24 18 
Silt (%) 3 24 56 32 
Leire (%) 1 8 20 50 
pH 4,9 5,1 6,7 7,1 
Water holding capacity % 29,3 Ikke 

oppgitt  
Ikke oppgitt Ikke 

oppgitt 
14C i jordsøylen (0-5 cm) 
(% av påført dose) 

56,4 62,6 60,7 34,3 

14C i jordsøylen (5-10 cm) 
(% av påført dose) 

11,1 1,4 1,5 17,1 

14C i jordsøylen (10-15 cm) 
(% av påført dose) 

0,5 0,1 0,3 15,8 

14C i jordsøylen (15-20 cm) 
(% av påført dose) 

0,9 0,2 0,2 0,8 

14C i sigevann, % 0,3 0,2 0,3 0,1 
Studiekvalitet  Ok 
Referanse  Ø1: Barringer, 1974 

 
I to forsøk med Stomp i tre standard tyske jordtyper ble <2 % av påført dose 
pendimetalin detektert i sigevannet (Ø1: Olding, 1978; Gardner, 1988). 

Eldet kolonne I en kolonnestudie med siltig sand ble <0,1 % av tilsatt 14C (eldet materiale) gjenfunnet 
i sigevannet. Med 30 dager elding var transporten nedover i profilet svært lav. 
Mesteparten ble detektert i de øverste 8 cm. Recovery var 71 %, og i følge forfatteren 
kan prøvetakingsfeil, fordamping eller omforming til flyktige forbindelser ha funnet sted. 

 
 Sandy Loam 
Organisk materiale (%) 3,6 % 
Sand (%) 68 % 
Silt (%) 24 % 
Leire (%) 8 % 
pH 5,1 
Water retention at 1/3 
bar 

16,9 

14C i jordsøylen, % 71 % 
14C i perkolat, % <0,1 % 
Studiekvalitet  Ok 
Referanse  Ø1: O’Grodnick, 1974 
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Lysimeter  En lysimeterstudie ble utført i Tyskland i 1989-94 (Ø1: Kloppel, 1995). Studien ble utført 
for å vurdere skjebnen til bundne rester av pendimetalin etter fire årlige tilførsler. To 
lysimeter ble benyttet. Dybde og overflateareal var på henholdsvis 1,2 m og 1 m. 
Jordtypen som ble brukt var sand med følgende egenskaper: (øvre 30 cm) 73,8 % 
sand, 23,3 % silt, 2,9 % leire. I de øvre 30 cm var pH 6,2. pH avtok med dybden til 5,5. I 
de øvre 30 cm var innholdet av organisk karbon 1,5 %. Dette avtok med dybden 
(gjennomsnittlig 0,8 %). Begge lysimetrene ble behandlet med 14C-pendimetalin (200 g 
v.s./daa) 17.10.89, 26.09.90, 25.09.91 og 29.09.92. Vinterhvete og bygg ble dyrket på 
lysimetrene. Temperaturen gjennom forsøket varierte mellom -2,8 til 22,1 °C. Total årlig 
nedbør de fire årene var 830, 710, 1034 og 1355 mm. Til sammenligning er total årlig 
nedbør på 785 mm ved Ås og 892 mm ved Værnes (Ås temp.: -4,8 – 16,1, Værnes 
temp.: -3,6 – 13,7). Pendimetalin ble ikke funnet i sigevannet i noen av prøvene. 
Spor av 14CO2 ble observert og kan tyde på at en viss mineralisering av pendimetalin 
eller metabolittene fant sted. Det meste av radioaktiviteten i sigevannet var 
uidentifiserbart 14C-merket materiale. Det foreligger ingen opplysninger om opptak i 
planter.  
 

Feltforsøk  I et leaching forsøk ble det funnet < 0,4 % radioaktivitet i sigevannet som indikerer liten 
grad av mobilitet. Kolonnene som ble brukt var 30 cm i diameter og 50 cm høye. 
Jordtypen som ble testet var en lettleire (Hesbayen loam) med pH 5,4 og 0,45 % org.C 
(Belgia). Etter 455 dager ble mesteparten (55 %) detektert i de øverste 5 cm. Mindre 
enn 5 % av påført aktivitet ble funnet 5 til 10 cm ned i jorda, og av dette var ca. 
halvparten (2,4 %) bundne rester. Resultater fra tynnsjiktkromatografi viser at ingen 
metabolitter er til stede i jorda. Recovery var 61 %, og i følge forfatteren er årsaken til 
forsvinning av 39 % enten fordamping eller omforming til flyktige metabolitter.  
For å bekrefte gyldigheten av disse resultatene ble det satt i gang en feltstudie. 4. 
oktober 1982 ble det tilsatt 83 g v.s. /daa og 165 g v.s. /daa Stomp 330E. Det ble tatt 
prøver i følgende dyp: 0-5 cm, 5-10 cm og 10-30 cm etter 22 dager (26.10.82), 204 
dager (26.04.83) og 263 dager (24.06.83). Pendimetalin ble ikke detektert i prøvene fra 
10-30 cm ned i jorda (deteksjonsgrensen var 1 ppb) og kun to prøver 5-10 cm ned i 
jorda målte 0,04 og 0,02 ppm ved prøvetakingen etter 204 dager (men ingen funn etter 
dette). Forsøket viser at pendimetalin ikke er mobilt i sure jordsmonn under simulerte 
eller feltforhold. (Ø1: Copin, 1985). 
 

