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Insektmidler

Aktivstof Middel Nyt

Alpha-cypermethrin Fastac 50 Skal have fornyet 
godkendelse i år

Cypermethrin IT-Cypermethrin m.m. Afmeldt pga. manglende 
dokumentation.          
Restlagre må anvendes. 
Måske nyt middel på vej

Esfenvalerat Sumi-Alpha Intet nyt
Lambda-cyhalothrin Karate Intet nyt
Bt Dipel m.m. Intet nyt



Midemidler og repellenter

Aktivstof Middel Nyt

Svovl Kumulus S Revurderet for nylig.
Ingen ændringer i 
anvendelse.
Off-label godkendelse 
fornys.

Bromadiolon Brota m.m. Intet nyt
Blodmel Gyllebo Godkendelsesområde søgt 

udvidet
Planteolier Mota Fl Intet nyt
Thiram Arcotal m.m. Stadig under revurdering

Phlebiopsis g. Rotstop Intet nyt
Urea Urea 46 Intet nyt



Vækstreguleringsmidler

Aktivstof Middel Nyt

Ethephon Cerone Under revurdering
NAA Pomoxon Under revurdering 

Ventes afgjort sidst på året



Nyt fra EU

I løbet af 2006 er en række nye midler er optaget på 
EU’s positivliste over bekæmpelsesmidler (Bilag I)

Ethephon (Cerone)
Clopyralid (Matrigon)
Rimsulfuron (Titus) 

Vurderinger undervejs:
Amidosulfuron (AT-dossier)
Diuron (DK-dossier) 
Diflufenican (UK-dossier)
Terbuthylazin (UK-dataliste)



Vinkling af sprøjtedyser
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Bekæmpelse af rajgræs på 2-3 
bladstadiet med Gallant. 
Sprøjteteknik:

015 lavdriftdyse, 

0,6 l/min, 

6 km/t

Græsukrudt er kendetegnet ved at 
have lodrette blade i modsætning til 
bredbladet ukrudt.

Lodret sprøjtetåge giver ikke optimal 
afsætning af sprøjtevæske på lodrette 
blade.

Kilde: Jensen 2006, Frøavleren august 2006



Synergi eller antagonisme ved 
blanding af bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler kan 
forstærke eller reducere 
hinandens effekt ved 
blandinger.

Forsøg med blanding af 
svampemidlet Sportak
og hhv. Reglone (HB), 
Perfekthion (IN), 
Amistar (FU) og          
Sumi-Alpha (IN)

Betydning:
Måske er der basis for 

reviderede retningslinier 
ved risikovurdering af 
pesticider og blandinger.

OG VÆR FORSIGTIG MED 
BLANDINGER! Kilde: Cedergreen 2007, Plantekongres 2007



Vaskepladser – igen igen

Miljøstyrelsen udsendte i 2005 en rapport.

Udarbejdelse af praktiske retningslinier for forebyggelse af 
forurening af små vandforsyninger i forbindelse med håndtering 
af pesticider i landbruget. 
Miljøprojekt 999, 2005. (www.mst.dk)

Rapporten vil danne grundlag for nye regler om udformning af 
fylde og vaskepladser. Reglerne forventes sidst på året.

SÅ!! hold igen med at indrette nye vaskepladser før          
reglerne er klar.


