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Forord 
I dette pilotprojekt undersøges risikoen for udvikling af azolresistente Aspergillus fumigatus i Dan-
mark. Resistente Aspergillus kan forårsage alvorlige problemer med at bekæmpe humanforekom-
mende lungesygdomme. Fra Holland ved vi, at der er lokaliseret flere såkaldte ”hot spots” med resi-
stente Aspergillus forårsaget af et stort forbrug af fungicider fra azolgruppen i specialproduktioner 
med efterfølgende kompostering af planterester. Departementet har i en bestilling modtaget af DCA 
den 23. marts 2020 ønsket at få klarlagt, om der kan peges på tilsvarende ”hot spots” i Danmark. 
Dette er gjort ved at udpege udvalgte produktioner med specialafgrøder, som har anvendt azolfun-
gicider, herunder gartnerier og frilandsproduktioner af grøntsager. Undersøgelsen skal bruges til at 
afdække problemstillingen ud fra kendskab til sprøjtemønster og interviews med konsulenter og ud-
valgte avlere. Der vil ikke i dette projekt blive udtaget prøver til analyse.  
Opgaven med at afsøge for ”hotspot” er formuleret af Departementet, og Institut for Agroøkologi 
(AGRO) er blevet bedt om at udføre opgaven som led i Ydelsesaftalen imellem Miljø- og Fødevare-
ministeriet og Aarhus Universitet.   
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Summary  
Azole-resistant Aspergillus fumigatus (ARAf) have emerged worldwide over the last 20 years and 
pose an increasing public health problem. ARAf can emerge in situations in which fungicides with 
chemical structures similar to medical compounds are used for the treatment of crops and materials 
in the environment. Development of ARAf in the environment has particularly been observed in the 
Netherlands where composting of plant material with residues of azoles has been identified as “hot-
spots” for the origin of the problem.   
 
In this Danish pilot project, the aim was to obtain a better knowledge on how plant residues are 
handled in horticultural productions with focus on both greenhouse and outdoor productions. The 
aim was to shed light on whether Denmark may have similar “hot-spots”, which can provide an op-
timal environment for development of ARAf. 
 
Based on data from growers spraying records in 2018, provided by the Danish EPA, it was possible 
to obtain an overview of the use pattern of azoles in horticultural crops. Difenoconazole is the most 
frequently used azole for disease control in Danish vegetable and potato productions, while paclo-
butrazole, which is used for growth regulation, is the most widely used azole in ornamentals in green 
houses.  
 
Practices for handling plant residues is described based on information obtained from interviews, 
conducted in September 2020, with consultants and producers representing the different produc-
tions. With a few exceptions, the information collected did not indicate that composting of plant 
residues is a common practice in horticultural productions where azoles are used. In the vegetable 
and potato production, the vast majority of the plant residues are left in the field. Similarly, the ma-
jority of the plant material, which are discarded when products are prepared for sale, are spread in 
the field and ploughed down.  
 
Starch potato is the crop most intensively treated with azoles (1-4 treatment per season) to control 
early blight (Alternaria solani). Residues of azoles have not been found in potatoes, and as the potato 
tubers are covered by soil during spraying, this production are not considered to pose a risk for se-
lection of ARAf. Leaving hips of potatoes in the field is generally considered bad agricultural practice 
as this also leads to a high risk of spreading late blight (Phytophthora infestans) to the next season’s 
crop.  
 
Pot plants are commonly treated with growth regulators to reduce the height and ensure a more 
homogenous flowering. Paclobutrazol is the most used plant growth regulator, but also metconazol 
is used in some productions.  In 2019, new rules concerning Danish greenhouse production entered 
into force. It became illegal to make compost from plant material treated with products only author-
ized for greenhouse use. Today, plant material from greenhouse production must be collected in 
closed containers and sent for combustion in order to reduce the risk of pesticide leaching.  
 
The interviews with consultants and growers revealed a number of alternative methods for handling 
residues from horticultural productions. In some cases, plant residues  are used for cattle feed, which 
is the case for pulp from  potato processing. In addition, plant residues are commonly used in biogas 
plants, fermentation plants or delivered to incineration plants. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_daDK847DK847&q=Phytophthora+infestans&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi3i5uOjp7sAhUx8uAKHax8BmwQkeECKAB6BAgZECw
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In connection with the newly started project, Azol resistant Aspergillus fumigatus (ARAf) financed by 
the Danish EPA, samples will be collected from a large number of environments and production sys-
tems in Denmark. The information collected in the present pilot project will be considered when 
planning the sampling strategy in the ARAf project, which, in addition to sampling from the agricul-
tural sector, will also collect samples from imported goods, parks as well as air and soil samples. 
 