Modellering Ingen opplysninger.   
 
Rester i overflate-  
og grunnvann Norge: Pendimetalin er ikke med i søkespekteret til JOVA 

Sverige: Pendimetalin er med i søkespekteret i “Sveriges Databas över 
bekämpningsmedel i svenska vatten” og men det er ikke gjort noen funn. Det er 
imidlertid gjort funn av pendimetalin i regnvann i Sverige (se kapittel 7.1.4 Skjebne i 
luft). 

7.1.3 Nedbrytning i vann  
Hydrolyse Pendimetalin er hydrolysestabilt ved pH 4,5, 7 og 9 (Ø1: Zulalian, 1974; Giese, 

1992).  
 
Fotolyse i vann Fotolyse kan bidra til nedbrytning av pendimetalin i vann, DT50 ved kontinuerlig lys 

(Xenon-arc lampe) var 21 dager. Det ble dannet 16 fotolyseprodukter, men ingen i 
større mengde enn 6 % (Ø1: Sanders, 1985). pH har mindre betydning for 
nedbrytningshastigheten men det ble observert forskjellige fotolyseprodukter ved ulik 
pH (Ø1: Pal et al., 1991). I et annet forsøk var pendimetalin relativt fotolysestabil ved 
direkte fotolyse i vann, men ble brutt ned ved indirekte fotolyse med DT50 verdier fra 5-
29 dager i juni og 43-470 dager i desember (Ø1: Giese, 1992). 

 
Lett nedbrytbarhet Pendimetalin er ikke lett nedbrytbart (Ø4). 
 
Vann/sediment Primærnedbrytingen er moderat til middels, DT50 (hele systemet): 4,4 – 21,7 dager. 

Bundne rester øker utover i forsøket, og mineraliseringen er relativt lav, 4 – 9 % etter 
112 dager. Pendimetalin blir raskt bundet til sediment. Mesteparten av radioaktiviteten 
er pendimetalin og bundne rester, metabolitter utgjør <5 % i de fleste forsøk. Kun i ett 
forsøk ble CL 99,900 (4-[(1-ethylpropyl)amino]-3,5-dinitro-o-toluic acid) identifisert 
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(utgjorde maks 27 og 18 % etter 112 dager i to systemer). Denne metabolitten var 
hovedsakelig i vannfasen. 

 
 

7 

 

 

 

 

 

7 

 
* høyere innhold av org.mat enn Kromme Rijn  
** (4-[Cl-ethylpropyl)amino]-3,5-dinitro-o-toluic acid) 

7.1.4 Skjebne i luft 
Nedbrytning i luft Fotokjemisk oksidativ nedbrytning i luft, DT50: 12 timer (Ø4). 
 
Fordampning Fordamping av pendimetalin fra planter er estimert til <20 % etter 24 timer, mens 

fordamping av pendimetalin fra jord er estimert til 7 % etter 120 dager (Ø4; Ø2: E-99-
027). 

 
En publisert artikkel (Ø2: Schroll et al, 1999) beskriver fordamping og mineralisering av 
pendimetalin i to jordtyper i lysimeter i løpet av 28 dager. Pendimetalin ble påført en 
landbruksjord (pH: 4,9, org.mat.: 1,8 % og 5 % innhold leire) og en skogsjord (pH: 2,7, 
org.mat.: 12,7 % og 5 % innhold leire) om høsten. Tre lysimeter ble brukt per jordtype. 
Fordamping fra landbruksjorda var 1,8 – 2,2 % og 1,2 – 2,8 % fra skogsjorda etter 28 
dager. Mineraliseringen var ikke betydelig forskjellig i de ulike jordtypene (2,8 – 4,2 % 
for landbruksjorda og 4,9 – 5,4 for skogsjorda) til tross for stor forskjell i org. C innhold. 

 
 Pendimetalin blir funnet i konsentrasjoner over 0,1 µg/l i overvåkningsprogrammet 

“Atmospheric Transport and Deposition of Pesticides in Sweden” (Jenny Kreuger 
presentasjon SCI Warwick, 28. mars 2006). 

 

7.1.5 Effekt på terrestriske organismer 
Pattedyr Lite giftig, akutt oral LD50 mus: 3189 mg/kg kv (Ø4). 
 Studier viser at pendimetalin kan ha tyreoideahormoneffekter hos rotter (se kapittel 5). 
  
Fugler Pendimetalin er moderat akutt giftig, lite giftig i diett og moderat kronisk giftig for 

fugl.   
 

