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Baggrund
I de senere år har Haveselskabets Rådgivning fået meldinger fra medlemmerne om, at
de har oplevet skader på deres afgrøder i drivhuse. Haveejerne havde anvendt flydende
organisk gødning godkendt til økologisk jordbrug. Skaderne har typisk været sammenkrølning af vækstpunktet og deformering af de yngste blade på planten, samt vækststandsning i planten. Planterne giver ofte få eller ingen frugter. Symptomerne ses oftest
i tomater, men der er også set skader i chili, aubergine og i vidunderblomst (Mirabilis
jalapa).

Foto: Privat

Indsamling af billeder og gødninger
Haveselskabet opfordrede i 2020 medlemmer til at indsende billeder af skadede planter.
Der kom mere end 100 henvendelser, hvor haveejerne indsendte billeder af planter med
misvækst.
Blandt disse henvendelser udvalgte Haveselskabet de eksempler, der fremviste de mest
typiske symptomer på skade af clopyralid eller aminopyralid og opfordrede haveejerne
til at indsende resterne af de gødninger og plantesække, som de havde anvendt ved
dyrkning af de aktuelle planter.
Haveselskabet modtog en række jordprøver fra plantesække og flydende gødninger i
deres originale emballage. I første omgange blev det besluttet at analysere de flydende
gødninger.

Analyser
I februar 2021 blev et udvalg af de indsamlede flydende gødninger fra forskellige producenter sendt til analyse for aminopyralid og clopyralid på NIBIO (Norsk Institut for Bioøkonomi) laboratorium i Norge.
Konklusionen er, at der i alle indsendte prøver blev konstateret et højt indhold af
clopyralid. Prøverne er analyseret for både aminopyralid og clopyralid, men kun
clopyralid er fundet.
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Tabel 1: Analyseresultater af organiske gødninger godkendt til økologisk jordbrug
Flydende drivhusgødning

Pindstrup Flydende Gødning
til økologisk dyrkning

Indhold af clopyralid
mikrogram/kg gødning

Indhold af clopyralid
mikrogram/liter
gødning *)

923,71

1.256,25

1.165,58

1.585,19

Gro Green Universal Gødning

941,88

1.280,96

Substral Drivhusnæring

682,33

927,97

Grandiol Organic Liquid
Plant Food

499,15

678,85

ECOstyle Universal Gødning **)

867,07

1.179,22

Hornum Naturnæring

Kilde: NIBIO
*) Omregningen fra mikrogram/kg til mikrogram/liter er foretaget med en vægtfylde for de flydende gødninger med et gennemsnitstal på 1,36 kg/liter. NIBIO bruger dette gennemsnitstal for flydende organiske gødninger.
**) ECOstyle skriver ikke, at deres gødning er godkendt til økologisk jordbrug, som de øvrige, men at gødningen er “100 % organisk” og “også til økologiske haver”.

Tomatplante vandet med den organiske gødning, der
indeholdt mest clopyralid. (1.165,58 mikrogram/kg).
Efter ni dage og to vandinger med gødning udviste
planten symptomer på clopyralidskade i form af sammenkrøllet hjerteskud og deforme blade.
Foto: Bodil Damgaard Petersen

Tomatplante vandet med almindelig
uorganisk gødning.
Foto: Bodil Damgaard Petersen

Lovgivning
På området for gødninger gælder følgende LBK nr. 16 af 04/01/2017 Bekendtgørelse af
lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. Nedenfor er uddrag af Bekendtgørelsen
fra §1, §4 og §6:
Kapitel 1 fastsættelse af regler om gødning og jordforbedringsmidler m.v.
§ 1. Produkter omfattet af denne lov skal opfylde de bestemmelser, der er fastsat efter
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§ 2-4, have en dokumenterbar virkning, være af god handelsmæssig kvalitet og må ikke
ved normal brug have en skadelig virkning for menneskers, dyrs eller planters sundhed
eller for miljøet og må ikke udgøre en risiko for den offentlige sikkerhed.
§ 4. Miljø- og fødevareministeren kan ved fastsættelse af regler efter § 2 og § 3 fastsætte regler om
1) produkternes indhold, herunder grænseværdier for uønskede stoffer, produkternes
sammensætning og kvalitet m.v.,
§ 6. Er der en begrundet formodning om, at et bestemt produkt omfattet af denne lov
udgør en sikkerheds- eller sundhedsfare for mennesker, dyr eller planter eller en risiko
for miljøet, kan miljø- og fødevareministeren forbyde salg og anvendelse af produktet,
indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger.

