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Konsekvenser af ny pesticidafgift på afgrødeniveau  
Omkostningerne for plantebeskyttelse i kartofler øg es, mens udgifterne i korn, raps, roer, majs og frø afgrøderne som helhed påvirkes i mindre grad. 
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Med udgangspunkt i lovforslag om ny pesticidafgift og rapport om pesticidbelastningen har Videncentret for Landbrug kunnet beregne konsekvenserne af omlægningen af 
pesticidafgiften på afgrødeniveau. Det skal kraftigt understeges, at der er tale om en foreløbig vurdering, da de fremtidige priser for de enkelte bekæmpelsesmidler ikke er 
bekendtgjort. Imidlertid har lovforslag og rapport om pesticidbelastningen gjort det muligt at foretage en foreløbig prisestimering for de vigtigste produkter. 

Tabel 1 viser med de anvendte forudsætninger omkostningerne til plantebeskyttelsesmidler før og efter den nye afgift, samt ved tilpasning. Påvirkningen af afgrøderne er 
forskellig, og afhænger meget af, hvor meget afgiften ændrer på prisen af de midler, der er godkendt i afgrøden, og i hvilket omfang der er mulighed for at udskifte midler 
med høj afgift til midler med lavere afgift. Kartofler en den afgrøde, hvor omkostningerne øges mest. Omvendt ser det ud til, at omkostningerne i majs bliver mindre.  

Ved tilpasningen forventer vi, at der i korn i lidt højere grad vil blive sprøjtninger, som ikke bliver udført som tankblanding. Det gælder eksempelvis, hvor der er udløst 
behov for en svampesprøjtning, men hvor skadetærsklen for bladlus endnu ikke er overskredet. Ved antagelse om, at dette vil medføre en ekstra kørsel på 5 procent af 
arealet med hvede og vårbyg, vil det ved 70 kr. pr. ha til udbringning give en omkostning på i gennemsnit ca. 4 kr. pr. ha. Dette beløb er ikke indregnet i tabel 1. Ved 
opstilling af scenarierne har vi forudsat, at ”basisprisen” uden afgift ikke ændres for de anvendte midler, men at prisforøgelse eller  
-reduktion alene skyldes den nye afgift. Denne antagelse kan være kritisk i tilfælde, hvor et enkelt produkt bliver mere eller mindre enerådende inden for et område. 

Der tages forbehold for, om alle vil tilpasse sig i det forudsatte omfang, idet det er kendt, at virksomheder i visse situationer ikke ønsker at påtage sig yderligere risici og 
derfor bruger en større indsats end forudsat i vores redegørelse. Der er ved opstilling af scenarierne ikke lagt ekstra ”sikkerhedsmargin” ind i forhold til nuværende praksis.

Tabel 1 . Skønnede omkostninger ved omlægning af pesticidafgiften. 

Afgrøde Opgave Nu- 
værende 
praksis, 

kr./ha 

Uændret 
praksis med ny 

afgift, kr./ha 

Tilpasning, 
kr./ha 

Forskel ved 
uændret 

middelvalg, kr./ha 

Forskel efter 
tilpasning, 

kr./ha 

Vinterhvede Ukrudt 317 463 402 146 86 

Svampe 347 408 260 60 -87 

Skadedyr 39 129 37 90 -2 

Vækstregulering 7 29 14 22 8 

I alt 709 1028 714 318 4 

Vinterbyg Ukrudt 247 398 364 151 117 

Svampe 282 294 281 13 -1 

Skadedyr 25 28 19 3 -6 

Vækstregulering 83 81 48 -3 -36 

I alt 638 801 711 164 74 

Vinterrug Ukrudt 231 365 350 134 120 

Svampe 61 76 62 15 1 

Skadedyr 8 81 10 73 2 

Vækstregulering 48 111 54 63 6 

I alt 347 633 476 286 128 

Triticale Ukrudt 250 385 366 136 116 

Svampe 132 154 118 22 -13 

Skadedyr 8 81 10 73 2 

Vækstregulering 5 24 19 18 13 

I alt 394 643 513 249 119 

Vårbyg Ukrudt 118 145 131 27 13 

Svampe 110 119 108 9 -3 

Skadedyr 22 112 29 90 6 

Vækstregulering 10 9 7 -1 -3 

I alt 260 385 274 125 14 

Havre Ukrudt 77 58 56 -18 -20 

Svampe 55 72 67 17 12 

Skadedyr 21 120 28 99 7 

Vækstregulering 8 35 35 27 27 

I alt 161 285 185 124 25 

Vinterraps Ukrudt 456 429 447 -27 -9 

Svampe 131 126 126 -4 -4 

Skadedyr 156 460 174 303 18 

Vækstregulering 0 0 0 0 0 



  

Ukrudtsbekæmpelse 
Som frygtet bliver der en meget progressiv pris for ukrudtsmidler, således at ALS-hæmmerne (f.eks. sulfonylurea-midler som Express, Hussar, Atlantis m.fl.) bliver billigere 
end de er i dag, mens midler som Boxer og Stomp, der er vigtige som led i at forebygge udvikling af herbicidresistens, bliver væsentligt dyrere.  

