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Dispensation til anvendelse af Propulse SE 250 (reg. nr.18-597) mod 

bladsvampe i sukkerroer   

 
Nordic Sugar A/S har den 4. juli 2022 søgt om dispensation til anvendelse af 
Propulse SE 250 til bekæmpelse af svampesygdomme (bladsvampe) i sukkerroer.  
 
Ansøgningen er omfattet af plantebeskyttelsesmiddelforordningen1 og er derfor 
behandlet efter godkendelsesreglerne heri. 
  
Propulse SE 250 er et suspoemulsionskoncentrat indeholdende 0,125 kg/L 
prothioconazol, CAS-nr.: 178928-70-6 og 0,125 kg/L fluopyram, CAS nr. 658066-
35-4. 
  
Prothioconazol og fluopyram har været vurderet i EU og er optaget på listen over 
godkendte aktivstoffer til plantebeskyttelsesmiddelforordningen2.  
 
Som begrundelse for ansøgningen anfører Nordic Sugar A/S, at der med en 
dispensation til Propulse SE 250 vil være en mulighed for at tilføre en helt ny 
fungicidgruppe til bederoer til forebyggelse af fungicidresistens. Propulse viser en 
høj effektivitet mod bladsvampe i danske forsøg.  
 
Endvidere angives at bekæmpelse af bladsvampe er en vigtig faktor for sikring af 
udbyttet i sukkerroer, idet roer hvert år fra sidst i juli og frem til optagning 
angribes af bladsvampe. I gennemsnit af de sidste mange års NBR forsøg (2008-
2021) har to svampebehandlinger ved optagning midt i oktober resulteret i 12 pct. 
merudbytte og 1.500 kr. pr ha i nettoindtægt i forhold til ubehandlet. Merudbytte 
ved svampebehandling er stigende og i forsøgene 2021 blev der i gennemsnit målt 
19 pct. i merudbytte og en nettoindtægt på 2.800 kr. pr ha for svampebehandling.  
 
Der er i en årrække fundet tegn på begyndende resistens hos bedemeldug mod 
strobilurin i sukkerroer. I 2021 er meldug på tre lokaliteter undersøgt for evt. 

                                                             
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF. 
2 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om 

gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt 

angår listen over godkendte aktivstoffer. 
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resistens mod strobiluriner, og forekomst af den såkaldte G143A mutation er 
bekræftet alle tre steder. For at forsinke resistensudvikling hos meldug og andre 
bladsvampe mod strobiluriner anbefales det at anvende flere virkemekanismer og 
anvende blandinger af forskellige virkemekanismer. Generelt anbefales det ikke at 
anvende strobiluriner alene, på grund af risikoen for resistensudvikling hos 
bladsvampe. De godkendte svampemidler i roer bygger i dag kun på to forskellige 
fungicidgrupper og to virkemekanismer, hvilket forringer mulighederne for at 
forsinke resistensudviklingen.  
 
Institut for Agroøkologi har den 13. juli 2022 vurderet at behovet for Propulse SE 
250 til bekæmpelse af bladsvampe i bederoer er til stede.  Propulse SE 250 har i 
forsøg vist god effekt mod de ansøgte skadegørere, og vil kunne mindske presset 
på strobilurinerne. En udvidelse af de tilgængelige midler vil forbedre 
mulighederne for bekæmpelse, samt forbedre mulighederne for at praktisere en 
anti-resistens-strategi. 
 
Fødevarestyrelsen har d. 29. juli 2022 vurderet, at grænseværdien for fluopyram 
på 0,1 mg/kg i sukkerroer ikke vil blive overskredet med den søgte GAP.  
Desuden har Fødevarestyrelsen vurderet, at for prothioconazol kan det ikke 
afvises, at den nuværende grænseværdi på 0,01 mg/kg i sukkerroer vil blive 
overskredet med den søgte anvendelse, men at der ud fra restforsøg udført med 
den søgte GAP kan fastsættes en midlertidig MRL for prothioconazol i/på 
sukkerroer på 0,03 mg/kg. FVST vurderer, at eksponeringen af prothioconazol fra 
sukkerroer udgør en ubetydelig sundhedsmæssig risiko. 
 
 
Regler 
Dispensation til en ikke-godkendt anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel kan 
gives efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens3 artikel 53 og kan alene gives i 
indtil 120 dage, under hensyntagen til en kontrolleret og begrænset anvendelse af 
midlet. En dispensation skal indeholde de nødvendige vilkår for at beskytte miljø 
og sundhed. Det er dansk praksis, at dispensationer kun gives til plante-
beskyttelsesmidler, der kan anvendes sikkert i forhold til mennesker, miljø og 
grundvand. 
 
 
MILJØSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING 
 
Sundhedsmæssig vurdering 
Midlet er af lav akut oral, dermal og inhalatorisk toksicitet. Midlet forårsager ikke 
hudirritation eller alvorlig øjenskade og forårsager ikke allergisk hudreaktion.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at eksponering af midlet ved normal anvendelse, 
herunder brug af egnede værnemidler, ikke overskrider AOEL-værdien for 
sprøjteførere, arbejdere, beboere og forbipasserende. 
 
Sprøjteførere skal anvende egnet arbejdstøj ved blanding, påfyldning og 
udbringning. 

Der må efter sprøjtning kun foretages manuelt arbejde på et sprøjtet område i 
maksimalt 2 timer dagligt. 

Ved doseringen 2 x 0,6 L/ha, må midlet ikke anvendes nærmere end 2 meter fra 
veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og 
forbipasserende. 

