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Baggrund 

AU (Merete H. Olesen og Peter K. Jensen) har i 2013 bistået EFSA med en litteratursøgning og indsamling af 

data for crop interception i forskellige afgrøder (eksklusiv korn), som blev udgivet i en EFSA rapport. Værdier 

for crop interception i korn (vårsæd og vintersæd) blev indhentet af en anden arbejdsgruppe fra 

Storbritannien i 2010. Data for leaf area index (LAI) blev benyttet til at interpolere eller ekstrapolere 

værdierne for crop interception i afgrøder samt vækststadier fra BBCH 00-99, som ikke var dækket af data. 

De to rapporter udgjorde tilsammen grundlaget for EFSA til fastlæggelsen af de nuværende EU crop 

interception værdier, til brug som inputværdier i EU environmental fate vurderinger af pesticidgodkendelser.  

Miljøstyrelsen benytter andre værdier for pesticiders afsætning på jord end i resten af EU til at udføre 

grundvandsmodellering under danske forhold, som er beskrevet i annex 11 til de danske vurderingsrammer 

for pesticider. I de danske grundvandsmodelleringer anvendes 80. percentil, ud fra målte værdier fra studiet 

Jensen og Spliid (2003). For afgrøder med manglende data, baseres afsætningen på jord ud fra estimater fra 

Olofsdotter og Streibig (1997). For afgrøder, som ikke er omfattet af de to ovenstående rapporter, benyttes 

værdier fra FOCUS (2002).  

EU crop interception værdierne er baseret på gennemsnitlig data for BBCH intervaller og afrundet til 

nærmeste værdi som kan deles med 5. De danske værdier er baseret på øvre 80. percentil for afsætning på 

jord som et "realistisk worst case". De danske værdier for afsætning på jord er dog gamle og inkluderer ikke 

den nye data, som blev indsamlet under litteratursøgningerne i 2010 og 2013, og skal derfor opdateres.  

 

Besvarelse 

Der er i EFSA regi gennemført to projekter vedrørende ”crop interception” med henblik på af fastsætte 

værdier for afsætning af pesticider på jord ved sprøjtning af afgrøder gennem vækstperioden. De to 

projekter blev gennemført af FERA (van Beinum & Beulke, 2010), der behandlede kornafgrøder, mens alle 

øvrige større afgrøder blev gennemgået af AU (Olesen & Jensen, 2013). Som opfølgning på disse projekter 

er der i dette projekt gennemført en litteratursøgning for at opdatere den database over studier, der blev 

oprettet i forbindelse med EFSA projekterne. Litteratursøgningen er gennemført med de samme søgeord og 

kombinationer af søgeord, som oprindeligt aftalt med EFSA. Søgningen er udført på studier publiceret fra 

1/1-2013 og frem til udgangen af november 2021. I tabel 1 er vist de søgeord samt kombinationer af 

søgeord, der blev anvendt. Der blev dels foretaget en søgning, hvor søgeord må forekomme i alle søgbare 

felter i dokumentet, og dels hvor søgeordene skulle forekomme i dokumentets titel. I søgningerne er titlen på 

posterne gennemlæst for de poster, der er vist understreget i tabellen. Hvis titelindhold var relevant er 

abstract desuden gennemlæst. Der er kun læst poster igennem med under 500 hits. Antal hits ved søgning 

på søgeord med forekomst i titel er kun vist for de søgninger, hvor søgning på søgeord i alle felter gav for 
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mange hits til, at posternes titel/abstract kunne læses igennem. I de tilfælde, hvor antallet af hits var større 

end 500 ved søgning på alle felter,blev reduceret til under 500, hvor søgeord forekom i titel, er antallet 

angivet i tabel 1. Dette var tilfældet for alle kombinationer af søgeord. Herefter er posterne vurderet ved 

læsning af titel, og hvis titelindhold virkede relevant ved læsning af abstract.    

Tabel 1. Søgeord samt kombinationer af søgeord anvendt på litteratur publiceret fra 1/1-2013 og til 20/11-

2021. 