Baggrund 
Azoler er en gruppe af hyppigt anvendte kemiske stoffer, som anvendes til bekæmpelse af svam-
peinfektioner hos både mennesker, dyr og planter. Inden for landbruget og gartneriet anvendes 
midlerne som fungicider til bekæmpelse af plantesygdomme og i industrien som biocider i forbin-
delse med beskyttelse af materialer mod svampeangreb (fx træbeskyttelse).  
Hyppig eller længerevarende brug af azoler kan føre til udvikling af azolresistens. Aspergillose, for-
årsaget af Aspergillus fumigatus, er en lungesygdom, som kan ramme patienter med nedsat immun-
forsvar. Denne gruppe patienter behandles normalt med azoler. Efter længere tids behandling af 
Aspergillose kan der udvikles resistens hos svampen, hvorefter azolerne ikke længere kan bruges til 
behandling. Problemerne med resistente Aspergillus er øget i de senere år, hvor antallet af patienter, 
som angribes af resistente typer af Aspergillus fumigatus, er øget. Dette øger dødeligheden hos disse 
lungesyge patienter, og behandlingen fordyres og vanskeliggøres i forhold til den foretrukne be-
handlingspraksis med azoler, da alternativer er mindre effektive og sværere at tildele.   
I de senere år er der fundet azolresistens hos A. fumigatus hos patienter, som aldrig er behandlet 
med azoler.  Dette indikerer, at patienterne har inhaleret A. fumigatus sporer, som har udviklet azol-
resistens i miljøet. Miljøresistente A. fumigatus isolater er fundet i næsten alle lande, og isolater har 
vist sig at være stabile i miljøet og forsvinder ikke umiddelbart, når de ikke længere udsættes for 
azoler. Der kan således ske en løbende akkumulering i miljøet af resistent A. fumigatus. En dansk 
udredning fra 2019 beskriver status for risikoen for Aspergillus resistens i Danmark (Anon, 2019) og 
bygger bl.a. på en tidligere sammenskrivning fra Stensvold et al. (2012), som beskriver risikoen og 
samtidig beskriver praksis for anvendelse af azoler i landbruget. 
I dansk jordbrug anvendes azoler hyppigt, og aktivstofferne dækker tebuconazol, epoxiconazol, di-
fenoconazol, prothioconazol og metconanzol samt imazalil og paclobutrazol. Azolerne har været 
anvendt siden slutningen af 1970’erne og har i ca. 40 år været den mest anvendte gruppe af fungi-
cider til bekæmpelse af en bred pallette af tabsgivende svampesygdomme, herunder sygdomme i 
kornafgrøder. Ses der på anvendelsen af azoler inden for gartnerierhvervet, så har denne anven-
delse - historisk set - været forholdsvis begrænset. I dag anvendes hovedsageligt difenoconazol (Re-
vus top, Difcor, Ortiva top m.fl.) til bekæmpelse af plantesygdomme, men også paclobutrazol (Bonzi) 
anvendes som vækstreguleringsmiddel af en række forskellige potteplanter. Nogle hollandske un-
dersøgelser har peget på, at visse azoler har større risiko for udvikling af resistens end andre (Snelder 
et al., 2009). Til denne gruppe hører bl.a. difenoconazol, tebuconazol og epoxiconazol.  
Der er stadig manglende viden om hvilke erhvervsmæssige anvendelser, der er mest kritiske, i for-
hold til udvikling af de såkaldte miljømutationer. I Danmark er der foreløbig kun udført 3 mindre mil-
jøundersøgelser, hvor man har gjort fund i enkelte jordprøver fra haver og enkelte luftprøver (Mor-
tensen et al., 2010; Anon, 2019). Fra udlandet findes der flere eksempler på fund af resistente A. 
fumigatus fra indsamlede jord- og luftprøver (Anon, 2019).  
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Holland er det land, som har set den største udvikling af miljøresistente Aspergillus. Et hollandsk for-
skerteam har identificeret en række ”hot spots”, hvor risikoen for resistensudvikling er særlig høj 
(Anon, 2017). Undersøgelsen konkluderer, at den største risiko for udvikling af resistens i Holland fin-
des i kompost-miljøer, hvor kompost fra blomsterløg og blomsterblade, træfliskompost og grønne 
kompostbunker har vist høje forekomster af både A. fumigatus med azolmiljømutationer og restkon-
centrationer af azoler i plantematerialet. I Holland dyppes og sprøjtes blomsterløg med azoler under 
dyrkning for at bekæmpe forskellige sygdomme, og dette vurderes at have bidraget til en høj resi-
stensrisiko.  
På baggrund af det øgede antal sygdomstilfælde forårsaget af miljøresistente Aspergillus har der 
fra både Statens Serum Institut og myndighederne været en stigende bekymring i forhold til, om der 
også i Danmark findes ”hot spots” for udvikling af resistente svampe.  
Man har derfor ønsket at få indblik i, om der under danske forhold kan være tilsvarende ”hot spots”, 
hvor planterester med azolrester komposteres eller på anden måde efterlades under forhold, der 
kan give grobund for udvikling af resistente Aspergillus.  

