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Bekämpningsmedel (pesticider) är en bredd grupp av kemiska preparat. 
Preparaten kan indelas kemiskt (exempelvis i grupperna klorpesticider, 
triaziner, fosforpesticider, fenoxisyror och pyretroider). Alternativt kan de delas 
in i kategorierna växtskyddsmedel (som används till exempel inom jordbruket) 
och biocidprodukter (preparat som skyddar människors hälsa och egendom).  

Vilka rester av bekämpningsmedel  
finns i Mark och Sediment?
 – Ta reda på svaret med Eurofins provtagningspaket.

Många bekämpningsmedel utgör  
riskfaktor under lång tid
Användande och hantering av bekämpnings-
medel kan medföra förorening av jord och 
sediment, med risk för exponering av människor 
och marklevande djur – och även vattenmiljön 
efter spridning. Många pesticider uppvisar hög 
toxicitet. Flera av de klassiska klorpesticiderna, 
till exempel DDT, bryts ner extremt långsamt 
och ger kroniska effekter i växt- och djurliv. 
Flera av de här bekämpningsmedlen är därför 
reglerade i Stockholmskonventionen för POP 
(persistant organic pollutants). 

Vi erbjuder både specifik konsultation 
och färdiga provtagningspaket
Analyser av bekämpningsmedelsrester är ett 
område där Eurofins ligger i absolut framkant. 
Eurofins har ett stort ledande pesticid-
laboratorium i Sverige och vårt produkt- och 
tjänsteutbud inom provtagning och analys 
är väl anpassade till svenska förhållanden. 
Våra experter kan besvara alla dina frågor 
kring bekämpningsmedel, även vid mycket 
speciella fall. Vid behov erbjuder vi även särskild 
konsultation, vilket kan minska kostnaderna 
avsevärt genom att problemen identifieras och 
avgränsas på rätt sätt.

Dra nytta av Eurofins erfarenhet
Användandet av bekämpningsmedel i Sverige 
har varierat mycket, både beroende på verksam-
het och tidsperiod. Inför provtagning är det 
därför viktigt att ta reda på så mycket som möj-
ligt om provtagningsplatsen. Som hjälp har vi 

tagit fram ett antal verksamhetsspecifika paket 
som kan ses som generella rekommen dationer 
baserade på vår kunskap och erfarenhet. 

Ett av Eurofins paket är till exempel utvecklat 
för banvallar och bangårdar, medan ett annat 
(för klororganiska pesticider) ofta används både 
i gamla växthus och i sediment (exempelvis 
muddermassor) samt vid miljömonitoring. 
I hamnområden kan förutom tennorganiska 
ämnen även irgarol och diuron vara av intresse. 
I de fall som verksamheten har varit okänd eller 
av diversifierad karaktär (till exempel i sågverk) 
kan någon av våra screeningpaket för polära, 
semipolära eller opolära pesticider vara av 
intresse. Det förstnämnda paketet inkluderar 
bland annat fenoxisyror medan det andra 
inkluderar ett stort antal ämnen från klorpesti-
cider och vedimpregneringsmedel (exempelvis 
konazoler, tolyfluanid) till doppningsmedel 
(exempelvis imidakloprid). 

Eurofins erbjuder även provtagning och analys 
av de pesticider som ingår som prioriterade i 
EU:s nuvarande vattendirektiv (2008/105/EG) 
liksom de framtida (COM (2011) 876).



PSLH2: Grundläggande paket för äldre banvallar
Svarstid: 10 dagar Rapporteringsgräns: 0.01 µg/l Ref/instrument: LC-MS-MS
Parameter:
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea Diuron Imazapyr

1-(3,4-Diklorfenyl)urea                   

Provmängd: 100g glasburk

Pris: 2500 SEK

PSLN8: ”Bangårdspaket” utökat paket för hantering och div verksamhet (inkl fenoxisyror)
Svarstid: 10 dagar Rapporteringsgräns: 0.01 µg/l Ref/instrument: LC-MS-MS
Parameter:
PSLH2 Bentazone MCPA

2,4,5-T Bromoxynil Mekoprop-P (MCPP)

