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Der henvises til aftale mellem Miljøstyrelsen og DHI af 16. marts 2020 og tilhørende
opgavebeskrivelse, hvori Miljøstyrelsen anmoder om et fagligt kvalitetstjek af den faglige
sundhedsvurdering af Reglone til nedvisning af kartofler i Danmark, som er foretaget i forbindelse med
ansøgning om dispensation til anvendelse af Reglone.
Det faglige kvalitetstjek omhandler Miljøstyrelsens notater af 30. april 2020 og rev. 7 juli 2020
”Sundhedsmæssig vurdering af Reglone (diquat) generelt”, Sundhedsvurdering af Reglone (200 g
diquat/L) til nedvisning af kartofler af 30 juni 2020 og rev. 6 juli 2020 og og Bilag 1 Evaluation of the
Risk assessments submitted for the Derogation for emergency uses of Diquat (product name:
Reglone, product code: A1412A) in Denmark for use in potatoes. (DEPA, 2020).
Kvalitetstjekket udføres med fokus på de specifikke faglige sundhedsfaglige notater, som
dispensationerne har taget udgangspunkt i herunder Registreringsrapporten fra 2015 (UK) og EFSA
2015 og 2018. Herudover har ansøger indsendt forskelligt materiale som også er gennemgået ved
kvalitetstjekket. Kvalitetstjekket omfatter ikke en vurdering af EU-vurderingerne, da de er peerreviewed, men en vurdering af Miljøstyrelsens anvendelse af data herfra.
Miljøstyrelsen anmoder om DHI’s stillingtagen til følgende:
•

Miljøstyrelsens sundhedsmæssige risikovurdering, herunder særligt eksponeringsvurdering og
klassificering;
• Miljøstyrelsens foreslåede risikobegrænsende foranstaltninger;

Beskrivelse af Miljøstyrelsens vurdering
Anvendelse
Der er søgt om dispensation til nedvisning af kartofler for midlet Reglone.
Dosering
Doseringen er 150g diquat/ha i 150 L vand.
Udgangspunkt for Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsens vurdering tager udgangspunkt i EU-revurderingen (UK, 2015) samt nye
eksponeringsvurderinger efter nye danske retningslinjer idet diquat ikke har opnået fornyet
godkendelse i EU i 2018 (kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1532 af 12. oktober
2018) da der blandt andet var høj risiko for arbejdstagere og beboere. Der kunne ikke påvises en
sikker anvendelse af diquatholdige midler til de i EU vurderede repræsentative anvendelser (kartofler,
løg, ærter, tomater, sukkerroe, gulerødder, bønner, solsikke, cikorie, vindruer og raps, frugttræer).
Reglone har været vurderet og godkendt i DK siden 2002. Sundhedsvurderingen fra 2002 opfylder

ikke kravene i de nuværende vurderingsprincipper. Miljøstyrelsen har derfor vurderet de nye
eksponeringsvurderinger, der lever op til nuværende danske vurderingsprincipper, som er indsendt af
Syngenta og Agrolab (DEPA, 2020).
Miljøstyrelsens samlede sundhedsvurdering
Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at den ansøgte anvendelse til nedvisning af kartofler med en
reduceret mængde ikke udgør en uacceptabel risiko for sundhed mht risiko for beboer ved brug af
meget omfattende risikobegrænsende foranstaltninger og forfinelse i beregningerne.
Baggrunden for Miljøstyrelsens vurdering
Reglone blev under revurderingen af diquat i EU klassificeret som (UK, 2015):
•
•
•
•
•
•
•
•

H302 Farlig ved indtagelse (Cat 4) (Acute Tox 4)
H331 Giftig ved indånding (Cat 3) (Acute Tox 2)
H315 Forårsager Hudirritation (Cat 2) (Skin Irrit. 2)
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion (Skin Sens. 1)
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene (Cat 3) (STOT SE 3)
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn” for diquat
H372 Forårsager skade på øjnene ved længerevarende eller gentagen eksponering (STOT RE 1)
EUH208 Indeholder diquat. Kan udløse allergisk reaktion

Miljøstyrelsen har udarbejdet nye eksponerings- og risikovurderinger baseret på nuværende
retningslinjer. Disse er baseret på følgende:
•

•
•
•

En AOEL på 0,0002 mg/kg lgv/dag baseret på fund a grå stær i etårigt hundestudie. NOAEL blev
fundet til 0,5 mg/kg lgv/dag og korrigeret baseret på en oral absorption på 4%. Ved fastsættelse af
AOEL blev en usikkerhedsfaktor på 100 anvendt.
En dermal absorption på 0,54 % for koncentratrat og 1,8 % for 1:200 opløsning
For beboere er eksponeringen baseret på 50% drift og en 10 meter bufferzone
Det kan ikke udelukkes at beboere (især børn) kan gå ind i behandlede afgrøder umiddelbart efter
sprøjtning

Vurderingen er lavet med udgangspunkt i en eksponeringsvurdering foretaget ved hjælp af EFSA
calculator.
Ansøger har indsendt et feltstudie med behandling af kartofler, hvor der anvendes applikationsrater på
0.8 kg a.s./ha (anvendelse af PPE i form af beskyttelsesdragt og handsker). Dette studie er taget i
betragtning i forbindelse med eksponeringsvurdering for brugeren.
Ansøger har indsendt DFR (dislodgeable foliar residues) studie for kartofler og argumenterer for en
ændring af DRF fra den default på 3 µg a.s./cm2 løv/kg a.s. påført/ha. som Miljøstyrelsen har anvendt i
eksponeringsberegningerne. Miljøstyrelsen accepterer dette på trods af usikkerheder i studiet og at
studiet generelt ikke lever op til kravene til et sådant studie i henhold til Nordzone guidance.
Der er fra ansøgers side argumenteret for at anvende 90% driftsreduktion samt 20 meter bufferzone i
eksponeringsvurderingen, hvilket Miljøstyrelsen afviser med henvisning til manglende dokumentation
til at kunne udføre eksponeringsberegninger for bufferzoner længere end 10 meter eller
afdriftsreduktion over 50% jf. korrespondance med EFSA.
Overordnet viser de nye eksponeringsvurderinger foretaget i 2020 at den beregnede eksponering er
lavere end AOEL’en for brugeren ved brug af PPE i form af handsker, beskyttelsesdragt og
respirationsudstyr ved blanding og påfyldning samt ved sprøjtning, derudover kræves der lukket
kabine med kulfilter og også køretøjsmonteret driftsreduktion.
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Eksponering af arbejdere anses for sikker ved brug af arbejdstøj ved re-entry efter sprøjtning. Denne
re-entry dækker kun besigtigelse af marken og intet arbejde med planter.
Der kan vises sikker brug for beboere da 98.5 % af AOEL’en for børn med 50% driftsreduktion og en
10 meters bufferzone opfyldes.
Miljøstyrelsen vurderer derfor samlet set, at den ansøgte anvendelse med en reduceret dosis til
nedvisning af kartofler udgør en acceptabel risiko for sundheden ved brug af omfattende
risikobegrænsende foranstaltninger.

