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Helt tilbage fra 1919 har der været en forsøgsmæssig enhed, som har beskæftiget sig med forsøgsmæssig afprøvning af pesticiders effektivitet over
for givne skadegørere. Gruppen har traditionelt
været benævnt afprøvningsenheden og har haft
til opgave at afprøve effektiviteten af nye plantebeskyttelsesmidler/pesticider. Afprøvningen var i
mange år set som en kontrol eller efterafprøvning
af firmaernes præparater, før de kom i handlen.
Fra 1930’erne blev aktiviteten styrket, fordi der
var et øget behov for at fået afprøvet og vurderet
nye pesticiders effekt på ukrudt, sygdomme og
skadedyr. I mange år var afprøvningsaktiviteterne
tæt forbundet med aktiviteter i oplysningsafdelingen. Interessant er det dog at læse i arkiverne, at

selv tilbage omkring starten på det 19. århundrede
var der kendskab til en række midler og deres effekter på kartoffelskimmel og udsædsbårne sygdomme (tabel 1).
Efter 2. verdenskrig steg antallet af midler,
som blev udviklet, og behovet for afprøvning steg i
takt med denne udvikling. Ikke mindst Chr. Stapel
var i mange år leder af både oplysningstjenesten
og afprøvningsenheden og havde stor indflydelse
på, at aktiviteterne med afprøvning af nye midler
blev systematiseret, og at resultaterne blev gjort
tilgængelige for konsulenter og jordbrugere. Tabel
2 viser en kronologisk opsummering af den historiske udvikling, som har haft betydning for afprøvningsgruppens aktiviteter.

Tabel 1. Historiske pesticider, samt store grupper af senere godkendte pesticidgrupper. Helt tilbage til
starten af det 19. århundrede kan man læse om pesticider, som blev beskrevet og anbefalet i bøger, som
blev publiceret af Statens plantepatologiske Forsøg (Den grønne bog).
Typer af pesticider som er nævnt i publikationer fra Statens plantepatologiske Forsøg og vigtige
årstal med forbud
Blåstensvæske (mod stinkbrand) nævnt første gang i 1893
Bordeauxvæske (mod kartoffelskimmel) anbefalet af E. Rostrup fra 1909
Karbolineum (frugttræs imprægnering) anbefalet af S. Rostrup fra 1909
Kvassia (afkog til bladlus) anbefalet af S. Rostrup fra 1907
Tobaksekstrakt (skadedyr, sygdomme) anbefalet af S. Rostrup fra 1904
Nikotin (skadedyr)
Svovl (mod bl.a. æbleskurv)
Blyarsenat, Taftalin (mod larver og andre skadedyr)
Pyrethrum (Dufours væske) (skadedyrsmiddel)
Uspulum (første kviksølvmiddel til afsvampning)
Salicylsyre (fungicid til forskellige afgrøder)
Carbocrimp, Kresol (desinfektion og skadedyrsmidler)
DDT (bl.a. Gerasol) til skadedyrsbekæmpelse
Parathion (Bladan kommer på markedet). Stor udbredelse på grund af sin høje effekt på skadedyr
Første hormonmidler kommer på markedet (ukrudt i korn og græs)
Carbendazimer (sneskimmel, knækkefodsyge m.m.) første systemiske midler
Pyrethroider til skadedyrsbekæmpelse i mange afgrøder
Første triazoler til sygdomsbekæmpelse i mange afgrøder
Sulfonylureamidler lav dosismidler til ukrudtsbekæmpelse
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Omtale og anbefaling af
kemiske midler i ”Den
grønne bog”
1910-1937

1913-1937
1919-1937
1927-1937
19 46-1969
1948-1984
1946-2013
1970-2003
1975-2013
1978-2013
1982-2013

Tabel 2. Historisk liste over udviklingen i afprøvningsaktiviteterne samt forhold, der har haft indflydelse på pesticidaktiviteter.
1913

Statens plantepatologiske Forsøg oprettet formelt. Der udføres forsøg med bekæmpelse af bl.a. bladlus, kartoffelskimmel,
bejdsning med kviksølv (hovedaktøren med sprøjten var videnskabelig assistent Harald Øhlers).

1918 &1927

Statens Ukrudtsforsøg oprettes i Lyngby og flytter med ind i den nye hovedbygning i 1922. Der arbejdes med manuel renholdelse for ukrudt, ukrudtsharvning og sprøjtning med jernvitriol og svovlsyre samt natriumklorat til agertidselbekæmpelse.