Søgning Søgeord Antal hits 

Ved søgning i 

alle felter 

Antal Hits 

Ved 

søgning i 

titel 

# 1 Interception or intercepted 26.095  

# 2 Deposit? 85.474  

# 31* Crop or crops or plants or foliar or foliage or leaf or leaves 

or canopy? or row? width? or soil or soils or ground? 

2.139.681  

# 4 Pesticide? or plant protection product? or crop protection 

product? or active substance? or insecticide? or 

fungicide? or herbicid? or tracer? 

105.975  

# 5 Spray? or droplet? or application? or apply? or applied or 

nozzle? 

4.468.052  

# 6 Spray retention 1.818 56 

# 7 Through fall 37.963  

4 and 1  222  

5 and 1  5.809 23 

2 and 1  187  

3 and 1  6.325 170 

6 and 2  15  

4 and 2  588 15 

5 and 2  13.521 108 

3 and 2  14.649 316 
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5 and 4 and 

1 

 84  

5 and 4 and 

2 

 193  

4 and 3 and 

1 

 133  

5 and 3 and 

1 

 1.289 3 

6 and 1  11  

7 and 1  119  

7 and 2 Litteraturgennemgang er kun foretaget på ca 130 poster 

publiceret indenfor kategorierne agriculture, agronomy, 

plant science etc mens geologi, medicin mm. blev 

udeladt 

520  

4 and 3 and 

2 

Denne søgning var ikke inkluderet I EFSA projekterne men 

virkede relevant 

227  

1*) Denne søgning indeholdt i de oprindelige EFSA projekter yderligere (tree? or bush? or shrub?), som er udeladt, da 

disse søgeord henfører til afgrøder, der ikke er relevante i denne opgave. 

Allerede ved søgningen i 2013 blev studier, der var udført uden for Europa medtaget, såfremt generel 

dyrkningspraksis, udbytteniveau etc. var repræsentativt for europæisk landbrug. Som det vil fremgå af den 

følgende gennemgang, blev der ikke ved den daværende søgning, og heller ikke ved den netop 

gennemførte søgning, fundet relevante ikke-europæiske studier, der opfyldte de øvrige kriterier.    

Ved søgningen i november 2021 blev der fundet relevante studier på okra, soja, artiskok, samt en række 

studier i vin, æble og citrus men ingen studier i de landbrugsafgrøder, der er fokus på i dette projekt. 

Eksklusionskriterierne kom således ikke i anvendelse, og der blev ikke fundet nye studier, der kunne tilføjes til 

databasen. 

Revisionsforslag til nuværende danske værdier for ”crop interception” 

Den følgende gennemgang af de enkelte afgrøder og afgrødegrupper er baseret på den prioritering og 

rækkefølge, der er angivet i opgaven. Ved gennemgangen er der anvendt data om afsætning fra den 

database, der blev oprettet i forbindelse med EFSA-projekterne udført af AU og FERA. I opgaven er det 

angivet, at der skal anvendes en konservativ tilgang med anvendelse af den øvre 80. percentil som et 

realistisk ’worst case scenario’. Ved udvælgelse af studier i EFSA-projekterne har der været anvendt en 

række eksklusionskriterier for at sikre studiernes kvalitet og relevans. Statistisk behandling var ikke et kriterie, 
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og mange studier indeholder alene gennemsnitsværdier for afsætning uden angivelse af statistisk variation i 

form af standardafvigelser, LSD-værdier eller andet, der muliggør beregning af den øvre 80. percentil.  

 

Majs 

I majs er der udført et enkelt studie (Michielsen et al., 2006). Undersøgelsen er udført i majsafgrøder, der var 

2,5 meter høje. Udviklingsstadiet er ikke angivet men skønnes at være i intervallet blomstring til modning 

(BBCH 40-89). I de 6 deltest blev der registreret en værdi for afsætning på jord på i gennemsnit 30 %, 

varierende fra 20 til 39,5 %. Den nuværende værdi for afsætning på jord er angivet til 25 % i stadie 40-89. Ud 

fra et forsigtighedsprincip indikerer studiet, at værdien for afsætning på jord i majs bør øges i det 

pågældende vækststadie, men i EFSA studiet blev der ikke anbefalet revision grundet meget få data (der 

anbefales ikke revision af en værdi, såfremt der foreligger færre end ti målinger). 