DHI’s vurdering
DHI har ikke vurderet data for diquat, som oprindeligt blev vurderet i 2015, da de allerede er peerreviewed og derfor ikke er omfattet af nærværende forespørgsel. Derfor er der alene lavet en
vurdering af Miljøstyrelsens vurdering af om nærværende dispensation lever op til gældende
retningslinjer, som anført i gældende vurderingsrammer fra Miljøstyrelsen og nordzone guidance.
Ved opslag på ECHA’s hjemmeside i C&L inventory ses at aktivstoffet har følgende
sundhedsrelevante harmoniserede klassificering:
•
•
•
•
•
•
•

Acute Tox 4; H302 Farlig ved indtagelse
Acute Tox 2; H330 Livsfarlig ved indånding
Skin Irrit. 2; H315 Forårsager hudirritation
Eye Irrit. 2; H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
Skin Sens. 1; H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
STOT SE 3; H335 Kan forårsage irritation af luftvejene
STOT RE 1; H372 Forårsager skade på øjnene ved længerevarende eller gentagen eksponering

Der er yderligere foreslået en klassificering med H361d – ”Mistænkt for at skade det ufødte barn” for
diquat (EFSA, 2015). Denne klassificering skal overføres til Reglone på grund af indholdet af diquat i
produktet.
Reglone skal forsynes med følgende sundhedsrelevante H-sætninger
(H290 Kan ætse metaller er ingen sundhedsrelevant sætning).
H302 Farlig ved indtagelse (Cat 4)
H331 Giftig ved indånding (Cat 3)
H315 Forårsager Hudirritation (Cat 2)
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene (Cat 3) STOT SE 3
H372 Forårsager skade på øjnene ved længerevarende eller gentagen
eksponering STOT RE 1
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn (Cat 2)
EUH208 - Indeholder Diquat. Kan udløse allergisk hudreaktion (Cat 1) eller H317 Kan forårsage
allergisk hudreaktion (Cat 1).
Der er ved hjælp af EFSA GD Exposure Calculator beregnet eksponeringen af bruger, arbejder og
beboer/forbipasserende for den nye søgte dosering om 150g diquat/ha i 150L vand.
•
•
•

Anvendelsen af en dermal absorption på hhv 0,54 % for koncentratrat og 1,8 % for opløsning på
1:200 vurderes korrekt iht retningslinjer fra EFSA
For beboere er eksponeringen baseret på 50% drift og en 10 meter bufferzone.
DHI er enige med Miljøstyrelsen i at det ikke kan udelukkes at beboere (især børn) kan gå ind i
behandlede afgrøder umiddelbart efter sprøjtning og man derfor korrekt har medtaget denne
mulige eksponering i risikovurderingen.
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•

•

•
•

DHI er enige med Miljøstyrelsen i vurderingen af, at det indsendte DFR studie på kartofler ikke
helt lever op til kravene i Nordzone guidance fx at studiet ikke er udført i lande i nordzonen, men
at data till dels kan bruges. Default data på 3,0 er derfor nedsat til 0,94 µg/cm2/kg as/ha pba.
feltstudiet.
For halveringstiden er der kun et feltforsøg fra ét land, der ligner Danmark (UK). Derfor anses data
for halveringstiden at være baseret på et spinkelt grundlag og er dermed behæftet med en vis
usikkerhed. I Miljøstyrelsens forfinede vurdering er der anvendt en halveringstid på 3 dage i stedet
for standardværdien på 30 dage.
I den forfinede vurdering er der lavet beregninger, hvor bidraget fra fordampning er udeladt helt da
fordampning er minimalt ved anvendelse af et nyt målt damptryk i beregningen.
AOEL på 0,0002 mg/kg lgv/dag er angivet i EFSA (2015)

DHI har tjekket de senest udførte eksponeringsudregninger i EFSA’s calculator. Ved dette tjek
fremkommer samme resultat som Miljøstyrelsen fandt; at eksponeringen er acceptabel for brugeren
ved brug af passende PPE og acceptabel for beboere med den lavere dosering og omfattende
ændringer af defaultværdier i EFSA calculator.
Grundet at eksponeringen af børn når op til 98.5% af AOEL på trods af de mange forfinelser har
Miljøstyrelsen yderligere tilføjet risikobegrænsende foranstaltninger i det der stilles krav om at
Reglone:

-

ikke må anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at
beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 90
% afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.

DHI vurderer at denne ekstra foranstaltning er berettiget.
Konklusion
Ved brug af omfattende risikobegrænsende foranstaltninger og forfinelse af
eksponeringsberegningerne vurderes der at være vist sikker anvendelse for sundhedsmæssig risiko
for anvendelse af Reglone til nedvisning af kartofler med en dosering på 150 g diquat/ha i 150 L vand.

Referencer
DEPA (2020) Bilag 1: Evaluation of the Risk assessments submitted for the Derogation for emergency
uses of Diquat (product name: Reglone, product code: A1412A) in Denmark for use in potatoes.
EFSA (European Food Safety Authority), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk
assessment of the active substance diquat. EFSA Journal 2015;13(11):4308, 127 pp.
doi:10.2903/j.efsa.2015.4308.
EFSA (European Food Safety Authority), 2018. Statement on non-dietary exposure on diquat. EFSA
Journal 2018;16(5):5260, 15 pp.
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5260.
EFSA (European Food Safety Authority), Buist H, Craig P, Dewhurst I, Hougaard Bennekou S, Kneuer
C, Machera K, Pieper C, Court Marques D, Guillot G, Ruffo F and Chiusolo A, 2017. Guidance on
dermal absorption. EFSA Journal 2017;15(6):4873, 60 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa. 2017.4873
Guidance document on work-sharing in the northern zone in the authorisation of plant protection
product, July 2019

Kvalitetstjek af sundhedsvurdering af Reglone nedvisning kartofler / AD/DNA / 13-07-2020

4

United Kingdom, 2015. Revised Renewal Assessment Report on Diquat, June 2015
(Diquat_RAR_08_Volume_3_B-6 (24 06 2015).pdf. Available online: www.efsa.europa.eu
United Kingdom, 2015. Revised Renewal Assessment Report on Diquat, June 2015
(Diquat_RAR_08a_Volume_3_B-6_Exposure (24 06 2015).pdf. Available online: www.efsa.europa.eu
Framework for the Assessment of Plant Protection Products. Department of Pesticides and Biocides
Danish Environmental Protection Agency. Version 1.7
https://agrobaseapp.com/denmark/pesticide/reglone-11

Kvalitetstjek af sundhedsvurdering af Reglone nedvisning kartofler / AD/DNA / 13-07-2020

5

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Att. Vibeke Møller

DHI A/S
Agern Allé 5
DK-2970 Hørsholm
Telefon +45 4516 9200
Telefax +45 4516 9292
dhi@dhigroup.com
www.dhigroup.com
CVR-nr.: 36466871
Reference: 11825055
Dato: 16. juli 2020

Fagligt kvalitetstjek af den Miljømæssig vurdering af Reglone (200 g
diquat/L) til nedvisning af kartofler i Danmark – revision af notat af 10. juli.