2,4-D Diclorprop Monuron

Atrazin, -desetyl Ioxynil Simazine

Atrazine

Provmängd: 100g glasburk

Pris: 2800 SEK

PSLN9: Grundläggande paket för äldre banvallar + Glyfosat och AMPA (från ca 1988-90)
Svarstid: 10 dagar Rapporteringsgräns: 0.001-0.01 mg/kg Ref/instrument: LC-MS-MS
Parameter:
PSLH2 Glyfosat AMPA

Provmängd: 100g glasburk

Pris: 4000 SEK

PSLP1: ”Bangårdspaket” + Glyfosat och AMPA (från 1998-90)
Svarstid: 10 dagar Rapporteringsgräns: 0.001-0.01 mg/kg Ref/instrument: LC-MS-MS
Parameter:
PSLN8 Glyfosat AMPA

Provmängd: 100g glasburk

Pris: 4300 SEK

PSL9Q: Glyfosat och AMPA – Aktiv substans i Roundup® (kan också tillämpas på växtdelar, provbered-
ning kan då tillkomma)
Svarstid: 10 dagar Rapporteringsgräns: 0.001 mg/kg Ref/instrument: LC-MS-MS
Parameter:
Glyfosat AMPA

Provmängd: 50g glasburk

Pris: 2500 SEK

PSLN7: Klororganiska pesticider ex för ”historiska” växthus (tom 70-tal) och sediment
Svarstid: 15 dagar Rapporteringsgräns: 0.001 mg/kg Ts Ref/instrument: GC-MS
Parameter:
Aldrin DDT, o,p'- HCH-delta

Chlordane-alpha DDT,p,p'- Heptachlor

Chlordane-gamma Dieldrin Heptachlorepoxide - trans

S:a Klordaner Endosulfan-alpha Heptaklorepoxid (cis)

DDD, p,p'- Endosulfan-beta Hexachlorobenzene



DDD-o,p Endrin Pentachloraniline

DDE, p,p'- HCH, alpha- Quintozene

DDE-o,p HCH,gamma- (Lindane)

DDT (total) HCH-beta

Provmängd: 250g glasburk

Pris: 1650 SEK

PSL9P: Fenoxisyror (ex hormoslyr)
Svarstid: 10 dagar Rapporteringsgräns: 0.1 mg/kg Ref/instrument: LC-MS-MS
Parameter:
2,4,5-T Bentazone Ioxynil

2,4,5-TP Bromoxynil Klopyralid

2,4-D Diclorprop MCPA

4-CPP Fluroxypyr Mecoprop

Provmängd: 100g glasburk

Pris: 2300 SEK

PSL9N: Screening, semi- och opolära pesticider (325st), ex på ingående nedan
Svarstid: 10 dagar Rapporteringsgräns: 0.01-0.5 mg/kg Ref/instrument: LC-MS-MS
Parameter:
Aldrin (0.02) Deltametrin (0.05) Klordan-gamma (0.01)

Atrazin (0.01) Endosulfan-alfa (0.01) Klorfenvinfos (0.01)

Atrazin, -desetyl (0.01) Endosulfan-beta (0.02) Klorpyrifos (etyl) (0.05)

Atrazin, -desisopropyl (0.01) Endosulfansulfat (0.02) Klorpyrifosmetyl (0.05)

Azoxystrobin (0.01) Epoxikonazol (0.01) Klorpyrifos-O-analog (0.05)

Bentazon (0.5) Fenbukonazol (0.01) Kvintozen (0.03)

Bifenyl (0.1) Flukvinkonazol (0.01) Penkonazol (0.01)

Boskalid (0.01) Flumetralin (0.01) Pentakloranilin (0.05)

Cypermetrin (0.01) Folpet (0.05) Pentakloranisol (0.03)

Cyprokonazol (0.01) HCH-alfa (0.01) Pentaklorbensen (0.03)

Cyhalotrin, lambda (0.05) HCH-beta (0.01) Permetrin (0.05)

DDD-p,p + -o,p (0.01, 0.02) HCH-delta (0.01) Pirimikarb (0.01)

DDE-p,p + o,p (0.01, 0.02) HCH-gamma (Lindan, 0.01) Propikonazol (0.01)

DDT-p,p + o,p (0.01, 0.01) Heptaklor (0.03) Simazin (0.01)

Dieldrin (0.01) Heptaklorepoxid (0.02) Tebukonazol (0.01)