Hvordan kommer clopyralid ind i billedet?
Der må gerne være organisk materiale af ikke-økologisk oprindelse i gødninger, der er
mærket med “godkendt til økologisk jordbrug i henhold til EF nr. 834/2007”.
Problemerne med de flydende gødninger må vi formode stammer fra ikke-økologisk
vinasse. Vinasse laves af sukkerroer og er et restprodukt fra sukkerproduktion, og som
indgår i disse flydende gødninger.
Hvis det plantemateriale, der er udgangspunktet for vinassen, er behandlet med et meget tungt nedbrydeligt stof, clopyralid, kan rester heraf i den flydende gødning give skader på følsomme afgrøder. Clopyralid er et aktivstof i ukrudtsmidler mod bl.a. tidsler.
Konventionelle sukkerroer kan være behandlet med clopyralid, men det er ikke sikkert
alle marker behandles. Nogle marker kan være pletbehandlet, og det er sandsynligvis
denne forskel, der betyder, at nogle partier vinasse eller flydende gødning kan indeholde rester af clopyralid, mens andre ikke gør det.
Kort sagt er vinasse et risikofyldt produkt, hvis man ikke efterspørger oplysninger om,
hvad vinassen har været behandlet med.
Det fremgår af vores analyseresultater, at der er et højt indhold af clopyralid i en række
organiske flydende gødninger godkendt til økologisk jordbrug.
På bekæmpelsesmidler står nogle forsigtighedsregler, der skal overholdes. På etiketten
på plantebeskyttelsesmidler med indhold af clopyralid står der bl.a., at plantemateriale,
der har været behandlet med dette stof, ikke må anvendes i drivhuse og i kompost.

Følsomme afgrøder
Nogle afgrøder er særligt følsomme overfor forekomst af clopyralid i gødningen. Tomater, der er en vigtig afgrøde i hobbydrivhuse, er den mest følsomme art blandt drivhusplanter, men chili, peber og aubergine er også ret følsomme.
Det er naturligvis stærkt uheldigt, at de meget følsomme afgrøder typisk er afgrøder,
man vil dyrke i drivhus, hvor netop de flydende gødninger anvendes.
Ærter og bønner er endnu mere følsomme end tomat, derfor bruges de ofte som testplanter, der kan vise, om der er clopyralid i en gødning eller jord. Ærter og bønner vandes dog som regel ikke med flydende gødning.
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Hvor meget er meget?
Når man almindeligvis leder efter rester af pesticider, måler man i ppm (milliontedele),
som er det samme som mg/kg. For både clopyralid og aminopyralids vegne, skal man
måle i ppb (milliardedele) som er det samme som mikrogram/kg, da disse stoffer er
aktive overfor følsomme planter, selvom de er til stede i få mikrogram/kg jord. Tomater
kan skades ved så lidt som 1 mikrogram clopyralid/kg jord ¹.
Det Norske Mattilsynet vurderer, at organiske flydende gødninger ikke bør markedsføres
til følsomme afgrøder, hvis indholdet af clopyralid eller aminopyralid (eller summen af de
to) overstiger 1 mikrogram/kg jord, når gødningerne anvendes i henhold til firmaernes
brugsanvisning.
Herunder vises beregning på, hvor meget færdigblandet gødningsvand, der skal til for
de forskellige gødninger før den norske grænseværdi i jorden er nået ved vanding i en
almindelig god fugtig plantesæk på 15,7 kg:
Tabel 2: Mængde af færdigblandet gødningsvand før man når den norske
grænseværdi i en plantesæk
Flydende gødning

Anbefalet
dosering
ml/liter
vand *)

Liter gødningsvand
tilført dyrkningssæk før
grænseværdi er nået

Resultat i dyrkningsjorden clopyralid
mikrogram/kg

Pindstrup Flydende
2,5
gødning til økologisk
dyrkning

5,0

1,00

Hornum
Naturnæring

10,0

1,0

1,01

GroGreen Universal
Gødning

5,0

2,6

1,06

Substral
Drivhusnæring

7,0

2,5

1,03

Grandiol Organic
Liquid Plant Food
(Lidl)

8,0

2,9

1,00

ECOstyle Universal
Gødning

10,0

1,4

1,05

*) Hvor firmaet angiver flere doseringer, er her valgt den mindste.