Testforbindelse Art Studietype LD/LC50 
(mg/kg) 

NOEL/ 
NOEC 
(mg/kg) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Pendimetalin Stokkand Akutt 1 421 215 OK Ø1: Fink, 
1976 

Pendimetalin Stokkand Diett >4 640 2 150 OK Ø1: Fink, 

 Leire 
sediment/ 
vann 

Sand 
sediment/ 
vann 

”Pond”  
system 

”Pond” 
system 

Kromme Rijn 
vann/ 
sediment 
system 

TNO vann/ 
sediment 
system* 

Aerob/anaerob/steril  anaerob 
 

aerob 

Temp. (°C) 20±2 20±2 5 25 20 20 
Varighet (dager)     112 112 
DT50 (vann) -- 5,4 dager -- -- -- -- 
DT90 (vann) -- -- -- -- -- -- 
DT50 (sediment) 4,6 dager  12,4 dager -- -- -- -- 
DT90 (sediment) 15,3 dager 136,9 dager -- -- -- -- 
DT50 (hele systemet) 4,4 dager 10,8 dager 21,7 dager 6,3 dager 30 % igjen 

ved 
forsøkets 
slutt 

45 % igjen 
ved 
forsøkets 
slutt 

DT90 (hele systemet)  14,7 dager 119 dager -- -- -- -- 
CO2 (%) e. 112 d. 3,7 8,7 Ikke oppgitt Ikke oppgitt 4,4 2,9 
Bundne rester e. 112 d. 31,6 30,3 45 55 23 26 
Metab. > 10 % 
maks % innen 112 d. 

ingen ingen CL 99,900**: 
maks 27 %  

CL 99,900**: 
maks 18 %  

Studiekvalitet  OK OK OK 
Referanse  Ø1: Traub & Eberhard, 1992 Ø1: Mangels & 

Weintraub, 1991 
Ø1: Muttzall & Kriek, 1988 
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Testforbindelse Art Studietype LD/LC50 
(mg/kg) 

NOEL/ 
NOEC 
(mg/kg) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Vaktel 4 187 2 150 OK 1973 
Stokkand -- 141 OK Ø4: 

American 
Cyanamid, 
1976a 

Pendimetalin 

Vaktel 

Repro 
 

-- 1410 OK Ø4: 
American 
Cyanamid, 
1976b 

 
Reproforsøk: I forsøket på vaktel ble NOEC satt til høyeste dose. For stokkand ble det 
observert en reduksjon i kroppsvekt ved høyest dose testet (1410 ppm) og NOEC ble 
derfor satt til 141 ppm. 
 

Bier Pendimetalin er lite giftig for bier ved kontakt/oral eksponering. 
 

Testforbindelse Kontakt LD50 Oral LD50 Studie-
kvalitet 

Referanse 

100 µg/bie -- Pendimetalin 
-- >101,2 µg/bie 

OK Ø3: 
Strnad, 
1999 

 
Andre leddyr Det er sett effekter ved relevante doser i laboratoriestudier, men ingen effekter i 

utvidede laboratoriestudier. Se under preparatforsøk kapittel 7.6. 
 
Meitemark Moderat kronisk giftig for meitemark. Det er utført akutte og kroniske forsøk på 

preparatet, se senere under kapittel 7.6.  Et feltforsøk viste lite effekter. 
 

Testforbindelse Art Eksponering LC50  NOEC  Studie-
kvalitet 

Referanse 

Pendimetalin Eisenia fetida Subkronisk, 
28 dager 

-- 33,45 mg 
v.s./kg 
jord 

OK Ø3: Nienstedt 
et al. 2000 

  
I et feltstudie med meitemark (Aporrectodea caliginosa, Aporrectodea rosea, Lubricus 
castaneus og Aporrectodea longa) var det ingen statistisk signifikant reduksjon i 
vekt/antall etter en enkel sprøyting med Stomp 400 g/L (554 g v.s./daa). Feltstudie varte 
i 12 måneder (Luhrs, 2003). 

 
Mikroorganismer Pendimetalin ser ikke ut til å ha vesentlig innflytelse på nitrogenomsetning eller 

dehydrogenaseaktivitet (Ø3). I følge en “Litter Bag” studie (Klein & Meister, 2003) vil 
ikke pendimetalin ha negativ innvirkning på nedbrytningen av organisk materiale i felt. 

 

7.1.6 Effekt på akvatiske organismer 
Fisk Meget akutt giftig for en rekke arter (96 t LC50: 0,138-0,89 mg v.s./l). Kronisk giftig for 

fathead minnow (30 d NOEC: 0,022 mg v.s./l). 
 

Testforbindelse Art Eksponering LC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Pendimetalin Regnbueørret Akutt 96 t 
statisk 

0,138 0,075 

Pendimetalin Blågjellet 
solabbor 

Akutt 96 t 
statisk 

0,199 0,1 

Pendimetalin Channel 
catfish 

Akutt 96 t 
statisk 

0,418 0,32 

Reelle 
kons. 
ble ikke 
målt 

Ø1: 
Sleight, 
1972 

Pendimetalin Sheepshead 
minnow 

Akutt 96 t 
statisk 

0,707 0,25 Reelle 
kons. 
ble ikke 
målt 

Ø1: Ward, 
1983 

Pendimetalin Regnbueørret Akutt 96 t 0,932 0,125 Kons. i Ø3: 
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Testforbindelse Art Eksponering LC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

(med 
sediment) 

0,890 
(uten 

sediment) 

 
 

0,125 

vannet 
avtok 
raskt 
(39-65 
% igjen 
etter 6 
timer) 

Mattock et 
al, 2000 

Pendimetalin Fathead 
minnow 

Livssyklus 
288 d 

- 0,022 OK Ø1: 
Sleight, 
1977 

 
I livssyklusforsøket undersøkte man effekter på klekking, overlevelse, vekst og 
reproduksjon av første generasjon, og klekking, overlevelse og vekst av avkommet. Det 
mest følsomme stadiet viste seg å være overlevelse de første 30 dagene (NOEC: 0,022 
mg/l, MATC: 0,029 mg/l). Fisk som overlevde denne perioden viste normal respons i 
resten av forsøket. (Ø1: Sleight, 1977). 

