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Baggrund 

I forbindelse med ansøgning om dispensation til import og anvendelse af Asulox (400 g/L asulam, reg. nr. 

501-59) til bekæmpelse af ukrudt i spinat, skorzoner (i etableringsåret) og morgenfruer til frøavl i perioden 7. 

marts til 5. juli 2022 har Miljøstyrelsen bedt om en vurdering af, om der findes godkendte alternativer. 

AGRO bedes endvidere vurdere hvorvidt ansøger har dokumenteret: 

• at der ikke eksisterer andre anvendelige muligheder, og at det socio-agronomiske system ikke har 

kunnet ændres inden for den tid, der er gået, siden den første dispensation blev givet, og at det er 

nødvendigt midlertidigt at fortsætte anvendelsen af det ikke-godkendte aktivstof for at undgå 

uacceptable skader på planteproduktion eller økosystemer. 

• hvordan anvendelsen kan begrænses mest muligt (fx dosering og antal behandlinger), og hvordan 

kombineret anvendelse af andre eksisterende delvist effektive tiltag bedst muligt kan fremmes. 

• om der er iværksat og dokumenteret igangværende og fremtidige aktiviteter med henblik på at 

finde langsigtede løsninger for at fjerne behovet for gentagne ansøgninger om dispensationer i 

fremtiden. 

• forskningsprojekter, der søger efter alternative acceptable løsninger, herunder helhedsbaserede 

tilgange. Tilgængelige rapporter skal indsendes, herunder nærmere oplysninger om formål, en 

konkret tidsplan samt oplysninger om planlagte og udførte indsatser. 

Hvis konklusionen fra AGRO er, at der ikke findes alternativer, beder MST AGRO om input til skema til 

notifikation af EU. Derudover beder MST AGRO vurdere brugsanvisningen til etiketten. 

 

Besvarelse 

Der er ansøgt om dispensation til anvendelse af 2,0 L/ha Asulam evt. anvendt som en splitsprøjtning til 

ukrudtsbekæmpelse i spinat, morgenfrue og skorzoner i etableringsåret til frø. Ansøgere har specifikt nævnt 

Asulams effekt over for spildraps og andre korsblomstrede ukrudtsarter, som begrundelse for ansøgningen. 

Kun et herbicid er godkendt til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i de ansøgte afgrøder, og det er Kerb 400 

SC, som er godkendt i skorzoner til frø. Herudover er der givet godkendelse til mindre anvendelse af en 

række herbicider med effekt mod bredbladet ukrudt. (se tabel 1).  
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Tabel 1. Oversigt over godkendte herbicider og mindre anvendelser til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i 
de ansøgte afgrøder. Tallene i tabellen angiver de godkendte dosering.   X: Godkendt   x: Godkendt til 
mindre anvendelse.   

Herbicider Spinat Skorzoner Morgenfruer 

Clomazon produkter 

(360 g/L) 

x 

0,25 

x 

0,15-0,25 

x 

0,15-0,2 

Fenix 

(600 g/L aclonifen) 

  X 

0,75 L/ha 

Kerb 400 SC  

(455 g/L propyzamid) 

 X 

1,0-1,25 

 

Metamitron produkter 
(700 g/L) 

x 

1,0 

x 

0,5-1,0 

x 

1,0-3,0 

Nortron SC 

(500 g/L ethofumesat) 

 X 

0,23 

X 

0,23 

Phenmedipham 
produkter  

(160 g/L) 

x 

1,0-2,5 

x 

1,5-2,0 

x 

1,5 

Pendimethalin  

(455 g/L) 

 x 

1,0 

x 

1,6 

Pixxaro EC 

(280 g/L fluroxypyr + 
12,5 g/L halauxifen-
methyl + 12,5 g/L 
cloquintocet-mexyl 

X 

0,125 

  

Proman 

(500 g/L metobromuron) 

x 

0,5-1,0 

 X 

1,0 

Prosulfocarb  

(800 g/L) 

 x 

1,0-2,0 

x 

1,5-2,5 

Starane 333 HL 

(333 g/L fluroxypyr) 

x 

0,1 

  

 

Som det fremgår af Tabel 1, så er en række produkter tilladt til ukrudtsbekæmpelse i de tre afgrøder. For de 

fleste midler gælder, at de er godkendt i reducerede doseringer på grund af risikoen for afgrødeskader, og 

de skal derfor anvendes som led i en strategi med flere behandlinger.  Med den nylige godkendelse af 

Proman har avlerne adgang til forholdsvis effektive jordherbicider, som kan holde afgrøderne forholdsvis 

ukrudtsfri i den første del af vækstperioden, men der er i næsten alle marker behov for opfølgende 



5 

 

behandlinger, da disse afgrøder konkurrerer meget dårligt med ukrudt. Endvidere er der meget høje krav til 

frøenes renhed, og det er afgørende at høste en ren vare, da efterfølgende rensning ofte reducere i tab af 

afgrødefrø. For bladmidlernes gælder, at afgrødeskånsomheden er en begrænsende faktor for deres 

anvendelse, og behandling med midler som phenmedipham, Starane 333 HL og Pixxaro EC er ofte 

forbundet med afgrødeskader, som kan reducere udbyttet. Asulox er i modsætning til de godkendte midler 

meget skånsom over for afgrøden.    