Der henvises til aftale mellem Miljøstyrelsen og DHI af 16. marts 2020 og tilhørende
opgavebeskrivelse, hvori Miljøstyrelsen anmoder om et fagligt kvalitetstjek af den faglige
miljøvurdering af Miljømæssig vurdering af Reglone (200 g diquat/L) til nedvisning af kartofler, som er
foretaget i forbindelse med ansøgning om dispensation til anvendelse af Reglone. Der er søgt om
dispensation til nedvisning af kartofler med Reglone med 1 x 150 g as/ha i BBCH 48-89.
Det faglige kvalitetstjek omhandler Miljøstyrelsens notat af 5. juli 2020 med senere opdatering af 16.
juli ”Miljømæssig vurdering af Reglone (200 g diquat/L) til nedvisning af kartofler.”
Kvalitetstjekket skal udføres med fokus på de specifikke faglige miljømæssige notater, som
dispensationerne har taget udgangspunkt i herunder Denne vurdering er hovedsageligt foretaget ud
fra EFSA-konklusionen for diquat fra 2015 samt RAR fra 2015 (B8 og B9). EFSA-vurderingen er bl.a.
foretaget for anvendelsen til nedvisning af kartofler med 2 x 400-1.000 g a.s./ha med 3 dages interval.
EFSA-vurderingen er foretaget for Reglone (A14412a), som er identisk med det produkt, der er ansøgt
om dispensation til.
Endvidere indgår tidligere danske vurderinger:
•
•
•

Bilag 1 miljø – diquat, 2002
Bilag 2 miljø – Reglone, 2002
Reglone bilag 2a_udv. anv, 2008

Miljøstyrelsen anmoder om DHI’s stillingtagen til følgende:
•
•
•

Miljøstyrelsens miljømæssige risikovurdering for ikke målorganismer samt miljømæssig
vurdering af skæbne og adfærd, herunder særligt risiko for udvaskning til grundvand;
Miljøstyrelsens foreslåede risikobegrænsende foranstaltninger;
Om der er vist sikker anvendelse for miljøet herunder grundvand for de konkrete anvendelser,
der er søgt om dispensation til.

Beskrivelse af Miljøstyrelsens vurdering
Anvendelse
Der er søgt om dispensation til anvendelse af midlet til anvendelse af Reglone (200 g diquat/L) til
nedvisning af kartofler.
Dosering
Doseringen er til nedvisning af kartofler i BBCH 48-89 med Reglone med 1 x 150 g as/ha.

Udgangspunkt for Miljøstyrelsens vurdering
Diquat er blevet ikke-godkendt i EU i 2018. Reglone har tidligere været godkendt i Danmark, men er
tilbagekaldt i 2018 pga. EU beslutningen om ikke godkendelse af aktivstoffet, der hovedsageligt
skyldes, at der ud fra det tilgængelige materiale og med de ansøgte anvendelser ikke kunne vises
sikker anvendelse ift. sundhed og fugle.
Miljøstyrelsens vurdering er hovedsageligt foretaget ud fra EFSA konklusionen for diquat fra 2015
samt RAR fra 2015 (B8 og B9). EFSA-konklusionen er bl.a. foretaget for anvendelsen til nedvisning af
kartofler med 2 x 400-1.000 g a.s./ha med 3 dages interval – hvilket er en betydeligt højere dosis end
den reviderede danske anvendelse. EFSA-konklusionen er foretaget for Reglone (A14412a), som er
identisk med det produkt, der er ansøgt om dispensation til.
Miljøstyrelsens samlede miljøvurdering
Midlet vurderes, ved den ansøgte anvendelse, ikke at udgøre nogen uacceptabel risiko for miljøet ift.
persistens eller udvaskning til grundvand. Midlet vurderes ikke at udgøre en uacceptabel risiko for
fugle, pattedyr, nytteleddyr, bier, regnorme og mikroorganismer i jord og vurderes ligeledes ikke at
udgøre en uacceptabel risiko for vandlevende organismer, såfremt der anvendes en sprøjtefri zone på
20 meter til vandmiljøet. For at beskytte non-target arthropoder fastsættes en bufferzone på 5 meter til
§3 områder.
Risikobegrænsende foranstaltninger for dispensationen:
Generelle sætninger:
Reglone må kun anvendes til nedvisning af kartofler med en maksimal dosering på 150 g diquat/ha.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider.
Dispensation til anvendelse gælder i perioden xx. xxx 2020 til xx. xxx 2020. Tilladelse til opbevaring
bortfalder den xx. xxx 2020.
Særlige sætninger ift. den miljømæssige vurdering:
•
•

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte non-target arthropoder.

Baggrunden for Miljøstyrelsens vurdering
EU-vurderingen er bl.a. udført for følgende udendørs anvendelser:
•