 
Biokonsentrering Meget høyt potensiale for biokonsentrering (BCF: 5100 i blågjellet solabbor), men rask 

utskillelse (ca. 90 % utskilt etter 14 dager i rent vann). Ved bruk av BIOFAC-modellen 
fikk man BCF: 3300 og halveringstid for utskilling var 5,1 dager. (Ø1: Forbis et al, 1986). 
 
Nærmere analyser viste at 71 % av den akkumulerte radioaktiviteten i hel fisk var 
pendimetalin, mens hydroksylanalogen AC 202,347 utgjorde 2 %. Uekstraherbare 
rester utgjorde 24 %. (Ø1: Barringer, 1986). 
 
I full livssyklusforsøket med fathead minnow beskrevet ovenfor fant man BCF: 1200 for 
første generasjon og 800 for andre generasjon. Over 95 % ble utskilt i løpet av 5 dager i 
rent vann. (Ø1: Sleight, 1977). 
 
Pendimetalin tilsvarende 5 µg/l ble tilsatt mesokosmos-dammer. Konsentrasjonen i 
vannfasen sank til under 50 % i løpet av 7 dager. Konsentrasjonene i fisk (golden orfe) 
sank under 25 % av det initielle opptaket etter 7 dager. Det meste av radioaktiviteten 
var ikke ekstraherbar. Det ble ikke påvist pendimetalin eller metabolittene 2,6-dinitro-
3,4-dimetylanilin og pendimetalinalkohol i fisken. Det ble ikke funnet biomagnifikasjon 
gjennom de ulike trofiske nivåer. Det ble ikke observert effekter på atferd, vekst eller 
dødelighet. (Ebke et al, 2001) 
 

Invertebrater Giftig til meget giftig akutt for ulike invertebrater (48 t EC50: 0,21-1,60 mg v.s./l, 
NOEC: 0,06-0,16 mg v.s./l). Kronisk giftig for Daphnia magna (21 d EC50: 0,0172 mg 
v.s./l, NOEC: 0,0145 mg v.s./l). 

 
Testforbindelse Art Eksponering EC50 

(mg/l) 
NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Pendimetalin Daphnia 
magna 

Akutt 48 t >1000 
(med 

sediment) 
>1000 
(uten 

sediment) 

500 
 
 

125 

Kons. i 
vannet 
avtok 

raskt (68-
88 % igjen 
etter 6 t, 
16-81 % 

etter 48 t). 
Kons. 
avtok 

raskest 
med 

sediment 
til stede. 

Ø3: 
Mattock et 
al, 2000 

Pendimetalin Daphnia 
magna 

Akutt 48 t 0,28 0,16 OK Ø1: 
LeBlanc, 
1976 

Pendimetalin Daphnia 
magna 

Akutt 48 t 0,40 0,06 OK Ø1: 
Fliedner, 
1993 

Pendimetalin Penaeus Akutt 96 t 1,60 <1,0 OK Ø1: Ward, 
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Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

duorarum 
(pink shrimp) 

1983 

Pendimetalin Crassastrea 
virginica 
(eastern 
oyster) 

48 t 
utvikling hos 
embryolarver

0,21 0,12 OK Ø1: Ward, 
1983 

Pendimetalin Daphnia 
magna 

Kronisk 21 d 0,0172 0,0145 OK Ø1: 
Graney, 
1981 

 
Sedimentlevende 
organismer  Det var problemer med løseligheten til virksomt stoff (utfellinger) i et 30 dagers forsøk 

med larver av fjærmyggen Chironomus riparius. De mest følsomme endepunktene var 
larvenes overlevelse etter 10 dager, tørrvekt etter 10 dager og gjennomsnittlig tid til 
emergens. Basert på målte konsentrasjoner i vannet dag 0 foreslår tilvirker en NOEC på 
0,138 mg/l. (Ø1: England, 1994). 

 
Vannplanter Ekstremt giftig for andemat. 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Pendimetalin Lemna gibba 14 d 0,0125 
(antall 
blader) 
0,022 
(tørrvekt) 

0,0056 
 
 
0,0122 

OK 
(kons. i 
vannet 
sank 
raskt, 
gj.snitt 
av dag 0 
og 14 er 
brukt) 

Ø1: 
Hughes et 
al, 1991 

 
Alger Ekstremt giftig (EC50: 0,005-0,055 mg v.s./l, NOEC: 0,0027-0,0076 mg v.s./l). 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Pendimetalin Selenastrum 
capricornutum 
(grønnalge) 

72 t (+ 10 d i 
rent vann)* 

0,0243 
(vekst) 
0,0127 
(biomass
e) 

0,0041 OK Ø3: Barker 
et al, 2000 

Pendimetalin Scenedesmus 
subspicatus 
(grønnalge) 

120 t 0,055 0,0062 OK Ø1: 
Douglas et 
al, 1985 

Pendimetalin Selenastrum 
capricornutum 
(grønnalge) 

72 t 0,0081 
(biomass
e) 

0,0076 OK Ø1: 
Hughes, 
1990 

Pendimetalin Selenastrum 
capricornutum 
(grønnalge) 

