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Baggrund 

I forbindelse med ansøgning om dispensation til import og anvendelse af Mizuki (10,6 g/L pyraflufen-ethyl, 

reg. nr. 604-34) til nedvisning af kartofler i perioden 22. juni til 19. oktober 2022 har Miljøstyrelsen bedt om en 

vurdering af, om der findes godkendte alternativer. 

 

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 på etiketten. 

 

Besvarelse 

Der er ansøgt om tilladelse til anvendelse af 2 x 2,0 L/ha Mizuki (svarende til den tidligere dispensation på 2 x 

0,8 L/ha Gozai) til kartofler, der skal ligge på lager svarende til at areal på ca. 21.000 ha. Behandlingen med 

Mizuki vil typisk følge efter en behandling med 2 x 0,8 L/ha Reglone, som der er søgt om dispensation til 

tidligere i år.  

 

Det er afgørende for kvaliteten af kartofler, der skal lagres, at knoldene afmodner ensartet og er skindfaste 

ved optagning. Det forudsætter, at væksten af kartoffeltoppen kan standses effektivt forud for optagning 

uden efterfølgende genvækst, og at både blade, stængler og udløbere er nedvisnet ved høst. Genvækst vil 

resultere i uensartet skindfasthed og øge risikoen for, at knoldene inficeres med virus og kartoffelskimmel. 

Skindfasthed er nødvendig for at undgå infektioner med svampe, bakterier og virus ved lagring. En 

utilstrækkelig nedvisning kan resultere i, at læggekartofler ikke kan certificeres, og det øger risikoen for 

skader på knoldene ved optagning og efterfølgende råd under lagring. Anvendes kartoflerne som 

læggekartofler i egen produktion, vil inficerede knolde give et lavere udbytte med en lavere kvalitet i det 

efterfølgende år.  

 

Kemiske alternativer 

Efter EU forbuddet mod anvendelse af diquat i 2019 er TopGun Finalsan koncentrat indeholdende 

pelargonsyre det eneste godkendte kemiske nedvisningsmiddel i Danmark. Prisen for TopGun er så høj, at 

det ikke er et reelt alternativ. Endvidere vil de store mængder, der skal anvendes (op til 300 L produkt pr. ha) 

give en række logistiske udfordringer omkring anvendelsen og sikker opbevaring af produktet.  

 

Der er søgt om godkendelse af pyraflufen-ethyl i Danmark, og denne ansøgning er p.t. under vurdering. 

Pyraflufen-ethyl vil blive det primære kemiske nedvisningsmiddel, såfremt det godkendes. De senere års 

erfaring med pyraflufen-ethyl har vist, at nedvisningseffekten af dette aktivstof er bedre over for stængler 

end blade, og anvendt alene er effekten af pyraflufen-ethyl ofte utilstrækkelig ikke mindst under sub-

optimale forhold. Dette blev senest dokumenteret i seks forsøg udført i de landøkonomiske foreninger i 2020 

og 2021, hvor kun behandling med 2 x 0,8 L/ha Reglone efterfulgt af 2 x 2,0 L/ha Mizuki resulterede i 100 % 

nedvisning af både blade og stængler i begge år.  I nogle af forsøgene var en behandling med 0,8 L/ha 
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Reglone tilstrækkelig, mens 2 x 2,0 L/ha Mizuki uden forudgående behandling med Reglone resulterede i en 

utilstrækkelig nedvisning og en ringe skindfasthed. Tilsvarende observationer blev gjort i de 30 

demonstrationer finansieret af Miljøstyrelsen, som blev udført i 2020.   

 

Der er tidligere i år ansøgt om dispensation til brug af 2 x 0,8 L/ha Reglone, og såfremt den bevilliges, kan det 

forventes, at Mizuki vil blive anvendt i kombination med Reglone. Hvis der ikke gives dispensation til Reglone, 

vil det i marker med grønne, voksende kartoffeltoppe kan det være nødvendigt med en aftopning for at 

opnå en tilstrækkelig effekt med Mizuki. Aftopning/topknusning forud for kemisk nedvisning har ikke været 

anvendt i stort omfang i Danmark. Den danske produktion af læggekartofler er karakteriseret ved en lavere 

forekomst af bakteriesygdomme herunder sortbenssyge end i lande, hvor aftopning har været mere 

anvendt. Aftopning frygtes at øge risikoen for smitte med bl.a. sortbenssyge, og det er en af årsagerne til, at 

de firmaer, der producerer læggekartofler, har anbefalet avlerne ikke at aftoppe læggekartofler i Danmark.   