I alt 743 1.015 747 272 4 

Kartofler, 
lægge 
   

  
   

  
   

Ukrudt 664 890 890 226 226

Svampe 1.040 1.584 1.243 544 203 

Skadedyr 668 462 462 -206 -206 

Nedvisning 675 985 985 310 310 

Bejdsning 540 416 416 -124 -124 

I alt 3.587 4.337 3,996 750 409 

Kartofler, 
stivelse 
   

  
   

  
   

Ukrudt 568 771 771 203 203 

Svampe 1.742 3.063 2.217 1.321 475 

Skadedyr 0 0 0 0 0 

Nedvisning 0 0 0 0 0 

Bejdsning 1.020 979 979 -41 -41 

I alt 3.330 4.812 3.966 1.482 636 

Kartofler, 
spise 
   

  
   

  
   

Ukrudt 551 733 733 182 182 

Svampe 1.250 1.918 1.504 668 254 

Skadedyr 66 137 69 71 3 

Nedvisning 473 690 690 217 217 

Bejdsning 540 416 416 -124 -124 

I alt 2.880 3.893 3.411 1.014 531 

Sukkerroer Ukrudt 1.043 1.056 1.056 13 13 

Svampe 133 171 172 37 39 

Skadedyr 21 12 12 -8 -8 

Vækstregulering 0 0 0 0 0 

I alt 1.197 1.240 1.241 42 43 

Majs Ukrudt 449 361 361 -88 -88 

Svampe 45 54 54 9 9 

Skadedyr 2 15 2 13 0 

Vækstregulering 0 0 0 0 0 

I alt 496 430 417 -66 -79 

Alm. rajgræs Ukrudt 209 200 200 -9 -9 

Svampe 101 131 87 30 -14 

Skadedyr 0 0 0 0 0 

Vækstregulering 136 109 219 -27 83 

I alt 446 441 506 -5 60 

Rødsvingel Ukrudt 636 528 528 -108 -108 

Svampe 0 0 0 0 0 

Skadedyr 0 0 0 0 0 

Vækstregulering 204 285 328 81 124 

I alt 840 813 857 -27 17 

Engrapgræs Ukrudt 501 480 480 -21 -21 

Svampe 22 26 26 5 5 

Skadedyr 56 318 137 262 81 

Vækstregulering 0 0 0 0 0 

I alt 579 825 644 246 65 

Hvidkløver Ukrudt 592 879 879 287 287 

Svampe 0 0 0 0 0 

Skadedyr 119 309 302 189 182 

Vækstregulering 0 0 0 0 0 

I alt 712 1.188 1181 476 469 

Spinat Ukrudt 780 798 798 18 18 

Svampe 1.035 899 899 -136 -136 

Skadedyr 35 27 53 -8 18 

Vækstregulering 0 0 0 0 0 

I alt 1.850 1.724 1.751 -126 -99 

Sædskifte Kvik og 
rodukrudt 

42 68 54 26 12 



 

Skriv ny kommentar 

Med udgangspunkt i en vurdering af udbredelsen af forskellige ukrudtsbestande er nuværende bekæmpelsesløsninger sammenlignet med de samme løsninger med ny 
afgift og med løsninger, som er tilpasset den nye afgift. Der er ved tilpasningen valgt løsninger, som giver samme effektniveau og dermed samme dyrkningssikkerhed som 
nu.  

I vores beregninger har vi forudsat, at det er nødvendigt at acceptere meromkostning med henblik på at forebygge herbicidresistens, men det er ikke under de fremtidige 
prisrelationer realistisk at opretholde en lige så sikker anti-resistensstrategi, som det er muligt med nu-drift. Det er således usikkert om der på lang sigt kommer øgede 
omkostninger som følge af udvikling af herbicidresistens, hvis forudsætningerne for at undgå resistens ikke holder. Det vil især være udvikling af herbicidresistens hos 
agerrævehale, der vil være kritisk med de nye afgifter. 

I kartofler og roer er der så få ukrudtsmidler til rådighed og de har så mange dosisbegrænsninger, at det ikke har været muligt at foretage tilpasning. 

Svampebekæmpelse 
De forventede afgifter forventes ikke at reducere omfanget af svampesprøjtning i korn, men der vil blive et ændret middelvalg.  

Mod meldug i hvede vil forbruget af Tern blive meget reduceret og erstattet af Flexity, hvilket vil øge risikoen for resistensudvikling hos meldug mod Flexity. Til 
akssprøjtning i hvede vil blandingen Bell+Comet blive erstattet af Proline+Rubric. Ved forfrugt hvede og reduceret jordbearbejdning vil Proline også øge sin markedsandel. 
Ved at erstatte Bell+Comet med Proline+Rubric, vil der i meget stort omfang kun blive anvendt triazoler ved bekæmpelse af Septoria, hvilket vil øge risikoen for 
resistensudvikling hos Septoria mod triazoler. Motivationen for at tænke på en anti-resistensstrategi ved svampesprøjtning vil være mindre end for ukrudt, da svampe (i 
modsætning til ukrudt) spredes over meget store afstande, og landmanden bliver derfor ikke ”belønnet” for at vælge et dyrere middel for at praktisere en anti-
resistensstrategi. 