At der i Danmark findes et betydeligt spild af plantematerialer i forbindelse med produktionen af 
specialafgrøde er bl.a. beskrevet og dokumenteret i en rapport fra 2019 (Borum et al., 2019). For 
grøntsager er nævnt, at der spildes omkring 3-10 % på grund af vejrforhold og skader ved høst. 
Mellem 8-20 % spildes efter høst på grund af beskadigelse, råd og vægttab som følge af respiration 
og udtørring. I grønsagsindustrien er der et produktionsspild på mellem 8-50 % fra trimning og 
skrælning af produkterne og kassation af uegnede råvarer. 

Formål  
Der ønskes et bedre kendskab til, om og hvordan planterester komposteres i gartnerier og ved fri-
landsproduktioner af grønsager.  Det ønskes belyst om afgrøderester, der komposteres, indeholder 
rester af azoler.  
Praksis for håndtering af planterester vil blive beskrevet baseret på informationer indhentet fra in-
terviews af konsulenter og producenter udvalgt på tværs af land og produktioner.  
Undersøgelsen skal skabe baggrund for, hvor man bør indsamle materiale fra lokaliteter, som vur-
deres at kunne være potentielle ”hot spots” – et element som kan indgå i projektet ARAf  (Pesticid-
forskningsprojekt).  

Metode 
AU havde oprindeligt planlagt at besøge forskellige producenter udvalgt ud fra deres specifikke 
produktion samt informationer om deres forbrug af azoler fra sprøjtejournalerne.  Grundet Covid-19 
blev det dog besluttet, at specifikke bedriftsbesøg blev fravalgt. MST har hjulpet med tilvejebringelse 
af oplysninger fra indrapporterede sprøjtejournaler på CVR niveau (kontakt person: Sofie Løn-
borg/Janne Mikkelsen). 
Indledningsvist blev der også taget kontakt til Dansk Gartneri (Anne Fabricius) for at orientere om 
projektet, og i fællesskab blev der udarbejdet et informationsbrev, som kunne rundsendes til produ-
center i forbindelse med, at de blev kontaktet af AU.  
 
Der er desuden taget kontakt til en række specialkonsulenter ansat hos HortiAdvice inden for områ-
derne grønsager og potteplanteproduktion. Endvidere er der taget kontakt til kartoffelkonsulenter 
ansat både hos SEGES og private firmaer.  
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De kontaktede konsulenter har velvilligt bidraget med nogle overordnede informationer om de spe-
cifikke produktioner samt hjulpet med navne på relevante producenter. AU har efterfølgende taget 
telefonisk kontakt til en række avlere udvalgt blandt dem, som har haft det største forbrug af azoler. 
Fokus i interviewene har været at få indsamlet information om bortskaffelse og komposteringspraksis 
af planterester fra de forskellige produktioner, som har dækket både væksthus-  og frilandsafgrøder. 
Baseret på disse telefoninterviews er der sket en sammenskrivning af producenternes håndtering og 
bortskaffelse af planterester.  

