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Uppdateringar av ämnesdatabasen i MACRO-DB 
 
En uppdaterad ämnesdatabas är inkluderad i den nya versionen av Steg 1 (v. 1.1), som publiceras 
2016-02-05. Den nya ämnesdatabasen finns även att ladda ner till Steg 2 (MACRO-DB 4). 
Uppdateringen av ämnesdatabasen i MACRO-DB kan i vissa fall påverka resultaten av 
simuleringarna.  

Sammanställning över de aktiva substanser som påverkas av uppdateringen  
Ett antal aktiva substanser har efter uppdateringen av ämnesdatabasen fått ändrade egenskaper (K(f)oc = 
bindningsstyrka i jord; DT50 = halveringstid i jord), eller att en relevant nedbrytningsprodukt kommer 
att simuleras (om DT50 ≤ 2 dygn för modersubstansen), jämfört med tidigare version. I vissa fall är 
ändringarna endast marginella, men för tydlighets skull listas samtliga ändringar i följande tabell: 

 K(f)oc  DT50 (dygn) 
Aktiv substans gammalt nytt  gammalt nytt 
amidosulfuron 29 31    
amisulbrom    222,9 143 
2,4-D 88 24  14 4,4 
dikvat (dibromidsalt) a) 78 274 1 078 792  365 2345 
esfenvalerat 5 300 251 717  41 66,6 
fenhexamid b)    0,43 0,43 
flupyrsulfuronmetyl-natrium 28 22  15 18,2 
glyfosat 28 700 16 331  49 15,3 
imazalil    72,6 76,3 
jodsulfuronmetyl-natrium c)     2 2 
kloridazon 120 199    
klormekvatklorid 168 132    
lambda-cyhalotrin 157 450 283 707  65 175 
mandipropamid    43,9 49,1 
metalaxyl-M 660 79  33 6,5 
metamitron 78 86    
pencykuron    72,4 82,4 
prokloraz 500 1 440    
pymetrozin 1 510 1 049  12,5 4,6 
pyraklostrobin 9 304 9 315    
sulfosulfuron    53 63,8 
tau-fluvalinat 135 000 186 000    
teflutrin 112 900 574 088    
tifensulfuronmetyl d)    4 1,39 
tiofanatmetyl e)    0,6 0,6 
a) Se information under ”Övriga klargöranden”. 
b) Ny relevant nedbrytningsprodukt har tillkommit i databasen och simuleras därmed efter uppdateringen 

(fenhexamid-bifenyl; Kfoc = 668 och DT50 = 44,1 d). 
c) Ny relevant nedbrytningsprodukt har tillkommit i databasen och simuleras därmed efter uppdateringen 

(metsulfuronmetyl; Kfoc = 39,5 och DT50 = 26 d). Se vidare under ”Övriga klargöranden”.  
d) Eftersom DT50 sänkts från 4 till 1,39 dygn (DT50 ≤ 2 dygn) innebär det att en relevant nedbrytningsprodukt 

kommer att simuleras istället (tifensulfuron; Kfoc = 19,9 och DT50 = 32,3 d). 
e) Ny relevant nedbrytningsprodukt har tillkommit i databasen och simuleras därmed efter uppdateringen 

(karbendazim; Kfoc = 225 och DT50 = 34,3 d). Se vidare under ”Övriga klargöranden”.  
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Eventuell risk för läckage till yt- och/eller grundvatten ökar om substansen efter uppdateringen har fått 
ett lägre K(f)oc och/eller ett högre DT50 (på motsvarande sätt minskar risken vid högre K(f)oc och/eller 
lägre DT50). Ändrad bedömning av slutresultatet till följd av uppdaterade ämnesegenskaper, jämfört 
med bedömning baserad på föregående ämnesdatabas, kommer huvudsakligen gälla de substanser vars 
resultat i tidigare simuleringar visade halter nära 0,1 µg/l i vattentäkten. En ändrad bedömning kan i 
vissa fall även gälla de substanser där modellen efter uppdateringen simulerar en relevant 
nedbrytningsprodukt.  
 
 
Övriga klargöranden 

Den aktiva substansen jodsulfuronmetyl-natrium har ett DT50 ≤ 2 dygn. I den förra versionen så 
angav modellen att det inte fanns några relevanta nedbrytningsprodukter. Efter dialog med 
Kemikalieinspektionen har detta justerats så att efter uppgraderingen simuleras nu metsulfuronmetyl 
som en relevant nedbrytningsprodukt. Metsulfuronmetyl ingår även som aktiv substans i ett antal 
produkter på den svenska marknaden.  

I föregående version fick man beskedet att produkten Topsin WG inte gick att simulera i Steg1 då den 
aktiva substansen tiofanatmetyl saknade ämnesegenskaper för K(f)oc i PPDB. Efter uppdateringen 
kommer nu istället en relevant nedbrytningsprodukt (karbendazim) att simuleras eftersom 
halveringstiden (DT50) för tiofanatmetyl är mycket kort (0,6 dygn).  

För att underlätta beräkningarna i Steg 1 har vi i förväg räknat om mängden aktiv substans för de 
substanser som redovisas i form av estrar, salter etc. i Bekämpningsmedelsregistret hos 
Kemikalieinspektionen. Därmed kommer simuleringarna automatiskt innebära att korrekt mängd av 
den aktiva substansen används i beräkningarna. I föregående version gjordes ett undantag från detta 
och det gällde dikvat dibromid som inte räknades om till dikvat, utan där simuleringen i stället gjordes 
för dikvat dibromid. Anledningen var att det saknades uppgift om nedbrytningstid i jord (DT50) för 
dikvat (och kunde därmed inte simuleras), däremot fanns fullständiga uppgifter för dikvat dibromid. I 
den nya versionen av PPDB finns nu uppgifter om nedbrytningstid för dikvat varför modellen i den 
uppdaterade versionen i stället simulerar dikvat (och därmed kommer dosen aktiv substans att 
överensstämma med den mängd som redovisas i beslut kring godkännanden för produkter som 
innehåller dikvat dibromid).  