 

Raps 

Der blev ikke fundet relevante studier, som opfyldte eksklusionskriterierne i hverken det oprindelige EFSA 

studie eller i denne opfølgende litteratursøgning.     

 

Andre frø til frøproduktion 

Der blev ikke fundet relevante studier, som opfyldte eksklusionskriterierne i hverken det oprindelige EFSA 

studie eller i denne opfølgende litteratursøgning.     

 

Kartofler 

De nuværende danske værdier for jorddeposition i kartofler er baseret på den øvre 80 konfidensværdi 

beregnet på værdierne i undersøgelsen af Jensen & Spliid (2003). Den oprindelige litteratursøgning fandt to 

undersøgelser, der opfylder kriterierne for kvalitet og relevans. De to undersøgelser er udført i Holland af van 

de Zande et al. (2005) og i Irland af Leonard et al. (2000). I begge undersøgelser er der angivet afsætning på 

jord i % af udsprøjtet mængde uden angivelse af standardafvigelse eller LSD værdi. De målte værdier er vist 

nedenfor. 

 

Målt afsætning på jord i kartofler ved anvendelse af to sprøjteteknikker i to studier i Holland og Irland 

Kilde Vækststadie (BBCH) Afsætning på jord (%) 

Van de Zande et al., 2005 29 39 og 50 

Van de Zande et al., 2005 39 7 og 10 

Leonard et al., 2000 39 3,8 og 5,3 

Van de Zande et al., 2005 91-95 23 og 27 
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De fundne afsætningsværdier på jord i vækststadie 29 og 39 i de to studier er væsentligt lavere end de 

værdier, der blev fundet i den danske undersøgelse af Jensen & Spliid. I Jensen & Spliids undersøgelse blev 

der registreret 74,6 % på jord i stadie 30-32 og 48,5 % på jord i stadie 35-40. De nuværende værdier for 

afsætning på jord i kartofler angivet i Annex 11 er således konservative, da de dels er baseret på højere 

værdier for afsætning og endvidere baseret på den øvre 80 % konfidensværdi. Det foreslås at bibeholde de 

nuværende værdier, da der blev foretaget flere målinger i den danske undersøgelse omkring de 

pågældende vækststadier. 

I den danske undersøgelse blev den seneste sprøjtning udført i stadie 79, og der er således intet 

sammenligningsgrundlag til de målte værdier i stadie 91-95 i undersøgelsen udført af van de Zande et al. 

(2005). 

 

Roer 

I en engelsk undersøgelse (May, 1991) udført i sukkerroer i stadie 33 blev der i gennemsnit af 9 behandlinger 

fundet en afsætning på jord, der udgjorde 24 % af den udsprøjtede dosering. I det danske studie, der danner 

grundlag for de nuværende jorddepositionsværdier, var den tilsvarende værdi 28,9 %., og således i samme 

niveau. 

   

Ært 

Der er gennemført en enkelt studie med en måling af afsætning på jord i ært på stadie 70-79 (Arnold et al., 

1984) Undersøgelsen viste, at der blev afsat 32 % af den udsprøjtede dosering på jord i dette stadie. Ud fra et 

forsigtighedsprincip indikerer studiet, at den nuværende værdi for afsætning på jord i ært (5 – 24) bør øges i 

det pågældende vækststadie, men i EFSA-studiet blev der ikke anbefalet revision, grundet der kun foreligger 

en måling (der anbefales ikke revision af en værdi, såfremt der foreligger færre end ti målinger). 

