
Kemikaliekontrollen i 1934. 
Af J. L. Schnlcker. 

Den i Henhold til Lov af 23. Marts 1932 om Midler til 
Bekæmpelse af Plantesygdomme m. m. indførte Kontrol er i 
Aaret 1934 udført paa ca. 225 Pakninger Bekæmpelsesmidler. 
Der er i 1934 ikke indkøbt Blaasten, Jærnvitriol, Mangansulfat, 
Natriumklorat, Salicylsyre og lignende usammensatte Bekæm
pelsesmidler, dels fordi det i 1933 viste sig, at disse Kemi
kalier altid var i Orden, dels fordi der har været saa meget 
at gøre med de øvrige Midler, at Tiden har været fuldt op
taget. Ved Lejlighed vil Kontrollen med de usammensatte Be
kæmpelsesmidler blive genoptaget. 

En. Fabrikant, som i Fjor vedtog en Bøde for at have 
opgivet de virksomme Indholdsstoffer alt for højt, har i Aar 
holdt det deklarerede Indhold paa samtlige Midler. 

Nogle Bordeauxpuddere, som i Fjor indeholdt for lidt 
monohydreret Blaasten, har i Aar ligeledes holdt det dekla
rerede Indhold. 

Flere Nikotinpuddere indeholdt i Fjor for lidt Nikotin. I 
Aar har enkelte af dem indeholdt, hvad de skulde, Resten 
ikke. 

En Bordeauxcreme, som i Fjor for enkelte Partiers Ved
kommende indeholdt for lidt Blaasten, indeholdt i Aar endnu 
mindre. 

Erfaringen viser, at en Advarsel fra Kemikaliekontrollen 
ikke er nogen Garanti for, at Forholdet rettes. Vi har derfor 
i Aar kun under særlige Forhold givet en Advarsel, hvorimod 
vi har foretaget en lang Række Anmeldelser til Politiet, som 
i enkelte Tilfælde er afgjort med en Advarsel, i Resten med 
en Bøde. Næste Aars Kontrol vil vise, om denne Fremgangs
maade er mere effektiv. Foreløbig ser det ud til, at der er 
langt igen, inden Loven virker efter sin Hensigt, nemlig at 
skaffe Kunden en Vare, som indeholder, hvad den skal. 

Frugttrækarbolineum. Fabrikerne sender Frugttrækarbolineum 
til Detailhandlerne i færdige Originalpakninger samt i Trom-
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ler, som er beregnet til Udstykning. Samtidig med Faktura 
paa Tromlerne sender Fa brikerne Originaletiketter , forsynede 
med den lovbefalede Analyseetiket, og disse Originaletiketter 
skal Detailhandlerne klæbe paa de Portioner, de udstykker til 
Kunderne. Et Par af Fabrikerne forsyner desuden Original
etiketterne med et Løbenummer, af hvilket Fabriken ikke blot 
kan se, hvem Modtageren af Varepartiet er, men ogsaa hvilket 
Fabrikationsparti, det drejer sig om. Til Trods for, at Fabrikan
terne derved mener sig sikrede over for Detailhandlerne, viser 
det sig dog, at det i flere Tilfælde er et uheldigt Forhold, at 
Detailhandlerne maa udstykke et Originalpræparat, idet .visse 
Detailhandlere ikke er saa nøjeregnende med, om Indholdet 
kommer til at svare til den paaklæbede Originaletiket. Herved 
faar Kunder, som f. Eks. forlanger en bestemt Vare, der er 
virksom mod »Rødt Spind« eller mod »Tægeæg«, en Vare ud
leveret, som er forsynet med den forlangte Vares Original
etiket, men som i k k e har denne Vares Egenskaber, og uden 
at Kunderne er i Stand til at se, at Varen er falsk etiketteret. 
De Tilfælde, vi har set, er alle hlevet anmeldt og alle afgjort 
med en Bøde. 