Kartofler: 3 x 300-1000 g as/ha med 3 dages interval

Miljøstyrelsen har noteret, at EU-vurderingen dækker en væsentligt højere dosis end den ansøgte.
Jordmiljøet og udvaskning til grundvand
EFSA-konklusionen angiver en meget høj persistens af diquat. Miljøstyrelsen har tidligere -før EFSAkonklusionen - vurderet persistensen af diquat (Miljøstyrelsen, 2002a). Her blev der skelnet mellem
det bundne og det opløste diquat. Diquat-molekylerne bliver hurtigt og stærkt adsorberet til lermineraler og er i denne tilstand biologisk utilgængelige for planter, mikroorganismer og højere dyr.
Spor af diquat kan dog kontinuerligt frigøres til porevandet i jorden, hvor det er tilgængeligt for planter
og mikroorganismer. Forsøg med jordmikroorganismer og svampe i jordfrit medie svarende til
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porevand har vist, at diquat kan mineraliseres totalt i løbet af under 3 måneder ved hjælp af
jordorganismernes co-metabolisme. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at diquats persistens i jorden
skyldes dets meget stærke binding til jordens matrix og er ikke en iboende egenskab for selve
molekylet. Flerårige forsøg med op til 1700 kg diquat/ha i jordtyper, der er sammenlignelige med
danske jorde, har videre vist, at jordene kan binde adskillige års forbrug af diquat, uden at disse
bundne mængder har udvist en registrerbar effekt på forsøgsmarkens mikro-arthopode fauna
(Miljøstyrelsen, 2002a).
Miljøstyrelsen vurderer derfor samlet, at diquat ikke har en uacceptabel persistens, samt at
langtidsligevægt mellem diquat adsorption i jord og i opløsning i jordvæsken ikke udgør et problem ift.
udvaskning. Dette skal også set i lyset af den markant nedsatte dosering i forbindelse ansøgning om
dispensation i 2020 samt anvendelsen i kartofler, som kun dyrkes hvert 3-4 år.
Miljøstyrelsen konkluderer, at da diquat har en logPow på -4,6 udgør det ingen potentiel risiko i forhold
til bioakkumulering.
Med henvisning til EFSA-konklusionen, og yderligere grundvandsmodelleringer indsendt af ansøger d.
15. juli 2020 (FOCUS PELMO 5.5.3, Hamburg-scenariet) med input værdier jf. de danske
vurderingsprincipper konkluderer Miljøstyrelsen, at den ansøgte dispensation til brug til nedvisning af
kartofler ikke at udgøre en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvand af hverken aktivstoffet og
metabolitten TOPPS. Denne vurdering er baseret på modelkørsler (FOCUS PEARL 4.4.4, FOCUS
PELMO 4-4-3) under anvendelse af samtlige FOCUS-scenarier, hvor der blev beregnet en
koncentration i grundvandet (80%-percentilen) under 0,001 µg/L for både aktivstoffet og TOPPS og de
opdaterede grundvandsmodelleringer (FOCUS PELMO 5.5.3, Hamburg-scenariet) i henhold til de
danske principper.
Miljøstyrelsen vurderer videre, at ved anvendelse af diquat til nedvisning, at det uidentificerede
materiale i SPE eluatet efter fotolyse er af mindre betydning for jordmiljøet, da størstedelen (85%) af
det anvendte middel vil ramme planten. Ansøger har pr. 15. juli indsendt supplerende materiale, der
argumenterer for, at den andel af uidentificeret metabolit i SPE eluatet, der når jorden, vil udgøre ca.
1%.
Non-target organismer - fugle og pattedyr
Miljøstyrelsen vurderer samlet, at den ansøgte anvendelse at den søgte anvendelse af 1 x 150 g
a.s./ha til nedvisning af kartofler ikke udgør en uacceptabel risiko for fugle og pattedyr.
Vurderingerne for fugle er baseret på beregninger, som Miljøstyrelsen har foretaget og er baseret på
en dosis på 1 x 200 g a.s./ha i BBCH 48, en akut LD50 for fugle på 89,2 mg/kg lgv/d og en NOAEL
(reproduktion) på 3,2 mg/kg lgv/d. Der er i beregninger taget hensyn til en afgrøde-interception på
85%, samt en DT50 på 2,24 dage for nedbrydning af rester på planter og en DT50 på 3.25 dage for
nedbrydning af rester på artropoder – i overensstemmelse med værdier angivet i EFSA-konklusionen.
Herved beregnes akutte TER på 10,3 (sanglærke) og 18,9 (hvid vipstjert) og kroniske TER på 5,89
(sanglærke) hhv. 7,9 (hvid vipstjert) – hvilket er over de specifikke trigger-værdier på hhv. 10 og 5.
Vurderingerne for pattedyr er ligeledes baseret på beregninger, som Miljøstyrelsen har foretaget og er
baseret på en dosis på 1 x 200 g a.s./ha i BBCH 48, en akut LD50 for pattedyr på 300 mg/kg lgv/d og
en NOAEL (reproduktion) på 6,7 mg/kg lgv/d. Der er i beregningerne taget hensyn til en afgrødeinterception på 85%, samt en DT50 på 2,24 dage for nedbrydning af rester på planter og en DT50 på
3.25 dage for nedbrydning af rester på artropoder – i overensstemmelse med værdier angivet i EFSAkonklusionen. Herved beregnes den akutte TER på 290 (skovmus) og den kroniske TER på 52,5 –
hvilket er over de specifikke trigger-værdier på hhv. 10 og 5.
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Non-target organismer – vandlevende organismer
Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at en bufferzone på 20 meter vil være tilstrækkelig til at beskytte
vandlevende organismer for den søgte anvendelse med max. 1 × 150 g a.s./ha til nedvisning af
kartofler.
Alger er jf. EFSA-konklusionen den mest følsomme organismegruppe. Miljøstyrelsen har til sin
vurdering anvendt den laveste ErC50 på 1,1 µg/L og har således anvendt vækstraten for alger som
effektparameter. Da scenarierne D3 og D4 for nedvisning af kartofler ikke er inkluderet i EFSAkonklusion, RAR (2015a, b), har Miljøstyrelsen taget udgangspunkt i beregningerne for D6 og R2, som
er worst-case til nedvisning i kartofler.
Da AQI, som er et fotolyseprodukt fra aktivstoffet, som er fundet højst at udgøre 12,1% AR jf. LoEP i
EFSA-konklusion, vurderer Miljøstyrelsen, at AQI vil være dækket af risikovurderingen for diquat ud
fra den generelle antagelse om højst 10 x højere toksicitet end aktivstoffet.
Non-target organismer – bier
Miljøstyrelsen vurderer på basis af EFSA-konklusionen, at den ansøgte anvendelse ikke udgør en
risiko for bier.
Non-target organismer arthropoder, regnorme, makro- og mikroorganismer, vilde planter
Miljøstyrelsen vurderer på basis af EFSA-konklusionen, at den ansøgte anvendelse ikke vil udgøre en
risiko for arthropoder, hvis der anvendes en bufferzone på 5 meter til §3-arealer.
Miljøstyrelsen har videre noteret EFSA’s konklusion om, at den ansøgte anvendelse ikke udgør nogen
uacceptabel risiko for regnorme, makro- og mikroorganismer i jord, samt biologiske rensningsanlæg.
Ved at antage at afdriften til en nabomark er 2,77% beregning af ”doseringen” ved nabomarken til
4,155 g/ha. Men en afledt HC5 for non-target planter på 13,1 g as/ha, som er hentet fra LoEP i EFSAkonklusionen beregnes en TER på 3,15, som er højere end trigger-værdien på 3. Derfor vurderer
Miljøstyrelsen, at den ansøgte anvendelse ikke vil udgøre en risiko for vilde planter.
DHI’s vurdering
DHI har følgende bemærkninger til Miljøstyrelsens vurderinger:
•
•
•
•