Resultater 
Baseret på indsamlede informationer fra producenternes sprøjtejournaler er der udtrukket en liste 
over azolanvendelse i specialproduktioner baseret på data indberettet i 2018 (Tabel 1). Produkter 
indeholdende propiconazol og imazalil er ikke længere tilladte. De store anvendelser af azoler in-
den for specialafgrødeproduktionen sker hovedsageligt i kartofler, hvor op til 5 behandlinger med 
azoler (difenoconazole og/eller prothioconazole) er tilladt pr. sæson. I grønsagskulturer er det oftest 
kun tilladt at anvende azolmidler en enkelt gang pr. sæson (oftest difenocoanzole). I potteplante-
kulturer, hvor azoler anvendes til vækstregulering, sker der oftest gentagne behandlinger med aktiv-
stoffet paclobutrazol.  

Sammenskrivning af information fra samtaler med konsulenter og producen-
ter  
Nedenfor er gennemgået de informationer, som er indsamlet fra de enkelte typer af produktioner. 
Mange producenter har både en økologisk og en konventionel produktion. Planterester fra de to 
produktioner håndteres meget ens men vil typisk være opdelt i forhold til, hvor resterne udbringes 
og eller opfordres.  

 
Tabel 1. Azolanvendelse – data fra SJI data 2017/2018. 
    

Afgrøde 
Antal pro-
ducenter  Produkter 

Mængder l 
produkt Aktivstoffer som indgår  

Agurk  4 Fungazil, Diabola 143  Imazalil udgået/forbudt  
Asparges 1 Ortiva top 43 Difenoconazole  
Kålarter 30 Ortiva top 388 Difenoconazole  
Gulerødder  2 Ortiva top 164 Difenoconazole  

Porre +løg  8 Orius/Ortavia top 253 
Tebuconazole,  difenocona-
zol  

Potteplanter  70 Tilt, Bonzi, Piroutte, Caryx 9717 
Propiconazole, paclobutra-
zol, metconazole  

Planteskole  6 Tilt, Pirouette 255 
Propiconazole, paclobutra-
zol,   

Salat  2 Ortiva top 67 Difenoconazole  
Sukkermajs  2 Opera  51 Epoxiconazole  
Knoldselleri + 
pastinak  5 Ortiva top 45 Difenoconazole 
Kartofler –
alle  1103 Revus Top/Narita 22830 Difenoconazole 
Lægge Kar-
tofler  234 Revus Top/Narita 1053 Difenoconazole  
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Spisekartof-
ler  113 Revus Top/Narita 1184 Difenoconazole  
Stivelses kar-
tofler  595 Revus Top/Narita 18200 Difenoconazole  
Andre kartof-
ler  161 Revus Top/Narita 2393 Difenoconazole  

 

Gulerødder (talt med 1 konsulent, som er tilknyttet den største producent) 

Der er kun registreret brug af azoler hos to gulerodsproducenter, heraf en stor producent, som der er 
taget kontakt til via hans konsulent. Danske gulerødder må behandles med Ortiva Top 1 gang pr. 
sæson. Almindeligvis sprøjtes ofte 2 gange hos konventionelle avlere (1 gang med Ortiva Top og 1 
gang med et andet middel).   
Danske gulerødder produceres, sorteres og sælges hele året. Toppen af gulerødder efterlades i mar-
ken ved optagelse. Efter optagelse sker der først en optisk sortering og efterfølgende en håndsorte-
ring. Det, som ikke sælges, kasseres og bringes for størstedelens vedkommende tilbage til jorden 
med en spreder. Det skønnes, at ca. 25 % af de frasorterede gulerødder anvendes som foder til heste 
eller leveres til biogasanlæg, mens resten spredes ud på jordarealer og pløjes ned. De frasorterede 
gulerødder lægges typisk i containere/spredervogne og udbringes på marker, som normalt ikke ind-
går i sædskiftet med gulerødder, for ikke at øge risikoen for sygdomme i efterfølgende afgrøder.   
Fra oktober til midt maj dækkes gulerødderne i marken med sortplast og halm, herefter sker der 
løbende optagning afhængigt af salget. Dette sker hos både konventionelle og økologiske avlere 
(ca. halvdelen af den danske gulerodsproduktion er økologisk). Halmen kan under begge produkti-
onsformer stamme fra konventionelt landbrug. Man søger efter alternativer til plast- og halmdække 
men har p.t. ikke fundet brugbare alternativer. Gulerødder, som er dækket i marken, høstes typisk fra 
december og frem til maj/juni, hvor de første nye gulerødder kan høstes. Kompostbunker forekom-
mer ikke hos producenterne.   