120 t 0,0067 
(vekst) 

0,003 OK Ø1: 
Hughes et 
al, 1992 

Pendimetalin Navicula 
pelliculosa 
(diatom 
ferskvann) 

120 t 0,0058 
(vekst) 

0,0032 OK Ø1: 
Hughes et 
al, 1992 

Pendimetalin Skeletonema 
costatum 
(diatom, 
marin) 

120 t 0,005 
(vekst) 

0,0027 OK Ø1: 
Hughes et 
al, 1992 

*Alger eksponert med ulike konsentrasjoner av pendimetalin ble overført til rent vann. Etter 5 dager var det 
forskjell i vekst og biomasse mellom 50 µg/l og de lavere konsentrasjonene og kontrollen. Etter 7 dager var 
det ingen forskjell. (Barker et al, 2000) 
 

Mikroorganismer Meget giftig for Anabaena flos-aquae. 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Pendimetalin Anabaena flos- 120 t >0,174 0,174 OK Ø1: 
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Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

aquae 
(cyanobakterie)

(vekst) Hughes et 
al, 1992 

 
Modellsystemer Ingen opplysninger. 

7.2 Formuleringsstoffer 
Stomp inneholder ingen formuleringsstoffer over merkegrensen i følge Stofflisten. 

7.3 Stomp 
Effekt på terrestriske organismer 
 

Fugl Ingen informasjon. 
  
Pollinerende Ingen informasjon. 
insekter  
 
Leddyr Effekter ved relevante doser i laboratoriestudier, men ingen effekter i utvidede 

laboratoriestudier. 
 
Test-
forbindelse 

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

Endepunkt Effekt Studie-
kvalitet 

Referans
e 

Stomp 400 
SC 

Lab. test Løpebille  
(Poecilus cupreus) 

Voksen 240 Overlevelse 3,3 % OK Ø1: 
Rombke, 
1989 

Stomp 400 
SC 

Lab. test Snylteveps 
(Aphidius 
rhopalosiphi) 

Voksen 320 
240 
16 
12 

Overlevelse 100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

OK Ø3: 
Baxter & 
Olivieri, 
2000 

Pendimetalin 
400 g/l SC  

Utvida lab. 
test 

Snylteveps 
(Aphidius 
rhopalosiphi) 

Voksen  240 
12 

Overlevelse/ 
reproduksjon 

0 % 
0 % 

OK Ø3: Vinall 
& Olivieri, 
2000 

Pendimetalin 
400 g/l SC 

Lab. test Ulveedderkopp 
(Pardosa) 

Voksen 320 
240 
16 
12 

Overlevelse 0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

OK Ø3: 
Baxter & 
Olivieri, 
2000b 

Stomp 400 
SC 

Lab. test Rovmidd 
(Typhlodromos 
pyri) 

Voksen 320 
240 
16 
12 

Overlevelse/ 
reproduksjon 

38 % 
25 % 
9 % 
5 % 
Ingen 
repro 
effekt 

OK Ø3: Vinall 
& Olivieri, 
2000b 

Stomp 400 
SC 

Lab. test Rovbille 
(Aleochara 
bilineata) 

Voksen 320 
240 
16 
12 

Overlevelse/ 
reproduksjon 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

OK Ø3: 
Taruza & 
Olivieri, 
2000 

 
 
 
Meitemark Stomp er lite til moderat akutt giftig og moderat kronisk giftig for meitemark. 
 

Testforbindelse Art Eksponerin
g 

LC50  NOEC  Studie-
kvalitet 

Referanse 

Stomp 400 SC Eisenia 
fetida 

Akutt, 14 
dager 

> 338,2 mg        
v.s/kg jord 

 OK Ø1: Roberts 
& Hakin, 1984

Stomp 400 SC Eisenia 
fetida 

Akutt, 14 
dager 

>400 mg v.s/kg 
jord 

 OK Ø1: Petto, 
1994  

Stomp 400 SC Eisenia 
fetida 

Kronisk, 56 
dager 

88,8 mg v.s./kg 
jord 

44,4 mg 
v.s./kg 
jord 

OK Krieg, 2001 
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Effekt på akvatiske organismer 

Fisk Akutt giftig for regnbueørret. 
 

Testforbindelse Art Eksponering LC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Stomp 400 SC Regnbueørret Akutt 96 t 
semistatisk, 
utskifting 
hver 24 time 

1,01 0,32 Kons. 
ikke målt 
i 
forsøket
* 

Ø1: 
Knacker et 
al, 1988 

 
*Seinere testet man stabiliteten til pendimetalin i et tilsvarende 96 timers forsøk. Ved start fant man 31-65 % 
av tilsatt pendimetalin. Etter 96 timer fant man 25-37 % (Knacker et al, 1989). 
 
I et 96 timers akuttforsøk med sheepshead minnow ble EC50 bestemt til 1,7 mg/l for en 
formulering med 43,8 % pendimetalin. (Ø1: McNeil, 1983) 
 

Invertebrater Moderat akutt giftig for Daphnia magna. 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC50 
(mg/l) 

NOEC 
(mg eller 

µg /l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Stomp 400 SC Daphnia 
magna 

Akutt 48 t 46,8 15,6 Kons. ikke 
målt i 

forsøket* 

Ø1: 
Knacker et 
al, 1988 

 
*Seinere testet man stabiliteten til pendimetalin i et tilsvarende 48 timers forsøk. Ved start fant man 48-62 % 
av tilsatt pendimetalin. Etter 48 timer fant man 50-64 % (Knacker et al, 1989). 