•

•

DHI vurderer, at de opdaterede grundvandsmodelleringer, som er indsendt af ansøger per 15.
juli, er i overensstemmelse med de danske principper (MST, 2019).
DHI er således enig i Miljøstyrelsens konklusion om, at den ansøgte anvendelse ikke udgør en
uacceptabel risiko for grundvandet.
DHI er enig i Miljøstyrelsens vurdering af, at det uidentificerede materiale i SPE eluatet er af
mindre betydning for den ansøgte anvendelse.
DHI er enig i Miljøstyrelsens konklusion om, at diquat ikke bioakkumulerer, da der er målt en
logPow væsentligt under 0, samt da stoffet kun er meget lidt opløseligt i hydrofobe stoffer som
heptan (0,95 mg/L), n-octanol (1,1 mg/L), xylen (1,1 mg/L).
DHI har tjekket Miljøstyrelsens beregninger og data og har ikke identificeret unøjagtigheder. Vi er
enig i Miljøstyrelsens vurdering af, at den ansøgte anvendelse ikke giver anledning til
uacceptable effekter på fugle og pattedyr.
DHI finder det svært at gennemskue de beregninger, som Miljøstyrelsen lægger til grund for
konklusionen af, at den ansøgte anvendelse ikke udgør en uacceptabel risiko for de vandlevende
organismer. Vi er enige i Miljøstyrelsens vurdering af, at det er rimeligt at tage udgangspunkt i
beregningerne for D6 og R2 scenarierne, da de er worst-case for nedvisning af kartofler. Vi er
videre enige i at anvende vækstraten af alger som effektparameter, samt at tage udgangspunkt i
den laveste kroniske værdi for alger på ErC50 på 1,1 µg/L. Endelig vurderer vi det rimeligt at
antage at koncentrationen i overfladevand er proportional med dosis. Omkring vurderinger af
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fotolyseproduktet er vi enige i at tage udgangspunkt i den højeste observerede dannelse af AQI
(12,1%) samt i, at det er konservativt at antage en 10 gange højere toksicitet af AQI end diquat.
Ved at gøre disse antagelser og betragtninger kan TER for både diquat og AQI beregnes ud fra
oplysningerne i LoEP i EFSA-konklusionen (se nedenstående tabel). Heraf fremgår det, at TER
er over 10 for både diquat og AQI med en bufferzone på 20 meter. Vi er derfor enige i
Miljøstyrelsens konklusion af, at den ansøgte anvendelse ikke udgør en uacceptable risiko for de
vandlevende organismer, når der indføres en bufferzone på 20 meter.
Parameter

Dosis (400 g/ha)

Dosis (200 g/ha)

TER

TER

Stof

Diquat

Diquat

Diquat

AQI

Bestemmelse af
parameteren

PEC (µg/L). Fra
LoEP i EFSAkonklusionen

PEC (µg/L):
Omregnet fra en
dosis på 400 g/ha
ved at gange med
0,5

1,1 µg/L/PEC

=0,11
µg/L/(12,1%×PEC(
diquat))

Bufferzone (m)

D6

R2

D6

R2

D6

R2

D6

R2

0

1,26

1,161

0,630

0,581

1,7

1,9

1,4

1,5

5

0,394

0,471

0,197

0,236

5,6

4,7

4,7

3,9

10

0,203

0,243

0,102

0,122

10,8

9,1

9,0

7,5

20

0,1068*

0,1276*

0,053

0,064

20,6

17,2

17,4

14,6

*)Omregnet

•

•

•

fra PEC-værdien ved en dosis på 1000 g/ha ved at gange med 0,4.

DHI er enig i Miljøstyrelsens konklusion af, at aktivstoffet ikke udgør en risiko for bier. Der er
noteret en akut LD50 for bier på 21,9 µg/bi (oral) hhv. 104,8 µg/bi (kontakt). Herved kan HQ
beregnes til 6,8 (oral) og 1,5 (kontakt), som er væsentligt under trigger-værdien på 50.
Miljøstyrelsens vurdering af, at den ansøgte anvendelse ikke vil udgøre en risiko for arthropoder,
hvis der anvendes en bufferzone på 5 meter til §3-arealer, samt at den ansøgte anvendelse ikke
udgør nogen uacceptabel risiko for regnorme, makro- og mikroorganismer i jord, samt biologiske
rensningsanlæg er i overensstemmelse med EFSA-konklusionen.
DHI har tjekket Miljøstyrelsens forudsætninger for og beregninger af TER for vilde planter i
nabomarker. Vi er enige i de fundne værdier og Miljøstyrelsens konklusion af, at den ansøgte
anvendelse ikke vil udgøre en risiko for vilde planter.

Konklusion
Det vurderes, at den ansøgte anvendelse af Reglone med 1 x 150 g as/ha i BBCH 48-89 til nedvisning
af kartofler ikke udgør en uacceptabel risiko for miljøet mht. skæbne og transport af aktivstoffet og
dets metabolitter.
For at beskytte insekter og leddyr fastsættes en bufferzone på 5 meter til §3-områder, samt for at
beskytte vandlevende organismer fastsættes en bufferzone på 20 meter m til vandområder.
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Faglig kvalitetscheck af sundhedsvurdering af Reglone (200 g
diquat/L) til nedvisning af purløg og spinat i Danmark.

Dato: 13. juli 2020

Der henvises til aftale mellem Miljøstyrelsen og DHI af 16. marts 2020 og tilhørende
opgavebeskrivelse, hvori Miljøstyrelsen anmoder om et fagligt kvalitetstjek af den faglige
sundhedsvurdering af Reglone til nedvisning af purløg og spinat i Danmark, som er foretaget i
forbindelse med ansøgning om dispensation til anvendelse af Reglone.
Det faglige kvalitetstjek omhandler Miljøstyrelsens notat af 12 februar 2020 rev. 30. april 2020 og 6 juli
2020 ” Sundhedsvurdering af Reglone (200 g diquat/L) til nedvisning af purløg og spinat.
Kvalitetstjekket skal udføres med fokus på de specifikke faglige sundhedsfaglige notater, som
dispensationerne har taget udgangspunkt i herunder Registreringsrapporten fra 2015 (UK) og EFSA
2015 og 2018. Herudover har ansøger indsendt forskelligt materiale som også er gennemgået ved
kvalitetstjekket. Kvalitetstjekket omfatter ikke en vurdering af EU-vurderingerne, da de er peerreviewed, men en vurdering af Miljøstyrelsens anvendelse af data herfra.
Miljøstyrelsen anmoder om DHI’s stillingtagen til følgende:
•

Miljøstyrelsens sundhedsmæssige risikovurdering, herunder særligt eksponeringsvurdering og
klassificering;
• Miljøstyrelsens foreslåede risikobegrænsende foranstaltninger;

Beskrivelse af Miljøstyrelsens vurdering
Anvendelse
Der er søgt om dispensation til nedvisning af purløg og spinat for midlet Reglone.
Dosering
Doseringen 100 g diquat/ha og vandmængden på 40-100 L/ha.
Udgangspunkt for Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsens vurdering tager udgangspunkt i EU-revurderingen (UK, 2015) samt nye
eksponeringsvurderinger efter nye danske retningslinjer idet diquat ikke har opnået fornyet
godkendelse i EU i 2018 (kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1532 af 12. oktober
2018) da der blandt andet var høj risiko for arbejdstagere og beboere. Der kunne ikke påvises en
sikker anvendelse af diquatholdige midler til de i EU vurderede repræsentative anvendelser (kartofler,
løg, ærter, tomater, sukkerroe, gulerødder, bønner, solsikke, cikorie, vindruer og raps, frugttræer).
Reglone har været vurderet og godkendt i DK siden 2002. Sundhedsvurderingen fra 2002 opfylder
ikke kravene i de nuværende vurderingsprincipper. Miljøstyrelsen har derfor lavet nye
eksponeringsvurderinger, der lever op til nuværende danske vurderingsprincipper.