Knoldselleri (talt med 1 producent)  

Afgrøden sprøjtes typisk en gang pr. sæson med Otiva top. I forbindelse med høst efterlades plante-
materiale i marken. I forbindelse med klargøring til salg frarenses planterester og jord, som lægges i 
en kompostbunke og efterfølgende spredes ud på en mark og nedpløjes.  

Kålproducenter (talt med 1 konsulent og 5 producenter)  

Der er ca. 20 avlere af kål (hvidkål, rødkål, spidskål, blomkål, broccoli), som i 2018 brugte azoler. 
Otiva top bruges typisk sammen med andre midler i en strategi, som skal holde angreb af bl.a. Al-
ternaria nede. Kål dyrkes typisk med 3-4 års mellemrum i sædskiftet. Især er man bange for opfor-
mering af kålbrok, hvis man for hyppigt har korsblomstrede afgrøder i sædskiftet. 
Kål høstes med håndkraft, og de fleste bladrester fra de enkelte kålhoveder efterlades i marken. De 
planterester, der skæres fra ved en senere afpudsning under klargøring til salg, kommes mest almin-
deligt i en vogn og spredes efterfølgende ud på marker. Nogle steder bruger man rester til kvægfo-
der, og en enkelt producent fylder det i et biogasanlæg. Det kan ikke udelukkes, at visse avlere også 
kan have mindre bunker af planterester liggende i en kompostbunke.   

Sukkermajs (talt med 1 producent) 

Der sprøjtes kun i begrænset omfang mod sygdomme i sukkermajs. Der må maksimalt behandles 
med 1,5 l Opera af en gang eller som en splitbehandling. Der sprøjtes typisk under strækning og før 
blomstring. Kolberne plukkes i marken med håndkraft, og resten af afgrøden snittes og efterlades til 
nedpløjning. Der sker ikke kompostering af planterester på bedriften.  
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Asparges (talt med 1 producent) 

Hos den ene avler af asparges, som anvender azoler, sprøjtes hele arealet efter høst i efter-
sommeren for at få en længere periode med grøn vækst og dermed styrke næste års afgrøde. 
Arealet behandles hvert år, og plantemassen nedvisner og rådner i marken i løbet af efterår og 
vinter.   
 

  
Høst i marken af kål og salat  efterlader typisk en del plantemateriale i marken 

  

Porre og løg (talt med 1 konsulent og 3 producenter) 

Der var i 2018 7 producenter af løg og porre, som anvendte azoler. I porre sprøjtes hovedsageligt for 
at bekæmpe rust, som anses for at være den mest betydningsfulde skadegører. I løg sprøjtes bl.a. 
imod løghalsråd. I begge afgrøder sprøjtes med Ortiva top. For porrer gælder, at der ved høst efter-
lades en del rester i marken. Desuden sker der fjernelse af rester ved den efterfølgende sortering, 
vask og pakning i forbindelse med salg. Resterne placeres i en vogn (møgspreder og lign.) og spre-
des dagligt (nogen gange flere vogne pr. dag) på marker, hvor der har været porre, hvor det efter-
lades til efterfølgende nedpløjning.  Der dyrkes ofte porrer to år i træk, mens løg kræver længere 
afstand i sædskiftet for at mindske risikoen for sygdomme. 
Den ene løgproducent fortalte, at der er 3 faser, hvor der er planterester ved løgproduktion. Ud over 
de rester, som efterlades i marken ved høst, sker der frarens ved indlægning på lager, under lagring, 
hvor syge løg fjernes, og ved klargøring og pakning til salg.  Planterester ender enten i et biogasan-
læg eller komposteres sammen med flismateriale. Sidstnævnte mulighed gælder især for materialet 
med dårlige frasorterede løg. Løg udgør i denne kompostering mindre end 10 % af den samlede 
biomasse.  