1930

Første afprøvninger af fungicider og insekticider blev sat i system og ligger ansvarsmæssigt placeret under oplysningstjenesten. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem den agrokemiske branche og Landbrugsministeriet.

1938

Officiel anerkendelse indføres og må bruges ved annoncering. Afprøvningen gøres provenuafhængig. Første anerkendelsesliste udsendes med 54 insekticider og fungicider.

1946

Statens Ukrudtsforsøg genoprettes i Lyngby, som en del af Statens plantepatologiske Forsøg. Bl.a. stimuleret af de ny
hormonmidler, som kom frem efter 2. verdenskrig (Enheden ledes af Ingvard Petersen).

1947

Afprøvningsafdelingen blev oprettet som en selvstændig enhed under fælles ledelse af oplysningstjenesten (Chr. Stapel).

1950

Første anerkendelsesliste for herbicider kommer med 8 hormonmidler.

1951

Afprøvningsafdelingen får selvstændig leder (Lars Hammarlund).

1954

Landbrugets giftnævn begynder klassificering af pesticider.

1955

Ukrudtsafdelingen udflytter til Skovlunde for at få bedre plads og afprøvningsforhold (17 ha). Lejemål starter fra 1953.

1956

Første pesticidstatistik kommer på markedet (1523 ton virksomt stof sælges).

1962

Forsøgsarbejdet udvides til også at omfatte væksthuskulturer.

1971

Afprøvningsafdelingen kommer under ledelse af Ernst Nøddegaard.

1972

Institut for Ukrudtsbekæmpelse flytter til Flakkebjerg inklusive afprøvningsgruppen for herbicider (Ledes af Søren Thorup).

1979

Institut for Pesticider oprettes (fælles for ukrudt, sygdomme og skadedyr). Ernst Nøddegård udnævnes til institutleder.

1980

Giftnævnet afløses af Miljøstyrelsen. Medarbejdere fra Institut for Pesticider bliver af Miljøstyrelsen bedt om at vurdere
nye midlers effektivitet ud fra indsendte data. Data skal stamme fra forhold, som er klimatisk sammenlignelige til Danmark.

1981

Ny aftale mellem Statens Planteavlsforsøg og de agrokemiske firmaer medfører en kraftig forhøjelse af afprøvningsafgifterne. Afprøvningsaktiviteten har efter denne aftale været økonomisk omkostningsdækket.

1984

Salget af pesticider er femdoblet i forhold til den første statistik. Fra 1523 til 8049 tons. Fungicidsalget femdobles fra 1980
til 1984 på grund af markedsføring af nye effektive midler (triazoler).

1985

Ny aftale mellem Statens Planteavlsforsøg og den agrokemiske forening, hvor der aftales nye retningslinier for, hvordan
forsøgene skal udføres. Det besluttes bl.a., at man i store træk følger EPPOs guidelines.

1986

Den første pesticidhandlingsplan vedtages. Den har 50% reduktion i aktivstof og behandlingshyppighed som målsætning.

1987

Miljøstyrelsen opsætter specielle kriterier for godkendelse, hvilket sætter skub i revurderingen og forbud mod midler, som
er farlige for sundhed og miljø.

1989

I en ny aftale mellem Statens Planteavlsforsøg og de agrokemiske firmaer vedtager man, at alle midler ved afprøvningen
skal afprøves med 3 doseringer.

1992 &1995

EU direktivet om fælles godkendelsesregler i EU vedtages og implementeres (91/414/EØF). Alle midler skal fremover
optages på en positivliste, og alle gamle midler skal revurderes.
Kravene til effektvurdering skærpes, og der stilles ekstra krav til dokumentationen efter de såkaldte GEP regler.

1996

Afprøvningsenheden opnår GEP certificering, som er en betingelse for at levere forsøgsdata i forbindelse med EU godkendelser. Der er krav om, at EPPO guidelines skal følges som baggrund for forsøgsarbejdet.

1997

Afprøvningsenhederne for ukrudt, sygdomme, skadedyr og vækstregulering samles på Forskningscenter Flakkebjerg, som
en del af Danmarks JordbrugsForskning.

2006

Anerkendelsessystemet ophører, men forsøgsaktiviteterne med pesticider fortsætter baseret på en frivillig aftale med de
agrokemiske firmaer. Der annonceres ikke længere med, at midlet er afprøvet af Statens Planteavlsforsøg.

2007

Ved en stor universitetsreform overgår Danmarks JordbrugsForskning til Aarhus Universitet. Det Jordbrugsvidenskabelige
Fakultet oprettes. Aktiviteten med pesticider placeres i forskergruppen: Pesticider og Miljøkemi under Per Kudsk.