Miljøstyrelsens samlede sundhedsvurdering
Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at den ansøgte anvendelse til nedvisning af purløg og spinat med
reduceret mængde ikke udgør en uacceptabel risiko for sundhed mht risiko for bruger, arbejdere og
beboer ved brug af meget omfattende risikobegrænsende foranstaltninger og forfinelse i
beregningerne.
Baggrunden for Miljøstyrelsens vurdering
Reglone blev under revurderingen af diquat i EU klassificeret som (UK, 2015):
•
•
•
•
•
•
•
•

H302 Farlig ved indtagelse (Cat 4) (Acute Tox 4)
H331 Giftig ved indånding (Cat 3) (Acute Tox 2)
H315 Forårsager Hudirritation (Cat 2) (Skin Irrit. 2)
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion (Skin Sens. 1)
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene (Cat 3) (STOT SE 3)
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn” for diquat
H372 Forårsager skade på øjnene ved længerevarende eller gentagen eksponering (STOT RE 1)
EUH208 Indeholder diquat. Kan udløse allergisk reaktion

Miljøstyrelsen har udarbejdet nye eksponerings- og risikovurderinger baseret på nuværende
retningslinjer. Disse er baseret på følgende:
•

•
•
•

En AOEL på 0,0002 mg/kg lgv/dag baseret på fund a grå stær i etårigt hundestudie. NOAEL blev
fundet til 0,5 mg/kg lgv/dag og korrigeret baseret på en oral absorption på 4%. Ved fastsættelse af
AOEL blev en usikkerhedsfaktor på 100 anvendt.
En dermal absorption på 0,54 % for koncentratrat, 1,8 % for 1:200 opløsning og 0.56% for 1:100
opløsning.
For beboere er eksponeringen baseret på 50% drift og en 10 meter bufferzone
Det kan ikke udelukkes at beboere (især børn) kan gå ind i behandlede afgrøder umiddelbart efter
sprøjtning

Vurderingen er lavet med udgangspunkt i en eksponeringsvurdering foretaget ved hjælp af EFSA
calculator. Der er lavet vurdering af 100g blandet med 40 L vand og 0.56 eller 1.8% dermal absorption
eller 100g og 100L vand (dermal abs. 1.8%). Eksponeringsberegningen med den oprindelige ansøgte
dosering, som er i linje med den anbefalede doseringen på 2L i 200L vand/hektar gav en eksponering
af samtlige berørte grupper meget overstigende 100% af AOEL med undtagelse af bruger udstyret
med alt PPE som er muligt at bruge, hvor eksponeringen var 97% af AOEL.
For bruger er der acceptabel risiko for de reviderede anvendelser med værnemidler (handsker og
arbejdstøj ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj
og sidde i lukket førerkabine med kulfilter.
Der kan vises acceptabel risiko for arbejdstager, hvis man kun regner med inspektion af marken efter
sprøjtning, og ikke plukning/høst scenarie. For arbejdstager kan acceptabel risiko kun vises ved en
anvendelse på 100 g diquat/ha og 40 l vand/ha.
Der kan vises acceptabel risiko for beboer/børn kun ved en anvendelse på 100 g diquat/ha og 40 l
vand/ha når alt eksponering fra damp fjernes.
Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at den ansøgte anvendelse til nedvisning af purløg og spinat med
reduceret mængde Reglone ikke udgør en uacceptabel risiko for sundhed mht risiko for bruger,
arbejdere og beboer ved brug af meget omfattende risikobegrænsende foranstaltninger og forfinelse i
beregningerne.
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DHI’s vurdering
DHI har ikke vurderet data for diquat, som oprindeligt blev vurderet i 2015, da de allerede er peerreviewed og derfor ikke er omfattet af nærværende forespørgsel. Derfor er der alene lavet en
vurdering af Miljøstyrelsens vurdering af om nærværende dispensation lever op til gældende
retningslinjer, som anført i gældende vurderingsrammer fra Miljøstyrelsen og nordzone guidance.
Ved opslag på ECHA’s hjemmeside i C&L inventory ses at aktivstoffet har følgende
sundhedsrelevante harmoniserede klassificering:
•
•
•
•
•
•
•

Acute Tox 4; H302 Farlig ved indtagelse
Acute Tox 2; H330 Livsfarlig ved indånding
Skin Irrit. 2; H315 Forårsager hudirritation
Eye Irrit. 2; H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
Skin Sens. 1; H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
STOT SE 3; H335 Kan forårsage irritation af luftvejene
STOT RE 1; H372 Forårsager skade på øjnene ved længerevarende eller gentagen eksponering

Der er yderligere foreslået en klassificering med H361d – ”Mistænkt for at skade det ufødte barn” for
diquat (EFSA, 2015). Denne klassificering skal overføres til Reglone på grund af indholdet af diquat i
produktet.
Reglone skal forsynes med følgende sundhedsrelevante H-sætninger
H302 Farlig ved indtagelse (Cat 4)
H331 Giftig ved indånding (Cat 3)
H315 Forårsager Hudirritation (Cat 2)
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene (Cat 3) STOT SE 3
H372 Forårsager skade på øjnene ved længerevarende eller gentagen
eksponering STOT RE 1
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn (Cat 2)
EUH208 - Indeholder Diquat. Kan udløse allergisk hudreaktion (Cat 1) eller H317 Kan forårsage
allergisk hudreaktion (Cat 1).
Der er ved hjælp af EFSA GD Exposure Calculator beregnet eksponeringen af bruger, arbejder og
beboer/forbipasserende for dosering om 100 g diquat/ha i 100 L vand, om 100 g diquat/ha i 40
L vand og 100 g diquat i 40-100L vand.
•