For spinat, skorzoner og morgenfruer vurderer AGRO, at ingen hverken Kerb 400 SC eller nogen af de 

herbicider, der er godkendt til mindre anvendelse, kan bekæmpe raps og andre korsblomstrede ukrudtsarter 

tilfredsstillende og med samme skånsomhed som Asulox.  

Der er nu i mange ansøgt om dispensation til Asulox i spinat og andre blomsterfrø, men det skyldes ikke, at 

der ikke er udført forsøgsarbejde med henblik på at finde alternativer. Der er i mange år udført forsøg i spinat 

ved både SEGES og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet (AGRO) med det formål at finde alternativer til 

Asulox. Denne forsøgsaktivitet har resulteret i, at der er ansøgt en række mindre anvendelser, men som 

nævnt kan der ikke med disse midler opnås samme effekter over for bl.a. korsblomstret ukrudt, ligesom 

skånsomheden er et problem. At disse afgrøder konkurrerer meget dårligt med ukrudtet, og at der en høje 

krav til frøenes renhed er en stor begrænsing, når det drejer sig om at finde alternativer.  

I de senere år er ”strip tillage”, hvor jorden mellem afgrøderækkerne ikke bearbejdes, direkte såning samt 

mekanisk ukrudtsbekæmpelse afprøvet som et helt eller delvist alternativ til kemisk bekæmpelse. ”Strip 

tillage” og direkte såning kan reducere forekomsten af ukrudt mellem afgrøderækkerne, men ikke eliminere 

behovet for en behandling. Mekanisk bekæmpelse (radrensning) kan bekæmpe ukrudt mellem rækkerne 

men kan ikke bekæmpe ukrudt i afgrøderækken, dvs. forbruget af herbicider kan reduceres, men behovet 

for herbicider eksisterer stadigt, da ukrudtet i rækken er det, der konkurrerer mest med afgrøden og vil 

producere frø. Et forsøg ved SEGES i 2021 viste en god effekt ved brug af godkendte jordmidler ved såning 

kombineret med flere radrensninger. Det skal bemærkes, at der er tale om et enkelt forsøg, og at forholdene 

for radrensning var gode i 2021, men resultaterne er lovende og bør følges op. Mere avancerede mekaniske 

bekæmpelsesmetoder, som vil gøre det muligt også at bekæmpe ukrudt i rækkerne, er under udvikling men 

endnu ikke økonomisk rentable i forbindelse med frøavl.  

På baggrund af ovenstående vurderer AGRO, at der p.t. ikke kan anvises ikke-kemiske alternativer som 

alternativer til de søgte anvendelser.  

Vedrørende mulighederne for at mindske anvendelsen af Asulox er der to forhold, der skal fremhæves. 

Asulox er et bladmiddel, som anvendes mod fremspiret ukrudt, dvs. det vil være muligt at foretage en 

vurdering af behovet for at anvende Asulox frem for andre bladmidler. Anvendes Asulox i en splitbehandling, 

vil der endvidere være mulighed for at vurdere behovet for den anden sprøjtning. Behovsvurderinger vil 

kunne bidrage til at reducere anvendelsen af Asulox, men det skal bemærkes, at de ansøgte afgrøder er 

konkurrencesvage, og da der er tale om frøafgrøder, er kravene til renhed meget høje. Dette sammenholdt 

med den større afgrødeskånsomhed vil favorisere anvendelsen af Asulox.    
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Som det fremgår af ovenstående, så er der i en årrække gennemført forsøg med henblik på at finde 

alternative løsninger. Forsøgene har primært været finansieret af etårige bevillinger fra 

Frøafgiftsfonden/Promilleafgiftsfonden, men også GUDP har bidraget med finansiering. Det er forventningen, 

at Frøafgiftsfonden vil fortsætte med at finansiere denne type forsøg, indtil der er fundet alternativer til 

Asulox. Et målrettet forkningsprojekt vurderes vanskelig at få finansieret, da der er tale om afgrøder, som 

samlet kun dækker et areal på ca. 6.500 ha.         

 

Konklusion 

AGRO vurderer, at der ikke er rimelige alternativer til Asolux til bekæmpelse af raps og andet korsblomstrede 

ukrudtsarter i spinat, skorzoner i etableringsåret og morgenfruer.  

AGRO har tilføjet rettelser i det fremsendte notifikationsskema (se vedhæftede).  

AGRO har følgende bemærkninger til brugsanvisningen: 

• Datoer rettes, så de er i overensstemmelse med den bevilligede dispensation.   
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