 
I et 96 timers akutt forsøk med pink shrimp ble 96 t EC50 bestemt til 11 mg/l for en 
formulering med 43,8 % pendimetalin. (Ø1: Ward, 1983).  
I et 96 timers akutt forsøk med Eastern oyster ble 48 t EC50 bestemt til 0,45 mg/l for en 
formulering med 43,8 % pendimetalin. (Ø1: Ward, 1983) 
 

Vannplanter Ingen opplysninger 
 
Alger Ekstremt giftig for Scenedesmus subspicatus. 
 

Testforbindelse Art Eksponering EC50 (mg/l) NOEC 
(mg/l) 

Studie-
kvalitet 

Referanse 

Stomp 400 SC Scenedesmus 
subspicatus 
(grønnalge) 

96 t 0,005 
(biomasse) 

0,023 
(vekst) 

0,0025 Kons. 
ikke målt 

i 
forsøket

* 

Ø1: 
Knacker et 
al, 1988 

BAS 45524H 
(400 
g/pendimetalin/l
) 

Pseudokirchne
riella 
subcapitata 
(Selenastrum 
capricornutum
) 

72 t 0,0817 
(biomasse) 

0,158 
(vekst) 

0,014 OK Kubitza et 
al, 2003 

 
*Seinere testet man stabiliteten til pendimetalin i et tilsvarende 96 timers forsøk. Ved start fant man 104-165 
% av tilsatt pendimetalin. Etter 96 timer fant man 131-170 % (Knacker et al, 1989). 

 
Modellsystemer Mesokosmosforsøk ble utført i 1600 liters tanker tilsatt Stomp 400 for å få 

konsentrasjoner mellom 0,05 og 150 µg v.s./l (Ebke et al, 2001). Forsøkene varte i 128 
dager. Pendimetalin forsvant raskt fra vannfasen, med halveringstider i underkant av 2 
dager. Det ble ikke funnet pendimetalin under de øverste 5 cm i sedimentene. Følgende 
observasjoner ble gjort: 
 
- Ingen behandlingsrelaterte effekter på zooplankton, unntatt for Synchaetida 

(hjuldyr), hvor man så forbigående effekter etter 28 dager. 
- Ingen statistisk signifikante effekter på emergerende insekter som Diptera 

(tovinger), Ephemeroptera (døgnfluer), Heteroptera (teger) eller Coleoptera (biller).  
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- Ingen statistisk signifikante effekter på forekomst av makrobunndyr i gruppene 
Arthropoda (leddyr), Annelida (leddormer), Gastropoda (snegler), Ostracoda 
(muslingkreps) eller Baetida (døgnfluer).  

- Det ble sett signifikant, men forbigående reduksjon i klorofyll a ved 1,1 µg/l og 
høyere konsentrasjoner.  

- Ingen statistisk signifikante effekter på forekomst av planktonalger i gruppene 
Bacillariophyceae (kiselalger), Chrysophyceae (gullalger), Euglenophyceae 
(øyealger) eller Cyanophyceae (cyanobakterier). Forbigående reduksjon i 
populasjoner av Chlorophyceae (grønnalger) og Cryptophyseae (svelgflagellater) 
ved konsentrasjoner hhv. >1,1 µg/l og >4,9 µg/l.  

- Ingen statistisk signifikante effekter på forekomst av påvekstalger i gruppene 
Bacillariophyceae (kiselalger), Crysophyceae (gullalger), Chlorophyceae 
(grønnalger), Cyanophyceae (cyanobakterier) eller Euglenophyceae (øyealger). 

- Det ble observert sterk økning i vekst og utvikling hos vannplantene Potamogeton 
(tjønnaks), Myriophyllum (tusenblad), Chara (kransalge), Ceratophyllum (hornblad) 
og Lemna (andemat) i kontroll og ved 5 µg/l som var eneste testede konsentrasjon 
for vannplatene.  

På bakgrunn av rask forsvinning av pendimetalin fra vannfasen foreslår tilvirker NOEC: 
0,23 µg/l, LOEC: 1,1 µg/l og NOAEC: 150 µg/l. Rapportørlandet Spania er ikke enig, og 
foreslår 1,1 µg/l som akseptabel konsentrasjon.  

7.4 Eksponering (miljø) 

7.4.1 Skjebne i miljøet 
Jord Aerob primærnedbryting i jord er lav under standard laboratorieforhold, DT50 = 168 – 

743 d. EU har valgt DT50felt fra en rekke feltforsøk til å være 155 dager. Halveringstider 
på opptil 1 065 dager er imidlertid observert i felt.  
Primærnedbrytningen går ned når temperaturen og/eller fuktighetsnivået går ned. 
Jordtype har mindre å si for nedbrytningen enn temperatur og fuktighet. Pendimetalin 
brytes ikke ned mikrobielt. Fotolyse er ikke en viktig nedbrytningsvei.  

I følge Addendum til EUs DAR (Ø3) kan DT90 kan være > 1 år.  Akkumulering i jord er 
vist å kunne nå et platå på 5,3 mg pendimetalin/kg jord etter ca. 4 år. 