Potteplanter (talt med 1 konsulent og 2 producenter) 

De fleste gartnerier bruger kun mindre mængder af azoler. Fire større gartnerier bruger dog betyde-
lige mængder af paclobutrazol til vækstregulering. En del bruger også Caryx (metconazole), som er 
et relativt nyt produkt til vækstregulering i væksthusproduktionen. Paclobutrazol kan anvendes flere 
gange i vækstperioden. Maksimalt må der anvendes 480 g paclobutrazol/ha pr. kultur. Propiconazol 
har tidligere været godkendt til bekæmpelse af sygdomme i potteplanter, men dette produkt er ikke 
længere tilladt.  
Nye regler for håndtering af planterester er trådt i kraft i 2019 (Anon, 2019), som skal sikre, at pesti-
cider, som kun er godkendt til væksthus, ikke ender i miljøet.  Vækstreguleringsmidlet, paclobutrazol 
tilhører denne gruppe. Der er krav om, at affald opsamles på lukkede pladser eller i lukkede contai-
nere og sendes til forbrænding. Bl.a. indsamles disse containere af renovationsfirmaet Marius Peter-
sen, som afleverer materialet på lokale forbrændinger.  De nye regler vurderes at mindske risikoen 
for, at der findes lokale kompostbunker med potteplanterester.  
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Tidligere var det ikke ualmindeligt, at indsamlet kompost blev leveret til lokale landmænd, der efter 
aftale spredte komposten på marker. Som nævnt er det ikke længere tilladt, at plantemateriale, som 
er behandlet med pesticider, komposteres, når der er anvendt midler, der ikke er godkendt til uden-
dørs brug.   
 

 
 

Mange potteplantekulturer vækstreguleres med azoler for at sikre dværgvækst og ensartet 
blomstring. 

 

Planteskolekulturer (talt med 1 konsulent).  

Anvendelsen af azoler i denne produktion er mest knyttet til vækstregulering med paclobutrazol i 
roser, som sælges til krukker.  Den første del af produktionen foregår i væksthuse og er underlagt de 
samme regler, som gælder for potteplantekulturerne, hvor kasserede planter og rester skal sendes til 
forbrænding.   
I flere øvrige planteskolekulturer anses meldug som et ret stort problem. Tilt (propiconazole) har væ-
ret brugt til denne bekæmpelse, men er ikke længere tilladt, hvilket flere producenter ser som et 
betydeligt problem.  Forbudet betyder, at kompostbunker på planteskoler ikke burde indeholde azo-
ler længere.  
Der er igangsat et komposterings projekter med henblik på at styrke jordens frugtbarhed ude i plan-
teskolerne.  Man er her meget opmærksom på at komposten ikke øger risikoen for udvikling af plan-
tepatogene svampe og nematoder og her arbejder man bl.a. med at undersøge, hvilke komposte-
ringsforhold, der kan sikre at kartoffelcystnematoden ikke overlever komposteringen (kombination 
af temperatur og fugt). 

Kartofler (talt med 4 konsulenter og 3 producenter)  