2011

Afprøvningsgruppen indlemmes i Institut for Agroøkologi og placeres i sektionen CROP under ledelse af Per Kudsk.

2011

Nye EU forordning om pesticider (nr. 1107/2009/EF) indfører zonegodkendelse. Danmark er en del af Nordzonen, og såvel
nye pesticider som gamle midler, der revurderes, skal have deres effekt dokumenteret i forsøg, som ligger inden for dette
område. Der indføres desuden nye ”cut of værdier”.

2013

Afprøvning af pesticider udgør fortsat en stor aktivitet i instituttet. Nye midler afprøves og afrapporteres. Data indgår som
en vigtig del af datagrundlaget, når nye produkter skal godkendes eller gamle produkter skal revurderes.
Der arbejdes med pesticidresistens og mere strategisk anvendelse af pesticider.
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Hr. Øhlers på vej med sin cykel ud at sprøjte samt
i gang med sprøjtning af frugttræer. Han var den
første person, som omtales som aktiv sprøjtemand
ved Statens plantepatologiske Forsøg i 1919.

Sprøjtning af forsøg med frugttræer og kartofler
anno 1919.

En ny frugtavlssprøjte demonstreres i 1954.

Chr. Stapel var den første officielle leder af afprøvningsenheden fra 1947-1951. Ernst Nøddegaard
var leder af afprøvningen/Institut for Pesticider
fra 1971-1991.

Frugtavlssprøjte anno 2013.
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Hovedformålet med afprøvningen
Igennem alle årene har hovedformålet med afprøvningen været at klarlægge midlernes virkning
på skadevolderen. Det har også været vigtigt at få
klarlagt virkningstiden og i de senere år også at beskrive doseringsspændvidden. Siden 1989 har afprøvningerne af nye midler oftest været testet med
3 doseringer, typisk 1/1, ½ og ¼ dosering. For herbicider og bejdsemidler afprøves der desuden den
dobbelt dosering for at teste, om midlerne har phytotoksiske effekter på afgrøden. Udover afprøvning
af nye midler, hvor data specifikt bruges til at opfylde kravene til dokumentation i forbindelse med
godkendelse af midler, har der over årene også
været tradition for at udføre specifikke anvendelsesrelaterede forsøg. Til den sidste gruppe hører
bl.a. specifikke strategiforsøg, hvor timing, midler
og doseringer afprøves i forskellige afgrøder så vel
som forsøg, som rangordner midlers effekt.
Data fra afprøvningsforsøg har traditionelt
dannet baggrund for de anbefalinger, som lægges
ind i beslutningsstøttesystemet Planteværn Online. Især bag de anbefalede ukrudtsløsninger ligger der tusindvis af doseringsresponskurver, som
har deres udspring i de skabte afprøvningsdata.
Den årlige rangorden af fungicidernes effekter på
aktuelle sygdomme, som kan ses i diverse rådgivningspublikationer, har ligeledes deres udspring i
de resultater, som indhentes i afprøvningsforsøg.

GEP-ordningen
GEP står for God Effektivitets Afprøvnings Praksis
og bygger på en række regler, som skal følges ved
hver afprøvning for at sikre ensartet forsøgskvalitet inden for EU-landene. Miljøstyrelsen er den
øverste myndighed for GEP-ordningen. Ordningen indebærer, at alle forsøgsenheder skal udarbejde en beskrivelse af deres personale, organisation og faciliteter, ligesom de skal have udarbejdet
standardforskrifter for alle de aktiviteter og procedurer, som de anvender i forsøgene. Enhederne
inspiceres en gang om året og skal indlevere en liste over udførte forsøg. I forbindelse med det enkelte GEP-forsøg skal der indsamles alle de nødvendige informationer, som gør, at resultaterne
kan fremstå gennemskuelige og tolkes.

Pesticidresistens
Overvågning og monitering for pesticidresistens
er ligeledes en aktivitet, som traditionelt har ligget placeret i afprøvningsenheden. Der er mange
eksempler på, at skadegørere udvikler resistens
overfor specifikke pesticidgrupper efter, at de har
været i anvendelse i en årrække. Under markforhold kan man over tid følge, om midlerne stadig
giver den forventede gode effekt, eller der er sket
en nedgang i bekæmpelseseffekterne. Udover
gentest i marken, kan man under laboratorie- og
væksthusforhold mere specifikt undersøge for ændret følsomhed. Disse test kan være in vivo test
eller in planta test eller inddrage molekylærtekniske metoder, som mere specifikt kan klarlægge,
om det er nye mutationer i populationen, som er
årsag til den svigtende effekt.