Der har i efteråret 2021 været korrespondance med Miljøstyrelsen om de nuværende værdier. Det er sket en 

fejl ved omsætning af de oprindelige værdier for Feekes vækststadier til BBCH. Olufsdotter & Streibig (1997) 

angav vækststadiet i Feekes og med følgende værdier: 

Skønnet plantedække af afgrøder ved forskellige behandlingstidspunkter (Oluftsdotter & Streibig, 1997) 

Afgrøde Behandling Afgrødeudvikling 

blade 

Vækststadie 

Feekes 

Plantedække  

(%) 

Ært Herbicid x 2 Lige fremspiret 2 5-15 

Ært Insekticid  5-7 801-100 

1 semi-bladløs 

I det nuværende Annex 11 er vækststadie Feekes 5-7 angivet som stadie 11-75 BBCH. 
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Dette er ikke korrekt. Feekes stadie 5 er defineret som ”flere nodier udviklet”, hvilket i BBCH skalaen er fra 

stadie 31, mens stadie 7 i Feekes er defineret som ”Første blomst udsprunget”, hvilket i BBCH skalaen er 

stadie 60.  

 

Kornafgrøder 

De nuværende FOCUS værdier for ”crop interception” anvender identiske værdier for vårsæd og vintersæd. 

Kornafgrøderne er derfor også behandlet fælles i FERA rapporten (van Beinum & Beulke, 2010), der dog 

angiver, at der blev fundet nogle små forskelle mellem vårbyg og vinterhvede i de sene vækststadier (BBCH 

40-90). Det er dog ikke beskrevet, hvad forskellen er, og om den bør resultere i forskelle i 

interceptionsværdier. Baseret på databasen, der blev oprettet i forbindelse med EFSA projektet, er der i dette 

projekt lavet et udtræk af data, hvor kornafgrøderne er forsøgt opdelt i vintersæd og vårsæd med den 

begrænsning, at det ikke i alle tilfælde var muligt at afgøre dette ud fra kilden. I databasen er der angivet 

den afgrøde, som er nævnt i kilden, og f.eks ”barley” og ”wheat” optræder uden angivelse af form i flere 

tilfælde. Til den følgende gennemgang er vårsæd, samt korn angivet som ”barley”, regnet som vårsæd, 

mens vintersæd, samt afgrøder angivet som ”wheat”, er regnet som vintersæd. 

 

Vintersæd 

I Tabel 2 er vist de fundne værdier for afsætning på jord i vintersæd ved stigende vækststadie. I tabellen er 

data fra Jensen & Spliid (2003) undladt, da de udgør en stor andel af samtlige data i databasen, og da de 

udgør de nuværende depositionsværdier i Annex 11. De studier, der ligger bag værdierne i nedenstående 

tabel, er: Bryant et al., 1984; Cilgi & Jepson, 1992; Cooke et al., 1990; Elmholt, 1992; Gyldenkærne et al., 

1999; Holland et al., 1997 samt Taylor & Andersen, 1987. I forhold til de nuværende anvendte værdier i 

Annex 11, som udgøres af den øvre 80 konfidensværdi i studiet af Jensen & Spliid (2003), er den 

væsentligste afvigelse målingen i vækststadie 14. I dette stadie er der angivet en værdi på 98 % afsætning 

på jord i gennemsnit af 9 målinger. De 9 målinger er dog ikke uafhængige men er udført samme dag og i 

samme forsøg ved sammenligning af afsætning med ni forskellige sprøjteteknikker, hvis enkeltværdier 

varierede fra 90 til 106 (Taylor & Andersen, 1987). Den angivne værdi på 98 % ligger væsentligt højere end 

den nuværende anvendte værdi på 77 (stadie BBCH 11-13) men stammer således fra et enkelt 

behandlingstidspunkt, hvor der ikke har været variation i afgrødekarakteristika, vejrforhold etc., og bør derfor 

ikke medføre revision. For de øvrige værdier, fra BBCH 30 til 82, er der god overensstemmelse med de 

nuværende anvendte danske værdier. 
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Tabel 2. Afsætning på jord i vintersæd (% af udsprøjtet) som funktion af vækststadie. Desuden er angivet 

antal målinger bag hver værdi 

Vækststadie 

BBCH 

Afsætning på jord 

 (% af udsprøjtet) 