PIEC (predicted initial environmental concentration) i jord ved tilførsel av 200 g virksomt 
stoff/daa blir 2,7 mg/kg.  

 
Grunnvann Vannløseligheten er 0,33 mg/l, adsorpsjonen i jord er høy til meget høy. I følge kolonne 

forsøk er det svært lav transport nedover i profilet. Pendimetalin ble ikke funnet i 
sigevannet i lysimeterforsøk. 
  

 
Vann/sediment Primærnedbrytningen i vann/sediment er moderat til middels, DT50: 4,4 – 21,7 dager. 

Pendimetalin blir raskt bundet til sediment.  
 
Avdrift: Realistisk belastning av vannforekomster som følge av sprøyteavdrift kan 
beregnes ved hjelp av Rautmann et al. (2001). Forventet konsentrasjon i vann, PIEC vil 
være avhengig av den sikkerhetssonen som benyttes:  
 
Sikkerhetssone, PEC, µg/l 
meter 500 mL/daa (NAD) 

1 18,5 
5 3,8 
10 1,9 
20 1,0 
30 0,7 

Overflateavrenning: Mattilsynet har simulert eksponeringen av pendimetalin til 
overflatevann ved bruk av FOCUS overflatevannscenarier. Disse PEC verdiene 
(beregnede eksponeringskonsentrasjoner) brukes videre i risikovurderingene for 
overflatevann. For beregning av TER er PECsw-initial brukt i beregningene av akutte 
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effekter og tidsvektede gjennomsnittsverdier (PEC sw-twa 21 d) brukt i beregning av 
kroniske effekter.  

FOCUS scenariene D3 diker (Vredepeel, Nederland) og R1 (Weiherbach, Tyskland) 
dam og bekk er brukt i simuleringene. De nordiske dreneringsscenariene var ikke 
tilgjengelig for NAD kulturen og R1 er det mest representative erosjonscenariet for 
nordiske forhold. Simuleringene er utført med NAD = 200 g v.s/daa i rotgrønnsaker 
(gulrot). 

Pendimetalin input data for FOCUS overflalevannscenarier 

DT50 dager (20°C)  

Jord 
 

Overflatevann Sediment 

Koc Vannløselighet
(mg/l) (pH 4*) 

Damptrykk
Pa (25°C) 

Pendimetalin 260  5,40 8,50 15650 0,54 2,7x10 -3

* ved en feil ble det brukt vannløselighet ved pH 4 istedenfor 0,33 mg/l ved pH 7. 

Resultater fra simuleringer med FOCUS overflatevannscenariene (step 3) etter én sprøyting 

 
Overflatevann (sw) 

 
Sediment 

 

PECsw-
initial 
(µg/l) 

PECsw-
twa 4 d. 

PECsw-
twa 21 d. 

PECsw-
twa 28 d. 

PECsed-
initial 
(µg/l) 

PECsed-
twa 28 
d. 

PECsed-
twa 
100d. 

 D3 dike 

Rotgrønnsaker 12,4 2,65 0,5 0,4 7,5 4,3 1,4 

 R1 bekk 

Rotgrønnsaker 8,2 0,6 0,2 0,2 34,7 25,7 14,4 

 R1 dam 

Rotgrønnsaker 0,4 0,4 0,2 0,2 3,0 2,6 1,9 
 

7.4.2 Organismer 
Terrestrisk miljø 

Fugl Moderat akutt oralt giftig for fugl (oral LD50 1421 mg v.s./kg kroppsvekt). Lite giftig 
gjennom diett (LC50 > 4000 mg v.s./kg fôr). I følge EUs trinn 1-beregninger for fugl får 
vi: TERakutt oral = 13,1 ved dosering på 500 ml/daa. Dette er ikke en overskridelse av EUs  
grenseverdi (TER < 10 for akutte effekter).  

 
Bier Oral LD50 = 101,2 µg v.s./bie og kontakt LD50 = 100 µg v.s./bie. Farekvotienter for 

både oral- og kontakteksponering er 2. Dette er under EUs grense på 50, og anses 
derfor å være uproblematisk.  
 

Leddyr Det er effekter på 100 % ved relevante doser i laboratoriestudier men ingen effekter i 
utvidede laboratoriestudier. 

 
Meitemark  PIEC (predicted initial environmental concentration) i jord ved tilførsel av 200 g virksomt 

stoff/daa blir 2,7 mg/kg. Basert på data fra forsøk med formuleringen er LC50 for akutt 
eksponering beregnet til å være >338,2 mg v.s./kg jord. NOEC fra et subkronisk studie 
på virksomt stoff er 33,5 mg v.s/kg jord.  

 
TER for akutt eksponering av meitemark er beregnet til 127. Dette er ikke en 
overskridelse av EU sin grenseverdi (TER < 10 for akutte effekter). TER for kronisk 
eksponering av meitemark er beregnet til 13. Dette er over EUs grense på 5, og anses 
derfor å være uproblematisk.  
  
Akvatisk miljø 
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Beregninger av TERkronisk for overflateavrenning viser at det ikke er fare for kronisk 
eksponering av fisk, invertebrater og vannplanter siden verdier er over EUs grense.  
 

Fisk I TER-beregningene er det tatt utgangspunkt i den laveste akutt/kronisk LC50-verdien 
for virksomt stoff/preparat for fisk (LC50: 0,14 mg/l).  
 