Difenokonazol (0.01) Hexaklorbensen (0.03) Terbutryn (0.01)

Diklobenil (0.05) Hexakonazol (0.01) Tetrakonazol (0.01)

Diklofluanid (0.05) Imidakloprid (0.01) Tiobendazol (0.01)

Diklorvos (0.01) Isoproturon (0.01) Tolylfluanid (0.05)

Dikofol, p,p (0.05) Karbendazim (0.01) Trifloxystrobin (0.01)

Dinoseb (0.04) Klordan-alfa (0.01)

Provmängd: 100g glasburk

Pris: 3500 SEK

PSL9M: Screening, polära pesticider
Svarstid: 10 dagar Rapporteringsgräns: 0.1 mg/kg Ref/instrument: LC-MS-MS
Parameter:
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea Dimethoate   Metamitron

1-(3,4-Diklorfenyl)urea Dinoseb Metazaklor

2(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CCP) Diuron Metribuzin

2,4,5-T DMST Metribuzin-desamino-diketo



Enskilda pesticider:                      Svarstid: Pris:
PSLB5: Irgarol (0.1 µg/kg Ts) 15 dagar 2000 SEK

PLW2C: DDT (DDE, DDD, 6st; 0.01-0.02 mg/kg) 10 dagar 1200 SEK

PSLC8: Picoxystrobin (0.01 mg/kg) 10 dagar 2000 SEK

PSLB8: Diflufenican (0.05 mg/kg) 10 dagar 2000 SEK

2,4,5-TP DNOC Metribuzin-diketo

2,6-Diklorbenzamid (BAM) Ethofumesate Metsulfuron-metyl

Atrazin-2-hydroxy Fenoxaprop Monuron

Atrazine Fluroxypyr Pirimicarb

Atrazine-desethyl Imazapyr Propiconazole

Atrazine-desisopropyl Isoproturon Simazine

Azoxystrobin Klopyralid Terbuthylazin desethyl

Bentazone Klorsulfuron Terbuthylazine

Cyanazin Kvinmerac Terbutylazin-2-hydroxy

D -2,4 MCPA

Diclorprop Mekoprop

Provmängd: 100g glasburk

Pris: 3000 SEK

PSLQ3: Hamn och muddermassor (Hav möter land 2013:37, Kemakta)
Svarstid: 15 dagar Rapporteringsgräns: 0.11-4 µg/kg Ts Ref/instrument: LC-MS-MS, GC-AED
Parameter:
Irgarol (0.11) Diuron (2) 1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea (2)

1-(3,4-Diklorfenyl)urea  (2) 3,4-dikloranilin (4) TBT (1)

DBT (1) MBT (1)

Provmängd: 2x250g glasburk

Pris: 5200 SEK

Eurofins kan också i flera fall erbjuda analys av 
andra enskilda pesticider. Välkommen att kontakta 
oss för vidare diskussion. Samtliga paket ovan kan 
normalt appliceras även på slam. Vi erbjuder även 
analys av pesticider i andra matriser som biota 
(exempelvis fisk), frukt och grönsaker, plantor och 

växtdelar. För muddermassor erbjuder vi också paket 
med tennorganiska ämnen. Våra generella screen-
ingpaket Enviscreen och Terratest inkluderar ett stort 
antal pesticider. Dessutom utför vi analys av andra 
biocidprodukter som triclosan och isothiazolinoner. 
För vatten, se vårt separata produktblad. 

Obs! Misstänker du höga halter i ditt prov är det 
viktigt att du skriver detta på följesedeln.

Välkommen att kontakta kundsupport för beställning 
av provburkar eller mer information! 
Ring 010- 490 81 10 eller besök vår hemsida  
www.eurofins.se

Välkommen att kontakta oss:
Eurofins Environment Testing Sweden AB

Tekniska frågor 
Torbjörn Synnerdahl

Tfn: 010-490 83 17
torbjornsynnerdahl@eurofins.se

Tekniska frågor 
Patrick van Hees 
Assoc. Prof. (Docent)

Tfn: 010-490 81 51
patrickvanhees@eurofins.se

Allmänna frågor, prov tagnings materiel, 
logistik, provplanering, mm 
Kundsupport

Tfn: 010-490 81 10
info.environment@eurofins.se
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