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2013: EU forbyder brugen af de tre neonikotinoider i afgrøder, som tiltrækker bier. 

Nogle lande har dog givet dispensation til bejdsning.

2018: EU totalt forbud. EU forbyder brugen af midlerne i det åbne land.

Frist for at anvende og besidde bejdsemidlerne er 19. december 2018.

Historik

Forbud mod neonikotinoider
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Dispensationer i EU 2019
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Ansøgning i DK:

Nordic Sugar

Danske Sukkerroedyrkere

Nordic Beet Research



Miljøstyrelsen har givet dispensation til såning af bederoefrø bejdset med 

Gaucho WS 70 i perioden 1. februar til 1. juni 2019.

Positiv udtalelse fra Århus Universitet

Argument:

Der er udbredt insekticidresistens hos ferskenbladlus

Der er ikke alternativer til behandling med pyrethroider eller carbamater

Betingelserne for at give en dispensation er opfyldt

Dispensation i 2019
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Jordbrugeren skal føre journal over såning hvoraf følgende skal fremgå:

Sået areal i hektar (Ha)

Mængde frø per Ha

Dosering på de bejdsede frø (i g middle/100.000 frø eller g imidacloprid/100.000 

frø)

Der må IKKE i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder

på arealet

Vilkår
Frøene må maksimalt være bejdset med 60 g imidacloprid / Ha.
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Hvis pneumatisk udstyr - 25 meters afstand til blomstrende afgrøder 

Ved såning skal frøet dækkes med jord.

Der skal anvendes passende så-udstyr, som sikrer en god nedfældning 

- minimalt spild under anvendelsen

- minimal frigivelse af støv

Ved såning
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Nordic Sugar anbefaler ikke at så læggekartofler

Det er tilladt at så korn efter bederoer

Udlæg af kløver er ikke tilladt

Læggekartofler? Ikke nævnt i bilag om afgrøder, som ikke må sås efter bederoer 

bejdset med Gaucho.

Olieræddike og korsblomstrede kan tillades som efterafgrøder udsået om efteråret i 

året efter bederoer. 

Blomstrende eller bi-attraktive afgrøder 
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Krav om, at der ikke må sås blomstrende afgrøder året efter høst af roer



Oplysning om efterfølgende afgrøde indsamles i foråret 2020

Indsamle information fra dyrkerne om førnævnte vilkår og indrapportere

oplysningerne til Miljøstyrelsen inden 1. September 2019

Sået areal i hektar (Ha)

Mængde frø per Ha

Dosering på de bejdsede frø

At der ikke er sået en blomstrende eller biattraktiv afgrøde året efter høst af roer

Nordic Sugars opgave
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Miljøstyrelsen stiller krav til NS om indrapportering



Offentligheden, naboer, familien….

Hvad siger jeg ?
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Roer er ikke en blomstrende afgrøde

I konventionelle roer findes ikke blomstrende ukrudt

Godkendt til anvendelsen – så ingen risiko for grundvandet

Offentligheden, naboer, familien….

Hvad siger jeg ?
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Vi håber det er muligt at få dispensation fremad.

Roer er en god afgrøde
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Tak for opmærksomheden
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