Anerkendelse
Anerkendelsessystemet eksisterede fra 1937 til
2006. Betingelsen for anerkendelse af et middel
var, at det skulle være afprøvet af Statens Planteavlsforsøg. Midlet skulle i forsøg udvise høj grad
af effekt bedre end eller på linie med allerede godkendte midler. For at opnå anerkendelse måtte
midlet heller ikke være skadelig for afgrøden. Det
acceptable effektniveau kunne afhængigt af skadegøreren variere fra 50-100% virkning. Lavere effektniveauer kunne typisk accepteres, hvis midlet
samtidig havde en ”grønnere profil” eller kunne
være med til at mindske risikoen for resistensudvikling. Den endelige beslutning om anerkendelse
blev foretaget i et Anerkendelsesudvalg, som var
nedsat af Statens Planteavlsforsøg og havde deltagere fra landbrugets- og havebrugets rådgivningstjenester, Plantedirektoratet og de agrokemiske
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Anerkendelseslogo for
Afprøvningsafdelingen

Pesticidafprøvningen i Lyngby. Til venstre bygningen som husede Institut for pesticider, og til højre ses
gruppen af ansatte i 1997 før udflytningen til Forskningscenter Flakkebjerg.
foreninger. Hvert år blev der udsendt en blå anerkendelsesliste, som indeholdt informationer om
alle de anerkendte midler. Firmaerne kunne anvende et registreret fællesmærke for anerkendelsen i forbindelse med deres etiketter og annoncering.
Traditionelt blev der tilbage i 1980’erne udført
3-6 forsøg pr. år med et nyt middel under forskellige forhold. Der skulle mindst indgå 2 års forsøg,
før en anerkendelse kunne vurderes, og forsøgene
blev alle udført i henhold til specifikke retningslinier. I de senere år var disse retningslinjer udformet af EPPO (European Plant Protection Organisation). I takt med at EU skærpede kravene
og reglerne for effektivitetsdokumentation ved
godkendelsen af nye midler, blev der mindre og
mindre forskel imellem krævede data ved en godkendelse, og dem man krævede for at opnå en anerkendelse. Efter at GEP-ordningen blev indført i
1996, blev der åbnet for, at firmaerne selv kunne
indlevere egne GEP-data, som en del af vurderingsgrundlaget for anerkendelse. I 2006 besluttede man endeligt, at der var så meget overlap
mellem effektivitetsvurderingen og anerkendelsen, at det ikke længere gav mening at opretholde
den gamle anerkendelsesordning.
Zonegodkendelse af pesticider
I 2011 vedtog man at inddele EU i 3 godkendelseszoner. Nordzonen, Den Centraleuropæiske zone
og Sydzonen. Danmark ligger placeret i Nordzonen sammen med Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen. Der er udarbejdet en vejledning
for området, som beskriver hvilken dokumentation, der skal foreligge for at opnå en godkendelse
i Nordzonen. For at opnå godkendelse i hele zonen
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skal der foreligge forsøg fordelt jævnt ud over området. Afprøvningsenheden på Flakkebjerg udfører
stadig et betydeligt antal GEP-afprøvningsforsøg
for de agrokemiske firmaer, som bruger data for at
opnå godkendelse i Nordzonen. Afprøvningsaktiviteter udbydes i fri konkurrence med andre GEPenheder, som udfører forsøg i zonen. På grund af
afprøvningsenhedens forskningsmæssige ophæng
er det muligt at tilbyde forsøg, hvor der kan inokuleres kunstigt med en række skadegørere, hvilket
bl.a. øger chancerne for at få brugbare resultater
og dokumentation for produkternes effektivitet.
Sektionen på Flakkebjerg har i dag 4 forsøgsledere og 14 teknikere, som er involverede i afprøvningsaktiviteter med pesticider. En stor del af
forsøgene udføres på AU Flakkebjerg, men mange
forsøg er også udstationeret hos avlere og landmænd rundt om i landet.

Allerede før oprettelsen af Statens plantepatologiske Forsøg blev der foretaget afprøvninger af pesticider. En af de første beretninger omhandlede
midler til bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Forsøgssprøjte fra 1956. Der var en betydelig eksponering af teknikerne.

Forsøgsmarksprøjte i 1998, bedre sikring mod afdrift og mindre eksponering af teknikerne.

Cykelsprøjtning i grønsagskulturer (2010).

Selvkørende sprøjte fra 00’erne. De nye sprøjter
betød en stor rationalisering, da flere led kunne
sprøjtes i en arbejdsgang.

Afprøvningsgruppen anno 2013.
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