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Indhold af indlæg 

 

• Status på glyphosat og vurdering af stoffets 
fremtid i EU   

• Anvendelsen af glyphosat og vurdering af 
mulighederne for at erstatte med andre 
herbicider 

• Er rationel ukrudtsbekæmpelse i juletræer 
mulig uden glyphosat? 
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Godkendelsesmæssig status på glyphosat  

• EU revurderingen af glyphosat i 2016 – 2017 
blev en længere proces, hvor først en række 
ældre produkter blev forbudt, men hvor også 
aktivstoffet var tæt på ikke at blive godkendt.   

• I efteråret 2017 er godkendelsen af aktivstoffet 
glyphosat forlænget til 15. december 2022 

• Produkter indeholdende glyphosat skal 
godkendes inden 16. december 2018 

• Tilhørende godkendelser til mindre anvendelse 
skal også fornys        



 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

Fremtiden for glyphosat i EU?  

• Aktivstoffet glyphosat er godkendt til den til 15. 
december 2022 

• Miljøstyrelsen har frikendt glyphosat for alle 
”anklager” (kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, 
påvirkning af DNA, tarmflora).  

• EU og EFSA (det europæiske fødevaresikkerheds 
agentur) vurderer fortsat glyphosat som et af de 
mest miljøvenlige og mindst giftige stoffer    
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Fremtiden for glyphosat i EU?  

• Mange følelser, uvidenhed og ”fake news” har 
præget debatten om glyphosat  

• Visse markeder efterspørger i stigende grad 
juletræer dyrket uden brug af glyphosat   

• Vil ”folkestemningen” mod glyphosat fra den 
forgangne debat være glemt om 4-5 år, når 
godkendelsen udløber? Eller vil landene denne 
gang alene kunne beslutte på grundlag af fakta 
(og ikke følelser)?   
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Aktuel anvendelse af glyphosat i juletæer 

 

• Kulturforberedelse  

• Hen over træerne i efteråret 

• Hen over træerne i foråret 

• Afskærmet i vækstsæsonen (april – september) 

• Sommersprøjtning 
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Aktuel anvendelse af glyphosat i juletæer 

 

Har vi noget produkt eller stof, der kan sættes i 
stedet for glyphosat til disse anvendelser? 
   

 

Nej, umiddelbart har vi ikke kendskab til at der 
findes noget stof med de samme egenskaber 
(selektivt, artsspekter, systemisk virkning, pris)  
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Alternativer til glyphosat i juletæer? 

 

• Kulturforberedelse  

• Hen over træerne i efteråret 

• Hen over træerne i foråret 

• Afskærmet i vækstsæsonen (april – september) 

• Sommersprøjtning 
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• Kulturforberedelse  

• Hen over træerne i efteråret 

• Hen over træerne i foråret 

• Afskærmet i vækstsæsonen (april – september) 

• Sommersprøjtning 
  

Alternativer til glyphosat til kulturforberedelse? 
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Alternativer til glyphosat til kulturforberedelse? 

 

• Ingen oplagte alternativer til at erstatte glyphosat 
til kulturforberedelse 

• ”Gamle dyder” som at holde arealer i omdrift så 
rene for ukrudt som muligt skal highligtes mere 

• Undgå at starte kulturer op på meget beskidte 
arealer, især ikke hvis der er tale om rodukrudt 
på arealerne 

• Skovkulturer bliver sværere  
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• Kulturforberedelse  

• Hen over træerne i efteråret 

• Hen over træerne i foråret 

• Afskærmet i vækstsæsonen (april – september) 

• Sommersprøjtning 
  

Alternativer til glyphosat til  

efterårsbehandling hen over træerne? 
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Alternativer til glyphosat til  

efterårsbehandling hen over træerne? 

 

• Ingen oplagte alternativer til at erstatte glyphosat 
til efterårsbehandling hen over træerne 

• Men en række herbicider (med forskellige stærke 
og svage sider) vil antageligvis være selektive  

• Forsøg, udført under forskellige betingelser 
(afmodningsgrad, vejrforhold, lokaliteter, år) vil 
kunne afklare dette 

• Det er dog en forudsætning af midlerne i forvejen 
har anden anvendelse godkendt til efterårsbrug  
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• Kulturforberedelse  

• Hen over træerne i efteråret 

• Hen over træerne i foråret 

• Afskærmet i vækstsæsonen (april – september) 

• Sommersprøjtning 
  

Alternativer til glyphosat til  

forårsbehandling hen over træerne? 
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Alternativer til glyphosat til  

forårsbehandling hen over træerne? 

 

• Logo er det mest oplagte alternativer til at erstatte 
glyphosat til forårsbehandling hen over træerne. 
Primus og Accurate 20 er også muligheder.   

• Men en række herbicider (med forskellige stærke 
og svage sider) vil antageligvis også være 
selektive. Denne antagelse bygger bl.a. på 
screeningsforsøg i et PAF projekt i 2015 – 2016. 

• Det anbefales, at disse forsøg følges op for at 
identificere de ukrudtsmæssigt mest effektive 
midler samtidig med at træerne ikke skades.    
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• Kulturforberedelse  

• Hen over træerne i efteråret 

• Hen over træerne i foråret 

• Afskærmet i vækstsæsonen (april – september) 

• Sommersprøjtning 
  

Alternativer til glyphosat til  

afskærmet behandling i vækstsæsonen? 
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• Flere produkter (MCPA, Ronstar) er godkendt til 
afskærmet behandling i vækstsæsonen, men 
ingen af disse er dog at betragte som egentlige 
alternativer til glyphosat.    

• Men en række herbicider (med forskellige stærke 
og svage sider) vil antageligvis i kombination eller 
tankblanding kunne erstatte glyphosat til 
afskærmet behandling.  

• Zypar, Calisto, Tombo er blandt kandidaterne.    

Alternativer til glyphosat til  

afskærmet behandling i vækstsæsonen? 
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• Kulturforberedelse  

• Hen over træerne i efteråret 

• Hen over træerne i foråret 

• Afskærmet i vækstsæsonen (april – september) 

• Sommersprøjtning 
  

Alternativer til glyphosat til  

sommersprøjtning hen over træerne? 
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Alternativer til glyphosat til  

sommersprøjtning hen over træerne? 

 

• Ingen oplagte alternativer til at erstatte glyphosat 
til sommersprøjtning hen over træerne 

• Forsøg, udført under forskellige betingelser 
(tidspunkt, vejrforhold, lokaliteter, år) vil kunne 
afklare om der findes stoffer, der er tilpas 
selektive til denne behandling 

• Det er udføres forsøg i planteskolekulturer (bøg) 
med bl.a. Betanal, Boxer, Xinca, Goltix mfl.     
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Behovsbestemt ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager 
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Behovsbestemt ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager 
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Er rationel ukrudtsbekæmpelse i juletræer 

 mulig uden glyphosat? 

 

Juletræsdyrkning med andre herbicider end 
glyphosat er antageligvis mulig, men… 

• Det vil antageligvis blive dyrere, lidt mere 
besværligt og nok også kræve lidt anden 
”manegement” 

• Det vil kræve udførsel af forsøg over en 
årrække for at udvikle disse nye glyphosat 
frie herbicidstrategier  