Kartofler kan opdeles i 4 typer: Stivelseskartofler, spisekartofler, proceskartofler (chips, pulver og 
pommes frites) samt læggekartofler. Kartofler dyrkes typisk med 3-4 kartoffelfrie år.   
Azolprodukter bruges overvejende til stivelseskartofler (2/3 af produktionen), som har en lang vækst-
sæson og dermed større risiko for angreb af kartoffelbladplet. Sprøjtning med azolprodukter anbe-
fales kun i stivelseskartofler, og det skønnes, at 90 % af anvendelsen ligger her, og at forbruget i de 
øvrige kartoffeltyper således er yderst begrænset.  
Jævnfør statistikken fra Miljøstyrelsen er de anvendte midler Narita (max. 3 behandlinger pr. sæson) 
og Revus top (max. 2 behandlinger pr. sæson). Sidste år kom også Propulse på markedet, som inde-
holder prothioconazol, og som øger mulighederne for anvendelse af azoler i kartofler. Den samlede 
dosering af difenoconazol må ikke overskride 300 g/ha pr. sæson.  Der er ikke fundet pesticidrester 
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af azoler i kartofler, hvor 47 prøver fra 2018 blev testet (DTU, Anon,2018). Dette skyldes formodentlig 
at kartoflerne er dækket med jord, og at rester derfor fortrinsvist findes i kartoffeltoppen og på jorden. 
Ligeledes må risikoen for udvikling af azolresistens i komposteret knoldaffald fra kartofler formodes 
at være begrænset.  
Stivelseskartofler har en lang vækstsæson og leveres for størstedelen direkte til fabrikkerne. En min-
dre del lægges i kuler, som tildækkes med fibernet i 1-2 måneder, indtil levering til fabrik i vintermå-
nederne.  Kartofler rives/høvles på fabrikkerne, og stivelsen udvindes. Resten af kartoflerne (pulpen) 
bruges til foder på kvægbedrifter. Ved ankomsten til fabrikkerne vaskes kartoflerne, og jordresterne 
opsamles i sedimentationsbassiner og udbringes senere på marker, hvor der ikke dyrkes kartofler. 
Der er indkøbt specifikke arealer, som ikke indgår i kartoffelsædskifterne, da man ønsker at undgå 
opformering af sygdomme.   
Spisekartofler lægges på køl eller i kuler. Der efterlades mindre frarensning i marken sammen med 
toprester (efterlades på overfladen, så frosten dræber kartoflerne). Senere forekommer der desuden 
rester i forbindelse med sortering og vask. Frarensede kartofler bruges typisk til kvægfoder (levering 
med jævne mellemrum) eller anvendes i biogasanlæg. En rest bestående af stængelrester, ukrudts-
rester, sten og frasorterede kartofler lægges i mindre kuler, som senere spredes ud. Sådanne små 
deponeringer må ikke udbringes på arealer, der indgår i kartoffelsædskifter, for at mindske risikoen 
for kartoffelbrok. Producenterne har stor opmærksomhed på, at kuler skal være fjernet inden næste 
vækstsæson for at sikre, at der ikke sker smitte af især kartoffelskimmel til nye afgrøder.  
Proceskartofler (chips, pommes frites, granuleret kartoffelpulver). Denne del af produktionen hånd-
teres typisk som de øvrige produktioner. Der sprøjtes kun i begrænset omfang imod kartoffelbladplet. 
Kartofler leveres direkte til forarbejdningsstederne. Pulp og rester fra produktionen sendes til kvæg-
foder.  
Kartoflerne kan enten dampskrælles (resterne herfra fermenteres sammen med mælkebakterier og 
bruges til dyrefoder), eller karborundumskrælles, hvor resterne går til biogasanlæg (KMC). I nogle 
tilfælde anvendes disse rester også til kvægfoder.  
 

  
Opfordring til kvæg af rester fra 
kartoffelindustrien  

Mange sender deres rester til biogasanlæg 

Opsummering 
Difenoconazol er den azol, som anvendes hyppigst til sygdomsbekæmpelse i danske specialpro-
duktioner, mens paclobutrazol, der bruges til vækstregulering, er den mest anvendte i potteplante-
kulturer. Med få undtagelser peger de indsamlede informationer ikke på, at kompostering af plante-
rester er udbredt på bedrifter med specialproduktioner, hvor der anvendes azoler. Fra grønsagspro-
duktioner og kartoffelproduktion efterlades langt størstedelen af det behandlede plantemateriale i 
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marken i forbindelse med høsten, ligesom størstedelen af de kasserede og frarensede plantedele 
ved klargøring til salg, bringes ud på marker, hvor de nedpløjes. Kun en enkelt avler fortalte om, at 
de lagde rester til kompostering.  
Stivelseskartofler er den afgrøde, som behandles mest intensivt med azoler. Rester af azoler er ikke 
fundet i kartofler, og eventuelt mindre kompostenheder fra denne produktion skønnes derfor ikke at 
udgøre en risiko for selektion af resistente Aspergillus svampe.  
Potteplanteproduktionen er den næststørste bruger af azoler hovedsageligt til vækstregulering. De 
nye regler om, at plantemateriale fra væksthusproduktion ikke må komposteres udendørs men skal 
sendes til forbrænding mindsker risikoen for udvikling af resistente Aspergillus i kompostbunker på 
disse bedrifter.  
Der findes desuden en lang række alternative metoder til håndtering af rester herunder anvendelse 
til især kvægfoder. Derudover anvendes planterester i biogasanlæg, fermenteringsanlæg eller afle-
veres på forbrændingsanlæg.  
I forbindelse med det nystartede projekt, Azol resistent Aspergillus fumigatus (ARAf) (pesticidforsk-
ningsprojekt) vil der blive indsamlet prøver fra en lang række miljøer og produktionssystemer i Dan-
mark. Informationerne, som er indhentet i dette projekt, vil indgå i planlægningen af prøveindsam-
lingen i ARAf-projektet, som ud over prøveindsamlinger fra landbrugssektoren også vil indsamle prø-
ver fra importerede varer, parker samt luft- og jordprøver m.m.  
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