Sikkerhetssone, TER, akutt giftighet for fisk 
meter 500 mL/daa (NAD) 

1 7,5 
5 36 

10 71 
20 138 
30 207 

 
EU har satt en grense for TER på 100 for akutt eksponering. Stoffer/preparater med 
verdier under dette skal i utgangspunktet ikke godkjennes. Uten sikkerhetssone vil TER 
være (langt) under EUs grense. Med en sikkerhetssone på 20 meter vil imidlertid TER 
være over grensen, og derfor akseptabel. 
 
TERakutt for overflateavrenning blir 11,3 som er under EUs grense og derfor 
problematisk.  

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

for virksomt stoff/preparat for invertebrater (EC50: 0,21 mg/l).  
 

Sikkerhetssone, 
TER, akutt giftighet for akv. 

invertebrater 
Meter 500 mL/daa (NAD) 

1 11 
5 55 

10 109 
20 210 
30 315 

 
EU har satt en grense for TER på 100, og stoffer/preparater med verdier under dette 
skal i utgangspunktet ikke godkjennes. Uten sikkerhetssone vil TER være (langt) under 
EUs grense. Med en sikkerhetssone på 10 meter vil imidlertid TER være over grensen, 
og derfor akseptabel. 
 
TERakutt for overflateavrenning blir 16,9 som er under EUs grense og derfor 
problematisk. 

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

for virksomt stoff/preparat for vannplanter (EC50: 0,0125 mg/l).  
 

Sikkerhetssone, TER, akutt giftighet for vannplanter
Meter 500 mL/daa (NAD) 

1 0,7 
5 3,3 

10 6,5 
20 12,5 
30 18,8 

 
EU har satt en grense for TER på 10, og stoffer/preparater med verdier under dette skal 
i utgangspunktet ikke godkjennes. Med en sikkerhetssone på 20 meter vil TER være 
over grensen, og derfor akseptabel. 
 
TERakutt for overflateavrenning blir 1,01 som er under EUs grense og derfor 
problematisk.  
 

Alger I TER-beregningene er det tatt utgangspunkt i den laveste akutt/kronisk EC50-verdien 
for virksomt stoff/preparat for alger (EC50: 0,005 mg/l, NOEC: 0,0027 mg/l).  
 

Sikkerhetssone, TER, akutt giftighet for alger 
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Meter 500 mL/daa (NAD) 
1 0,3 
5 1,3 

10 2,6 
20 5,0 
30 7,5 

 
EU har satt en grense for TER på 10, og stoffer/preparater med verdier under dette skal 
i utgangspunktet ikke godkjennes. Selv med en sikkerhetssone på 30 meter vil TER 
være under EUs grense, og eksponeringen anses derfor å være problematisk.  
 
TERakutt for overflateavrenning blir 0,4 som er under EUs grense og derfor problematisk. 
TERkronisk for overflateavrenning blir 5,4 som også er under EUs grense. 
  
 

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

for virksomt stoff/preparat for sedimentlevende organismer (NOEC: 0,138 mg/l). TER for 
overflateavrenning blir 5,4 som er under EUs grense. 
 

Biokonsentrering Meget høyt potensial for biokonsentrering (BCF: 5100 i blågjellet solabbor), men rask 
utskillelse (ca. 90 % utskilt etter 14 dager i rent vann).  
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8. Dokumentasjonens kvalitet 

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

 
Rester Den foreliggende dokumentasjonen er tilstrekkelig til å foreta en vurdering på risiko for 

overskridelse av EU-MRL i alle spiselige produkter bortsett fra i gulrot og rotpersille (kan 
ekstrapoleres fra gulrot). Mattilsynet venter på restforsøk i disse kulturene som ikke er 
blitt innlevert.   

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

miljøegenskapene til virksomt stoff og preparat. 
 

Dokumentasjonsmangler 
Følgende dokumentasjon mangler for å kunne foreta en fullstendig vurdering av 
preparatets egenskaper og eksponering, eller er ikke innlevert til norske myndigheter: 
 
Preparat:  
- Restforsøk i gulrot 
- Forsøk på sedimentlevende organismer 
 

 
 

Referanser 

Rapporter fra andre lands myndigheter (vedlegges til ekspertene i VKM men vil ikke 
publiseres av oss). Følgende vedlegg sendes alle ekspertene i VKM Faggruppe 2: 
 
F1: Fullstendig sammensetning av preparatet og formuleringsstoffenes egenskaper 
(konfidensielt, vedlegges til ekspertene i VKM) 
F2: Grunnlag for beregning av miljøavgift 
F3: Foreløpig klassifisering og merking 
F4: Inntaksberegning 
 
Følgende vedlegg sendes til ekspertene innen henholdsvis toksikologi og 
økotoksikologi: 
T1: Pendimetalin Monograph, May 1998 (Volume III, Chapters 5) 
T2: Addendum – January 2000 
T3: Addendum – Toxicology and metabolism, Mai 2000 
Ø1: Pendimetalin Monograph, May 1998 (Volume III, Chapters 7 & 8) 
Ø2: Addendum – B7: Environmental Fate and Behavior, June 2000 
Ø3: Addendum – B8: Ecotoxicology, February 2002  
Ø4: List of Endpoints, June 2002 

 