Antal målinger bag værdi 

14 98 9 

30 32 2 

31 25 7 

32 21 2 

33 9 2 

39 7 9 

45 6 9 

47 6 1 

48 12 13 

53 8 2 

56 9 1 

59 3 1 

62 14 1 

65 6 2 

70 12 1 

73 14 1 

75 15 1 

82 16 1 

86 18 2 

90 14 1 

 

Vårsæd 

I Tabel 3 er vist de fundne værdier for afsætning på jord i vårsæd ved stigende vækststadie. I tabellen er 

data fra Jensen & Spliid (2003) undladt, da de dels udgør en stor andel af samtlige data i databasen, og da 

de samtidig udgør de nuværende depositionsværdier i Annex 11. De studier, der ligger bag værdierne i 

nedenstående tabel er: Bryant et al., 1984; Robinson & Garnett, 1984; Gyldenkærne et al., 1999 samt Jeffrey, 
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1993. I forhold til de nuværende anvendte værdier i Annex 11, som udgøres af den øvre 80 konfidensværdi i 

studiet af Jensen & Spliid (2003), er den væsentligste afvigelse målingerne i vækststadie 22-24. I dette stadie 

er der angivet værdier på 72 og 85 % afsætning på jord i de to målinger. Dette er væsentligt højere end den 

nuværende anvendte værdi på 55 %. Da der kun indgår to målinger, bør dette ikke medføre revision. 

Måleværdierne i stadie 32 og 33 ligger væsentligt under de nuværende danske værdier. For værdierne fra 

stadie 55 til 75 er der god overensstemmelse med de nuværende anvendte danske værdier. 

Tabel 3. Afsætning på jord i vårsæd (% af udsprøjtet) som funktion af vækststadie. Desuden er angivet antal 

målinger bag hver værdi 

Vækststadie 

BBCH 

Afsætning på jord  

(% af udsprøjtet) 

Antal målinger bag værdi 

22 85 1 

24 72 1 

32 25 4 

33 15 1 

37 14 6 

55 15 1 

73 14 7 

75 23 1 

Sammendrag 

Den oprindelige litteratursøgning, udført i forbindelse med to EFSA projekter i 2010 og 2013, er gentaget i 

dette projekt med samme søgeord samt eksklusionskriterier. Søgningen er gennemført på studier fra hele 

verden. Den nye søgning fandt ikke yderligere studier på afgrøder, der er relevante for projektet. Der er 

gennemført en gennemgang og diskussion af værdier for afsætning på jord for de afgrøder, Miljøstyrelsen 

har stillet i opgaven. Generelt er der tale om et meget heterogent materiale. Formålet med hovedparten af 

studierne har været at sammenligne sprøjteteknikker, og hvor en af parametrene, der har været anvendt til 

formålet, har været afsætning på jord og eller planter. Hovedparten af studierne er ikke publiceret i peer-

reviewed tidsskrifter, og ofte indeholder kilden kun gennemsnitsværdier uden angivelse af LSD værdi, 

standardafvigelse eller anden statistik, der muliggør beregning af usikkerhed på værdien.  

Afgrøderne er gennemgået enkeltvis og med diskussion af resultater fra de studier, der foreligger i forhold til 

de nuværende anvendte danske afsætningsværdier. I de tilfælde, hvor der er fundet afvigelser i forhold til de 

nuværende danske værdier, er der tale om få målinger i forhold til det antal målinger, der ligger bag de 
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nuværende værdier. Afvigelserne er således dokumenteret, men der er ikke foreslået revision af de 

nuværende værdier. De pågældende studier stammer hovedsageligt fra forsøg, der er udført i Nordeuropa, 

primært UK, Holland og DK, hvor dyrkningsforhold, sprøjteteknik og lignende faktorer, der har betydning for 

afsætningsværdiernes størrelse, anses som relevante for danske dyrkningsforhold. 
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