 

Ikke-kemiske alternativer 

Der er afprøvet en række ikke-kemiske alternativer til vækststandsning igennem de sidste mange år. En 

række af disse metoder er blevet opgivet på grund af for lav kapacitet og dermed for store omkostninger 

eller andre ulemper. Pt. er der fokus på flg. ikke-kemiske metoder: 

 

Mekanisk aftopning/topknusning 

Aftopning/topknusning er en almindelig anvendt metode til vækststandsning. Ved aftopning stoppes 

knoldenes vækst samtidig med, at der åbnes ned til stænglerne, så en efterfølgende kemisk/termisk 

behandling bliver mere effektiv. Aftopning/topknusning er tilstrækkelig effektiv til at stoppe væksten af 

spisekartofler og tidlige stivelseskartofler, som allerede er begyndt at afmodne, men utilstrækkelig i 

spisekartofler med grøn top og i læggekartofler, hvor der er stor risiko for genvækst, og derfor vil der skulle 

følges op med en kemisk behandling med f.eks. Mizuki, som beskrevet oven for. Frygten for større problemer 

med baktieriesygdomme er ligeledes beskrevet ovenfor. 

 

Gasbrænding 

Metoden består i at afbryde væksten ved en varmebehandling. Hertil anvendes gasbrændere, som er 

placeret under et varmeskjold. Dyserne afskærmes, så gassen afbrændes med højst mulig temperatur. 

Gasforbruget kan reduceres ved at aftoppe kartoflerne nogle dage inden gasbrænding. Til nedvisning af 

kartoffeltop uden forudgående aftopning anvendes typisk 40-50 kg/ha gas i form af to behandlinger med 4-

5 dages mellemrum. I kartofler, som er begyndt at afmodne, er effekten på højde med Reglone. I sildige 

kartofler med kraftig grøn top har gasbrænding derimod vanskeligt ved at forhindre genvækst. 

Gasbrænding har et potentiale til at blive mere udbredt, såfremt det er muligt at minimere gasforbruget via 

en mere effektiv afskærmning/refleksion og en tilpasning af metoden til forholdene i marken.  
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Toptrækning 

Sidst i 70’erne blev der i Holland udviklet maskiner til toptrækning af stængeldelene, efter at størstedelen af 

bladene er aftoppet med en frontmonteret aftopper. Metoden består i, at kartoffeltoppen trækkes lodret op 

af jorden med et par roterende valser, hvorefter et hjul trykker jorden sammen omkring kartoffelkammen. 

Metoden indgår stadig i de demonstrationer, der er udført i de senere år, men den har ikke vundet 

udbredelse, hvilket blandt andet skyldes, at kapaciteten er lav, og det kan være vanskelig at indstille 

maskinen korrekt. I 2021 indgik en ny maskine, Vegniek DiscMaster, i demonstrationerne. 

  

MSR Crown Crusher 

MSR Crown Crusher klipper stængler over i jordoverfladen og kan placere toppen enten på toppen af 

kammen, imellem kammene eller jævnt udspredt. I modsætning til de øvrige metoder er kapaciteten meget 

høj, da kørehastigheden er betydelig højere end ved gasbrænding og toptrækning. Metoden ser lovende ud 

men er stadig under udvikling.       

 

Konklusion vedrørende alternativer 

Med baggrund i ovenstående vurderer AGRO, at der p.t. ikke findes hverken kemiske eller ikke-kemiske 

metoder til nedvisning af alle kartofler, der skal lagres efter høst. TopGun Finalsan koncentrat er formelt et 

alternativ, da det er godkendt til anvendelse i alle typer kartofler, men som følge af prisen og de logistiske 

udfordinger omkring opbevaring og anvendelse, er det i praksis ikke et alternativ. Den ansøgte anvendelse 

på 2 x 2,0 L/ha Mizuki kan i mange tilfælde ikke stå alene, men vil skulle kombineres med en forudgående 

kemisk eller mekanisk behandling.  

 

Notifikationsskemaet: 

AGRO har forslag til rettelser i notifikationsskemaet, som er skrevet ind i dokumentet.  

 

Samlet konklusion 

AGRO vurderer, at der ikke er rimelige alternativer til Mizuki til nedvisning af kartofler, der skal ligge på lager.   
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