
Hvordan opnår vi høje udbytter med få 
planteværnsmidler

’Sådan mener jeg, vi sikrer fremtidens planteproduktion’

Tanja Andersen, Dansk Planteværn
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Historisk overblik 
Udviklingen i antal aktivstoffer i EU 1993 - 2019
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Aktivstoffer 
tilgængelige
juni 1993

Aktivstoffer 
godkendt
juni 2011

Aktivstoffer 
tilgængelige
juni 2011 (inkl.prov. og 

overgangsordning for fornyet 
ansøgn.) 

Aktivstoffer 
godkendt
juni 2019

Aktivstoffer 
godkendt
juni 2019
(ikke under udfasning)

1) 70% af aktivstofferne godkendt under 91/414 afventede afgørelse iht 1107/2009



Historisk overblik
Udviklingsomkostninger for et nyt kemisk aktivstof 

Stigende omkostninger for at 
finde og udvikle ét nyt aktivstof 

> 12 år fra syntese til markedsføring

Årsagen er stigende regulatoriske 
krav til både aktivstof og produkter

Dir. 91/414

Reg. 1107/2009

Kravene bliver større - nåleøjet mindre

Udviklingen med stigende 
regulatoriske krav fortsætter!
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Værktøjskassen til fremtidens planteproduktion – IPM

• Teknologi

• Digitalisering

• Forædling

• Godt landmandskab

• Nye planteværnsmidler

• Biologiske planteværnsmidler
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INSTITUT FOR AGROØKOLOGI

13. JANUAR 2022 SENIORRÅDGIVER

ONLINE PLANTEKONGRES METTE SØNDERSKOVAARHUS
UNIVERSITET

Hvordan opnår vi høje udbytter med få  
planteværnsmidler?

’Sådan mener jeg, vi sikrer fremtidens planteproduktion’

Mette Sønderskov, Aarhus universitet, Flakkebjerg



INSTITUT FOR AGROØKOLOGI

AARHUS
UNIVERSITET

IPM tiltag i ukrudtsbekæmpelse
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Efter: Riemens, Sønderskov, Moonen, Storkey and Kudsk (2022). "An Integrated Weed Management framework: A pan-European perspective." European Journal of Agronomy 133: 126443.



Sådan mener jeg, vi sikrer 
fremtidens planteproduktion

Poul Henning Petersen

13. Januar 2023



Diversitet i ALLES sædskifter

• Erkendelse af nødvendigheden af 
bedre sædskifter

• Langsigtet økonomisk kalkule

• Samarbejde på tværs af 
produktionsgrene

• Aftagervirksomheder spreder 
produktionen - frø, kartofler, 
sukkerroer

• Nye ‘afgrøder’ – græsprotein, 
Agroforestry…….

Foto: Hans Erik Larsen, Velas



Fokus på håndværket fra a til z

• Opruste driftsledelsen, dygtige medarbejdere, udnytte data

• Bedre håndværk – eksempler:

• Ingen tidlig såning af vintersæd, når der er græsukrudt

• Godt såbed i hele marken – dræning, timing, dæktryk osv.

• Regulære marker - biodiversitet i ukurante hjørner og kiler

• Management af frøpuljen – minimere input og maksimere 

henfald af ukrudtsfrø

• Præcisionsjordbrug – graduering udsæd, pletsprøjtning etc.



Forebygge resistens ved brug af planteværnsmidler

• Ukrudt 

• Hyppige behandlinger med samme 

virkemekanisme er ‘no go’

• Mekanisk bekæmpelse

• Svampe 

• Forædling af mindre modtagelige sorter

• Sortsblandinger

• Bekæmpelsestærskler vigtige

• Skadedyr

• Færre sprøjtninger via bekæmpelsestærskler –

tro på dem

• Udnytte effekt af nyttedyrene, f.eks. i CA

Gns. 2,1 hkg/ha



Sådan mener jeg, vi sikrer 
fremtidens planteproduktion

Kontorchef
Maria Sommer Holtze

Plantekongres 

den 13. januar 2022



Myndighedernes krav vedr. IPM
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• Krav fra EU om IPM
- erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal ske i henhold til principperne 

om IPM - integreret plantebeskyttelse / ”Integrated Pest Management”

- Jordbrugeren skal bl.a. forsøge at erstatte pesticider med andre tiltag eller at 
skifte mellem pesticider og andre forebyggende eller bekæmpende metoder. 

• Pesticidstrategi 2017-2021 samt tillægsaftale fra 2019
- Understøtte forskningsprojekter, der medvirker til udviklingen af alternative 

bekæmpelses- og forebyggelsesmetoder, pesticidresistensforebyggelse og 
videreudvikling af IPM

- For at forebygge resistens og sikre, at landmændene afprøver IPM 
principper, stilles der krav om, at der bliver udfyldt IPM-skema

•



IPM-skema – obligatorisk at udfylde 

• Formål med IPM-skema
- øge opmærksomhed på de 8 IPM-principper 
- øge jordbrugerens anvendelse af de mange IPM-værktøjer, der bl.a. skal 

bidrage til at forebygge forekomsten af skadevoldere og forebygge 
udvikling af resistens mod pesticider

• Opbygning af IPM-skema
- 14 spørgsmål, hvor 8 spørgsmål automatisk bliver besvaret på baggrund 

af oplysninger, som jordbrugeren har indberettet til myndighederne. 
- omhandler fx

• sædskifte, 
• valg af sorter, 
• spredning af skadevoldere mellem marker, 
• beskyttelse af mængden af nytteorganismer 
• valg af midler med lav belastning og forskellige virkemekanismer
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