•
•

•

•
•

•

Anvendelsen af en dermal absorption på hhv 0,54 % for koncentratrat og 1,8 % for opløsning på
1:200 vurderes korrekt iht retningslinjer fra EFSA. Ved brug af 100g i 40 L vand bliver
koncentrationen 1:100 og der anvendes en dermal absorption på 0,56%.
For beboere er eksponeringen baseret på 50% drift og en 10 meter bufferzone.
DHI er enig med Miljøstyrelsen i at det ikke kan udelukkes at beboere (især børn) kan gå ind i
behandlede afgrøder umiddelbart efter sprøjtning og man derfor korrekt har medtaget denne
mulige eksponering i risikovurderingen.
DHI er enig med Miljøstyrelsen i vurderingen af, at det indsendte DFR studie på kartofler ikke kan
bruges til spinat og purløg og derfor skal default data bruges for dislogeable foliar residue i
beregningerne.
For halveringstiden for diquat er der kun et feltforsøg fra ét land, der ligner Danmark (UK) lavet
med kartofler og derfor skal defaultværdien på 30 dage bruges.
I den forfinede vurdering er der lavet beregninger, hvor bidraget fra fordampning er helt udeladt.
Dette vurderes acceptabelt da fordampningen vurderes minimalt når det nye målte damptryk
anvendes i beregningen.
AOEL på 0,0002 mg/kg lgv/dag er angivet i EFSA (2015)
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DHI har tjekket de seneste udførte eksponeringsudregninger i EFSA’s calculator med dosis 100 g og
40 eller 100 L vand. Ved dette tjek fremkommer samme resultat som Miljøstyrelsen fandt; at
eksponeringen kun er acceptabel ved brug af 40 L vand, for brugeren ved brug af passende PPE, for
arbejdere med arbejdstøj og handsker alternativt kun arbejdstøj ved inspektion af markerne uden
kontakt til den behandlede afgrøde. Der kan ikke vises sikker håndtering ved arbejde i sprøjtede
afgrøder kun iført arbejdstøj (280% af AOEL). DHI er ikke enig med miljøstyrelsen vedr. den
risikobegrænsende foranstaltning som siger at arbejder kan håndtere sprøjtede afgrøder kun med
arbejdstøj på. ”Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes
arbejdstøj”.
Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og kemisk
bestandige handsker ifølge risikovurderingen. Risikovurderingen holder ikke i arbejderscenariet
plukning/høst. Det er kun ved en inspektion af markerne efter sprøjtning, hvor alene brug af arbejdstøj
er OK ifølge risikovurderingen.
For beboere (børn) er eksponeringen acceptabel kun i scenariet med 100 g diquat i 40 L vand og kun
hvis alt bidrag fra fordampning fjernes.

Konklusion
Det vurderes at der er vist sikker anvendelse for sundhedsmæssig risiko for anvendelse af Reglone til
nedvisning af spinat og purløg med 100 g diquat/ha i kun 40 L vand og uden brug af supplerende
kvælstof i sprøjteblandingen. Hvis supplerende kvælstof skal bruges i sprøjteblandingen, skal der
suppleres med et dermalt absorptionsstudie på den aktuelle blanding da risikovurderingen ikke holder
med defaultværdier for dermalt optag. Det er ikke vist sikker anvendelse for arbejdere i scenariet
plukning/høst. Der er kun vist sikker anvendelse ved inspektion efter sprøjtning, hvorfor den
risikobegrænsende foranstaltning ”Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der
anvendes arbejdstøj” ikke er nok til at beskytte arbejderen. Der skal yderligere kræves brug af
kemisk bestandige handsker.
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Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Att. Vibeke Møller

DHI A/S
Agern Allé 5
DK-2970 Hørsholm
Telefon +45 4516 9200
Telefax +45 4516 9292
dhi@dhigroup.com
www.dhigroup.com
CVR-nr.: 36466871
Reference: 11825055

Fagligt kvalitetstjek af den miljømæssige vurdering af Reglone (200 g
diquat/L) til nedvisning af spinat og purløg til frø i Danmark.

Dato: 13. juli 2020

Der henvises til aftale mellem Miljøstyrelsen og DHI af 16. marts 2020 og tilhørende
opgavebeskrivelse, hvori Miljøstyrelsen anmoder om et fagligt kvalitetstjek af den faglige
miljøvurdering af Miljømæssig vurdering af Reglone (200 g diquat/L) til nedvisning af spinat og purløg
til frø, som er foretaget i forbindelse med ansøgning om dispensation til anvendelse af Reglone. Der er
søgt om dispensation til nedvisning af spinat og purløg til frø med Reglone med 1 x 100 g diquat/ha
udbragt med 40-100 l vand.
Det faglige kvalitetstjek omhandler Miljøstyrelsens notat af 6. juli 2020 ”Miljømæssig vurdering af
Reglone (200 g diquat/L) til nedvisning af spinat og purløg til frø.”
Kvalitetstjekket skal udføres med fokus på de specifikke faglige miljømæssige notater, som
dispensationerne har taget udgangspunkt i herunder Denne vurdering er hovedsageligt foretaget ud
fra EFSA-konklusionen for diquat fra 2015 samt RAR fra 2015 (B8 og B9). EFSA-vurderingen er bl.a.
foretaget for anvendelsen til nedvisning af spinat og purløg til frø med 2 x 400-1.000 g a.s./ha med 3
dages interval. EFSA-vurderingen er foretaget for Reglone (A14412a), som er identisk med det
produkt, der er ansøgt om dispensation til.
Miljøstyrelsen anmoder om DHI’s stillingtagen til følgende:
•
•
•

Miljøstyrelsens miljømæssige risikovurdering for ikke målorganismer samt miljømæssig
vurdering af skæbne og adfærd, herunder særligt risiko for udvaskning til grundvand;
Miljøstyrelsens foreslåede risikobegrænsende foranstaltninger;
Om der er vist sikker anvendelse for miljøet herunder grundvand for de konkrete anvendelser,
der er søgt om dispensation til.

Beskrivelse af Miljøstyrelsens vurdering
Anvendelse
Der er søgt om dispensation til anvendelse af midlet til anvendelse af Reglone (200 g diquat/L) til
nedvisning af spinat og purløg til frø.
Dosering
Doseringen er til nedvisning af spinat og purløg til frø med Reglone med 1 x 100 g as/ha.

Udgangspunkt for Miljøstyrelsens vurdering
Diquat er blevet ikke-godkendt i EU i 2018. Reglone har tidligere været godkendt i Danmark, men er
tilbagekaldt i 2018 pga. EU beslutningen om ikke godkendelse af aktivstoffet, der hovedsageligt
skyldes, at der ud fra det tilgængelige materiale og med de ansøgte anvendelser ikke kunne vises
sikker anvendelse ift. sundhed og fugle.