1) Kilder:
Evanylo, G. (2011), Persistent Pesticides in Compost, (PowerPoint presentation), Department of Crop and
Soil Environmental Sciences, Virginia Polytechnic Institute and State University.
Recycled organics Unit (2006) Risk Management Tools for the Organics Recycled Industry, University of
New South Wales.

5

Denne tabel er lavet ved hjælp af en beregner, som forsker Marit Almvik, NIBIO, Norge
har udarbejdet og stillet til rådighed. Det fremgår, at man ved fx Hornum Naturnæring
når grænseværdien for skader på tomater i jorden efter tilførsel af så lidt som 1,0 liter
gødningsvand til en plantesæk til tre tomatplanter. Ved flere vandinger ophobes clopyralid i jorden, så har man vandet to gange med 1 liter gødningsvand, bliver indholdet 2
mikrogram/kg jord, efter tre vandinger 3 mikrogram/kg jord og så fremdeles. Det skal
bemærkes, at en tomatplante bruger fra 0,5 til 4 liter vand om dagen alt efter størrelsen
og vejret.
Detektionsgrænsen hos NIBIO, når de analyserer for clopyralid er 7 mikrogram/kg gødning. Hvis man vander en dyrkningssæk, (som nævnt i tabel 2) med en gødning, hvis
indhold ligger lige under detektionsgrænsen, fx på 6 mikrogram clopyralid/kg gødning
og en dosis på 10 ml gødning/liter vand, så vil man nå grænseværdien i jorden på 1,0
mikrogram/kg jord efter 56 dage, hvis der tilføres tre liter gødningsvand pr. sæk pr. dag,
svarende til vanding med i alt 200 liter færdigblandet gødningsvand.

Resultat
Haveselskabets indsamling af organiske flydende gødninger har vist, at en række organiske flydende gødninger godkendt til økologisk jordbrug indeholder rester af clopyralid,
der er aktivstoffet i en række ukrudtsmidler. Resterne forekommer i en størrelsesorden,
der er planteskadelige.
Haveselskabet har ikke undersøgt alle organiske, flydende gødninger på markedet, men
et udsnit af indsendte produkter, som ifølge haveejere har medført planteskader. Der findes, så vidt vi ved, en enkelt økologisk Ø-mærket flydende organisk gødning i handelen
produceret ud fra økologisk dyrkede hestebønner. Når gødningen er fremstillet af økologisk dyrket plantemateriale, burde den være i orden. Der har ikke været klager over den,
og vi har ikke analyseret den.
Ærteplanter vandet med henholdsvis almindelig uorganisk
gødning (t.v.) og den flydende
organiske gødning med størst
indhold af clopyralid (t.h.).
Ærterne, der var vandet med
organisk flydende gødning,
udviste efter 9 dage og 2
vandinger med gødningsvand
symptomer på clopyralidskade i form af krøllede blade
og hæmmet vækst.
Foto: Bodil Damgaard
Petersen
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Ifølge lovgivning på området, er det klart, at gødninger og jordforbedringsmidler ikke
ved normal brug må have skadelig virkning for planter. Endvidere er det klart, at Ministeren for området kan fastsætte grænseværdier for uønskede stoffer i produkterne på
samme tid, som at Ministeren kan forbyde salg og anvendelse af produktet, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger.
Haveselskabet opfordrer til, at der udstikkes et forbud mod salg af nævnte produkter,
og at der iværksættes yderligere undersøgelse af det samlede marked for flydende organiske gødninger godkendt til økologisk dyrkning. Endvidere opfordrer Haveselskabet
til, at der fastsættes grænseværdier for pesticider i produkter til havebrug samtidigt
med, at der etableres en certificeringsordning af producenterne således, at havejerne
fremadrettet kan være sikre på indholdet i de gødningsprodukter, de anvender i private
haver.

Kontakt: Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet • E-mail: cg@haveselskabet.dk •
Tlf.: +45 23 70 00 76
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