I de øvrige kornarter anvendes flere forskellige svampemidler end i hvede. Her vil middelvalget kun ændres i begrænset omfang, men bl.a. forbruget af Zenit og Bell vil 
blive erstattet af andre midler bl.a. Comet, Aproach og Folicur/Orius. 

I raps forventes forbruget af svampemidler og vækstreguleringsmidler samt middelvalget ikke at ændre sig. 

I kartofler forventes behandlingerne med mancozebholdige midler (Dithane m.fl) at blive reduceret og erstattet af Ranman og Revus. Den angivne merpris i tabel 1 dækker 
over en gennemsnitsbetragtning, og tabet vil blive større på brug, hvor der i dag i større omfang benyttes mancozeb. I stivelseskartofler forventes doseringen af Ranman 
og Revus også at blive lidt reduceret. Mod kartoffelbladplet vil mancozebholdige midler blive erstattet af to supplerende behandlinger med Amistar. 

I alm. rajgræs vil Bell i stort omfang blive erstattet af Folicur/Orius. I forsøgene har der været en tendens til højere nettomerudbytte med Bell, men der har ikke været sikre 
forskelle mellem de to midler ved anvendelse på samme tidspunkt. 

I roer forventes forbruget af svampemidler at være nogenlunde uændret, og der vil blive brugt lidt mere Opera end Opus/Rubric/Maredo. 

I engrapgræs og spinat til frø forventes forbruget af svampemidler at være nogenlunde uændret. 

Skadedyrsbekæmpelse 
Karate vil blive det foretrukne skadedyrsmiddel i korn. Karate har en relativ bred godkendelse. Det behandlede kornareal forventes at blive lidt reduceret, ligesom dosis vil 
blive yderligere lidt reduceret. Der vil som følge heraf være lidt flere arealer, hvor der vil blive kørt separat mod bladlus, hvilket som omtalt ovenfor medfører ekstra 
omkostninger til udbringning.  

Fastac forventes for en normaldosering at ligge på samme prisniveau som Karate, men Fastac blev revurderet i 2010 med en lavere normaldosering, hvorfor der i forvejen 
er færre muligheder for at reducere dosen af dette middel, der også har en smallere godkendelse.  

Da der regnes med et mindre behandlet areal og en lavere dosis, vil der blive flere tilfælde, hvor der burde have været sprøjtet eller hvor der burde have været sprøjtet 
med en højere dosis. På ejendomsniveau kan det i disse tilfælde give et udbyttetab, selv om det på landsplan vil blive opvejet af lavere udgifter til sprøjtning. 

Forbruget af sneglemidler i vintersæd og vinterraps mv. vil ikke blive påvirket nævneværdigt, da der forventes et prisfald på sneglemidler. I tabel 1 er omkostninger til 
sneglemidler medtaget under skadedyrsbekæmpelse. 

Karate vil også blive det foretrukne skadedyrsmiddel i raps, dog ikke mod glimmerbøsser, som har udviklet resistens mod de fleste pyrethroider. Forbruget af 
skadedyrsmiddel vil blive reduceret lidt, og der vil blive opsat gule fangbakker for at følge forekomsten af rapsjordlopper på et lidt større areal. Der er ikke beregnet ekstra 
omkostninger hertil, fordi selve sprøjtningen også er tidskrævende. 

Mod glimmerbøsser har kun Biscaya og Mavrik effekt. Biscaya må kun bruges én gang pr. vækstsæson. Mod glimmerbøsser vil Biscaya blive det foretrukne middel, men i 
marker med behov for gentagen bekæmpelse, vil brugen af Mavrik gøre behandlingen meget dyr. I beregningerne er valgt et ”gennemsnitligt angreb” af glimmerbøsser. I 
år med kraftige angreb af glimmerbøsser vil der måske være behov for 2-3 behandlinger mod glimmerbøsser i nogle marker, og hver behandling med Mavrik vil her øge 
omkostningen med omkring 340 kr. pr. ha. Det nye middel Avaunt forventes godkendt til formålet, men midlet er pt. ikke godkendt, og prisen er heller ikke kendt. 

I roer, engrapgræs, kløver og spinat til frø forventes forbruget af skadedyrsmidler at være nogenlunde uændret. 

Bejdsemidler 
Der er i roer og kartofler regnet med uændrede priser på bejdsemidler med insekticider. 

Vækstregulering 
CCC-midlerne, som primært anvendes til vækstregulering i korn, har udsigt til en væsentlig prisstigning. I lyset af at der undergødskes med kvælstof, forventer vi, at 
arealet der vækstreguleres som forsikring mod lejesæd, vil blive halveret. I frøgræs vil CCC-midler udgå, og da Moddus forventes at blive billigere, vil det behandlede 
areal af rajgræs blive større. 

Skriv din kommentar her.

Det er kun ansatte i DLBR, der har adgang til at kommentere og læse kommentarer. Når du har skrevet en kommentar får artiklens 
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