                                                             
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF. 
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Ved doseringen 1 x 1,1 L/ha, må midlet ikke anvendes nærmere end 5 meter fra 
veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og 
forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % 
afdriftsreduktion anvendes ved udbringning. 

 
Sundhedsvurderingen er vedlagt som bilag 1. 
 
 
Miljømæssig vurdering 
Midlet vurderes, ved den ansøgte anvendelse, ikke at udgøre nogen uacceptabel 
risiko for miljøet mht. persistens, bioakkumulering, atmosfærisk spredning eller 
udvaskning til grundvandet. Midlet vurderes ikke at udgøre en uacceptabel risiko 
for fugle, pattedyr, nytteleddyr, bier, vilde planter, regnorme og mikroorganismer i 
jord og vurderes ligeledes ikke at udgøre en uacceptabel risiko for akvatiske 
organismer, såfremt den maksimale dosering udgør 1,1 L/ha (eller split behandling 
med 2 x 0,6 L/ha) og der anvendes en sprøjtefri zone på 2 meter til vandmiljøet.  
 
Miljøvurderingen er vedlagt som bilag 2. 
 
 
Klassificering og mærkning 

Propulse SE 250 er ifølge CLP-forordningen4 klassificeres og mærkes: 

 

Farepiktogrammet: GHS09, med signalordet Advarsel 

 

Fareklasser, kategorikoder og faresætninger: 

Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt (prothioconazol-desthio), som 
er reproduktionstoksisk i kategori 1B: Kan skade det ufødte barn (H360D). 

Aquatic Chronic 1 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende 
organismer (H410). 

 

EUH-sætninger:  

Indeholder benzisothiazolinon (BIT), methylchloroisothiazolinon og 
methylisothiazolinon. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).  

 

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og 
miljøet i fare (EUH401).  

 

Effektivitet 
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet har d. 13. juli 2022 vurderet at 
behovet for Propulse SE 250 til bekæmpelse af bladsvampe i bederoer er til stede.  
Propulse SE 250 har i forsøg vist god effekt mod de ansøgte skadegørere, og vil 
kunne mindske presset på strobilurinerne. En udvidelse af de tilgængelige midler 
vil forbedre mulighederne for bekæmpelse, samt forbedre mulighederne for at 
praktisere en anti-resistens-strategi. 
 
Alternativer/Effektivitets vurdering er vedlagt som bilag 3. 
 

                                                             
4 Forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om ”klassificering, mærkning og 
emballering af stoffer og blandinger. 
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Maksimalgrænseværdier 
Fødevarestyrelsen har d. 29. juli 2022 vurderet, at grænseværdien for fluopyram 
på 0,1 mg/kg i sukkerroer ikke vil blive overskredet med den søgte GAP.  
Desuden har Fødevarestyrelsen vurderet, at for prothioconazol kan det ikke 
afvises, at den nuværende grænseværdi på 0,01 mg/kg i sukkerroer vil blive 
overskredet med den søgte anvendelse, men at der ud fra restforsøg udført med 
den søgte GAP kan fastsættes en midlertidig MRL for prothioconazol i/på 
sukkerroer på 0,03 mg/kg. Eksponeringen af prothioconazol fra sukkerroer 
vurderes at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko. 
 
Der sættes ikke restriktioner på såning eller plantning af efterfølgende afgrøder. 
Behandlede sukkerroer må bruges til fodring. 
 
MRL vurderingen er vedlagt som bilag 4.    
 
 
MILJØSTYRELSENS AFGØRELSE 
I medfør af artikel 53 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen meddeler 
Miljøstyrelsen hermed Noric Sugar A/S og erhvervet tilladelse til at anvende 
Propulse SE 250 mod bladsvampe i sukkerroer i perioden 15. august 2022 – 31. 
oktober 2022. 
 
 
Dispensationen meddeles på følgende vilkår: 
 
Propulse må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i sukkerroer med 
en maksimal dosering på 1,1 L/ha eller split dosering på 2 x 0,6 L/ha med 21 dages 
interval.  
 
Sprøjteførere skal anvende egnet arbejdstøj ved blanding, påfyldning og 
udbringning. 

Der må efter sprøjtning kun foretages manuelt arbejde på et sprøjtet område i 
maksimalt 2 timer dagligt. 

Ved doseringen 2 x 0,6 L/ha, må midlet ikke anvendes nærmere end 2 meter fra 
veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og 
forbipasserende. 

Ved doseringen 1 x 1,1 L/ha, må midlet ikke anvendes nærmere end 5 meter fra 
veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og 
forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % 
afdriftsreduktion anvendes ved udbringning. 

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at 
beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). 
 
Øvrige vilkår fremgår af den gældende etiket. 
 
Brugsanvisningen er godkendt af Miljøstyrelsen den 11. august 2022. 
 
 
Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at efter dispensationens udløb indtræder 
retstilstanden, som den var før, dispensationen blev givet. 
  
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. §65 i 
bekendtgørelse nr. 987 af 22. juni 2022 om bekæmpelsesmidler. Afskæringen af 
klagemuligheden berører ikke retten til at anlægge civilt søgsmål efter 
retsplejelovens almindelige regler, men restsag skal være anlagt senest seks 
måneder efter at denne afgørelse er meddelt, jf. § 54 i lovbekendtgørelse nr. 244 af 
17. februar 2022 om kemikalier med senere ændringer. 



5 

Med venlig hilsen 

 
Gazala Siddiqui 
 
 
 
Kopi til: 
Kemikalieinspektionen 
Landbrugsstyrelsen 
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet  
FVST/DTU  
SEGES 
 


