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Midlertidig maksimalgrænseværdi (t-MRL) på 0,03 mg/kg for prothioconazol i sukkerroer 

 

 

Miljøstyrelsen har d. 12. august 2022 meddelt dispensation til anvendelse af pesticidmidlet Propulse SE 250 

mod bladsvampe i sukkerroer. Propulse SE 250 indeholder aktivstofferne Prothioconazol og Fluopyram. 

Dispensationen er udstedt i medfør af artikel 53 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (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). Dispensationen 

gælder i perioden 15. august 2022 – 31. oktober 2022.  

I medfør af artikel 18, stk. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 396/2005 af 23. februar 2005 

om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og 

foderstoffer, kan en medlemsstat – i undtagelsestilfælde – tillade, at behandlede fødevarer eller 

foderstoffer kan markedsføres på dens område, når en anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel 

medfører, at en grænseværdi fastsat i henhold til forordning 396/2005 ikke kan overholdes. 

DTU Fødevareinstituttet har som led i Miljøstyrelsens dispensationssag vurderet, at det ikke kan afvises, at 

den gældende maksimalgrænseværdi for prothioconazol på 0,01 mg/kg i sukkerroer overskrides ved 

anvendelse af Propulse i henhold til dispensationen. Restforsøg har vist, at der bør sættes en midlertidig 

grænseværdi (t-MRL) for prothioconazol i sukkerroer på 0,03 mg/kg. DTU Fødevareinstituttet vurderer at et 

restindhold under denne grænseværdi udgør en ubetydelig sundhedsmæssig risiko. 

Fødevarestyrelsen fastsætter på den baggrund en midlertidig national maksimalgrænseværdi (t-MRL) for 

prothioconazol på 0,03 mg/kg i sukkerroer. Grænseværdien for prothioconazol gælder for sukkerroer 

dyrket i Danmark i 2022.  

Sukkerroer dyrket under dispensationen kan ikke udføres til andre EU-medlemsstater, da den lavere EU-

maksimalgrænseværdi på 0,01 mg/kg fortsat gælder i de andre EU-medlemsstater. 

Den af Fødevarestyrelsen midlertidigt fastsatte grænseværdi er meddelt til EU-Kommissionen og de øvrige 

medlemsstater. 