Miljøstyrelsens vurdering er hovedsageligt foretaget ud fra EFSA konklusionen for diquat fra 2015
samt RAR fra 2015 (B8 og B9). EFSA-konklusionen er bl.a. foretaget for anvendelsen til nedvisning af
spinat og purløg til frø med 2 x 400-1.000 g a.s./ha med 3 dages interval – hvilket er en betydeligt
højere dosis end den ansøgte danske anvendelse.
Videre tager Miljøstyrelsen udgangspunkt i sit tidligere notat omkring ”Miljømæssig vurdering af
Reglone (200 g diquat/L) til nedvisning af kartofler” for baggrund og miljømæssig vurdering af
skæbne/adfærd samt risikovurderinger for de fleste non-target organismer. Vurderingen for nedvisning
af kartofler er foretaget for en højere dosering (150 g as/ha) for samme periode og dækker dermed
også denne ansøgning, med undtagelse af risikovurderingen for fugle og pattedyr som nedenfor er
udført for anvendelserne i spinat og purløg.
Miljøstyrelsens samlede miljøvurdering
Midlet vurderes, ved den ansøgte anvendelse, ikke at udgøre nogen uacceptabel risiko for miljøet ift.
persistens eller udvaskning til grundvand. Midlet vurderes ikke at udgøre en uacceptabel risiko for
fugle, pattedyr, nytteleddyr, bier, regnorme og mikroorganismer i jord og vurderes ligeledes ikke at
udgøre en uacceptabel risiko for vandlevende organismer, såfremt der anvendes en sprøjtefri zone på
20 meter til vandmiljøet. For at beskytte non-target arthropoder fastsættes en bufferzone på 5 meter til
§3 områder.
Risikobegrænsende foranstaltninger for dispensationen:
Generelle sætninger:
Reglone må kun anvendes til nedvisning af spinat og purløg til frø med en maksimal dosering på 100
g diquat/ha.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider.
Dispensation til anvendelse gælder i perioden xx. xxx 2020 til xx. xxx 2020. Tilladelse til opbevaring
bortfalder den xx. xxx 2020.
Særlige sætninger ift. den miljømæssige vurdering:
•
•

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte non-target arthropoder.

Jordmiljøet og udvaskning til grundvand
Med reference til det tidligere notat (Miljøstyrelsen, 2020), vurderer Miljøstyrelsen samlet, at diquat
ikke har en uacceptabel persistens, at det udgør det ingen potentiel risiko i forhold til bioakkumulering.
Videre, at den ansøgte dispensation til brug til nedvisning af spinat og purløg til frø ikke at udgøre en
uacceptabel risiko for udvaskning til grundvand af hverken aktivstoffet og metabolitten TOPPS.
Non-target organismer - fugle og pattedyr
Miljøstyrelsen vurderer samlet, at den ansøgte anvendelse at den søgte anvendelse af 1 x 100 g
a.s./ha til nedvisning af spinat og purløg til frø ikke udgør en uacceptabel risiko for fugle og pattedyr.
Vurderingerne for fugle er baseret på beregninger, som Miljøstyrelsen har foretaget på et
screeningsniveau eller Tier 1 niveau for anvendelsen 1 x 100 g a.s./ha i BBCH 50+ i bladafgrøder.
Der er anvendt en akut LD50 for fugle på 89.2 mg/kg bw/d og en NOAEL (reproduktion) på 6,7 mg/kg
lgv/d. De akutte TER-værdier for de relevante fugle (lærke, finke) blev beregnet til hhv. 124 og 109,
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hvilke er over trigger-værdien på 10. De kroniske TER-værdier blev beregnet til 18,3 (lærke) hhv. 15,9
(finke), begge væsentligt over trigger-værdien på 5.
Vurderingerne for pattedyr er ligeledes baseret på beregninger, som Miljøstyrelsen har foretaget på
hhv. et screeningsniveau (akut) og på et Tier 1 niveau for anvendelsen 1 x 100 g a.s./ha i BBCH 50+ i
bladafgrøder. Der er anvendt en akut LD50-værdi på 300 mg as/kg lgv/d og en kronisk NOAEL på 6,7
mg/kg bw/d. Den akutte TER-værdi på et screeningsniveau blev beregnet til 25,3, som er væsentligt
over trigger-niveauet på 10. De kroniske TER-værdier for relevante pattedyr blev beregnet til 77,5
(almindelig spidsmus), 5,8 (almindelig markmus), 55 (skovmus) og 8 (hare) – alle over trigger-værdien
på 5.
Non-target organismer – vandlevende organismer
Med reference til det tidligere notat (Miljøstyrelsen, 2020), vurderer Miljøstyrelsen, at en bufferzone på
20 meter vil være tilstrækkelig til at beskytte vandlevende organismer for den søgte anvendelse.
Non-target organismer – bier
Med reference til det tidligere notat (Miljøstyrelsen, 2020), vurderer Miljøstyrelsen, at den ansøgte
anvendelse ikke udgør en risiko for bier.
Non-target organismer arthropoder, regnorme, makro- og mikroorganismer, vilde planter
Med reference til det tidligere notat (Miljøstyrelsen, 2020), vurderer Miljøstyrelsen, at den ansøgte
anvendelse ikke vil udgøre en risiko for arthropoder, hvis der anvendes en bufferzone på 5 meter til
§3-arealer, samt at den ansøgte anvendelse ikke udgør nogen uacceptabel risiko for regnorme,
makro- og mikroorganismer i jord, biologiske rensningsanlæg, samt vilde planter.
DHI’s vurdering
DHI har følgende bemærkninger til Miljøstyrelsens vurderinger:
•

•

Med hensyn til alle miljøvurderinger – bortset fra vurderingerne for fugle og pattedyr – henvises til
vores kommentarer til Miljøstyrelsens notat omkring nedvisning af kartofler med 150 g as/ha. Vi
er enige i, at konklusionerne for kartofler kan overføres til den nuværende ansøgning omkring
nedvisning af purløg og spinat.
DHI har tjekket Miljøstyrelsens beregninger og data for risikovurderingen for fugle og pattedyr. Vi
har ikke identificeret unøjagtigheder. Vi er enig i Miljøstyrelsens vurdering af, at den ansøgte
anvendelse ikke giver anledning til uacceptable effekter på fugle og pattedyr.

Konklusion
Det vurderes, at den ansøgte anvendelse af Reglone med 1 x 100 g as/ha til nedvisning af spinat og
purløg til frø ikke udgør en uacceptabel risiko for miljøet mht. skæbne og transport af aktivstoffet og
dets metabolitter. Dette dækker dog ikke risikoen for udvaskning til grundvand.
For at beskytte insekter og leddyr fastsættes en bufferzone på 5 meter til §3-områder, samt for at
beskytte vandlevende organismer fastsættes en bufferzone på 20 meter m til vandområder.
DHI mener dog, at der bør foretages yderligere vurdering af mulig risiko for nedvaskning til
grundvandet af aktivstoffet.
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