Nogle Medlemmer i en Provinsafdeling af »Dansk Frugt
avl« havde Mistanke om, at en bestemt Forretning i et stort 
Antal Tilfælde udleverede en anden Vare med en anden Virk~ 
ning end den forlangte. De henvendte sig derfor til Fabriken, 
som konstaterede, at det forholdt sig saaledes. Fabriken gjorde 
os opmærksom paa Forholdet, hvorfor vi i vedkommende 
Forretning forlangte en Vare, som var virksom mod Tægeæg. 
Vi fik udleveret en Vare, som ikke besidder denne Egenskab, 
paaklæbet den forlangte Vares Originaletiket. Det ovenfor 
nævnte Løbenummer var afklippet, og Dunken var ikke for
synet med Forretningens Navn. Vi foretog Anmeldelse, og til 
Politirapporten forklarede Forretningens Indehaver, at der 
»grundet paa Travlhed« var sket en Forveksling af Tromlerne 
i Gaarden, samt at Kontrolnummeret var afklippet, fordi der 
ellers ikke var Plads paa Dunken til Etiketten. Det sidste var 
Usandhed, det første næppe sandsynligt, set .paa Baggrund af, 
at Forretningen i flere Tilfælde havde udleveret en anden 
Vare, og at Fabriken oplyste, at Detailhandleren fik en lille 
Ekstrafortjeneste ved at udlevere Varen med den ringere Virk
ning. - Under et Besøg i en Forretning svarede Indehaveren paa 
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Forespørgsel, om han selv fremstillede Bekæmpelsesmidler, at 
han selv blandede en nærmere betegnet original Frugttrækarbo
lineum, som er virksom mod Tægeæg, hvilket Indehaveren 
under en paafølgende Retssag nægtede at have sagt. Det ulov
lige i selv at forsøge at fremstille et Originalpræparat, som 
krævede en ganske bestemt Sammensætning, blev foreholdt 
Indehaveren. Ugedagen efter udleverede Forretningen en Flaske, 
indeholdende en original Frugttrækarbolineum uden Virkning 
mod Tægeæg, paaklæbet en af Forretningens egne Etiketter, 
paa hvilken med Blæk var skrevet Navnet paa den forlangte 
Vare, hvorfor der blev foretaget Anmeldelse. Kommisen, som 
havde solgt Varen, udtalte til Politirapporten, at det var en 
»Fejltagelse«, naar der var udleveret denne Frugttrækarbo
lineum i Stedet for den forlangte, idet han godt vidste, at han, 
naar der blev forlangt denne Vare, skulde udlevere en tredje 
- nærmere betegnet - Vare! Pas denne Maade oplystes det, 
at Forretningen i lang Tid havde etiketteret Frugttrækarbo
lineum bevidst fejlagtigt, dog uden at forsyne Varen med 
Originaletiket, som Forretningen slet ikke var i Besiddelse af, 
idet Forretningen ikke havde handlet med vedkommende Firma. 
En Forretning, som havde udleveret en Flaske almindelig 
Imprægneringskarbolineum, forsynet med en kendt Frugttræ
karbolineums Originaletiket, hævdede til Politirapporten, at det 
skyldtes Travlhed i Forretningen og var et hændeligt Uheld. 
Der var i dette Tilfælde ikke noget, som kunde foranledige os 
til at tvivle om Rigtigheden af Forklaringen, idet andre ind
købte originale Prøver Frugttrækarbolineum var rigtigt aftap
pede. I Betragtning af at der var udleveret en Vare, som var 
ligefrem skadelig som Bekæmpelsesmiddel, maaUe Forretningen 
vedtage en Bøde. 

Svovlkalk. Paa en Brugsanvisning til en Svovlkalk var der ind
løbet en Trykfejl, saa Fortyndingsgraden blev angivet til Forholdet 
2: 10 i Stedet for 2: 100. Forholdet blev rettet hen mod Slutningen af 
Ekspeditionen men tilsyneladende ret tilfældigt, idet en anden Eks· 
pedient foretog Rettelsen efter paa en Giftblanket at have set, at Ind
købene var til Kemikaliekontrollen. Vi anmodede skriftligt Forret· 
ningen om at rette Forholdet paa alle Etiketterne, inden de blev 
klæbet paa Flaskerne, for at undgaa, at der »grundet paa Travlhed. 
ikke blev foretaget nogen Rettelse, saa en Kunde, der rettede sig efter 
Brugsanvisningen, sprøjtede med en 20 pCt. Svovlkalkopløsning. 
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Bordeauxcreme. En Fabrik havde til en Forening leveret 
en Bordeauxcreme med et Indhold af 4.8 pCt. B1aasten, medens 
Analyseetiketten angav, at Indholdet skulde være 7.0 pCt. Fa
briken fremstillede, paafyldte, tilproppede og etiketterede Varen, 
saaledes at Foreningen fik den færdig til Salg. Af Foreningens 
Faktura fremgik det, at Fabriken havde leveret Foreningen 
Varen i Fjor kort Tid efter, at vi havde sendt Fabriken en 
Advarsel, fordi et Vareparti Bordeauxcreme, Fabriken havde 
sendt os til Analyse, kun indeholdt 5.5 pCt. Blaasten. Vi an
meldte Fabriken, og til PoIitirapporten oplyste Indehaveren, 
at vedkommende Forening ønskede den tyndere Vare, og naar 
den var forsynet med Fabrikens sædvanlige Analyseetiketter, 
skyldtes det, at han havde glemt at sige til Bogtrykkeren, at 
Bordeauxeremen til vedkommende Forening skulde forsynes 
med andre Analyseeliketter ! Foreningens Forretningsfører blev 
afhørt og benægtede, at Foreningen ønskede en svagere Bor
deauxcreme. Et Vareparti, Foreningen havde indkøbt tidligere 
i Fjor, indeholdt meget nær de 7 pCt., hvilket vi foreholdt 
Fabrikanten, som dertil bemærkede, at det maatfe være en 
Fejltagelse, at han i dette Tilfæld'e havde leveret Foreningen 
den stærkere Vare. Fabrikanten vedtog en Bøde. 

En Gartner, som bl. a. solgte egen Bordeauxcreme, sendte os 
nogle Flasker til Afprøvning. Da Flaskerne ikke var forsynet med 
Analyseetiket, sendte vi Loven og Bekendtgørelsen, hvorefter vi fik 
opgivet, hvad Varen indeholdt. Vi tilbød Gartneren at analysere Varen 
for ham, inden han lod Analyseetiketterne tryl{ke, saa han kunde være 
sikker paa, at Angivelserne var rigtige. En Analyse viste et rndhold af 
5.3 pCt. Blaasten, medens det var opgivet os, at Varen indeholdt 8 pCt. 
Vi meddelte Gartneren dette, samt anmodede ham om snarest at for
syne CreriJen med den lovbefalede Analyseetiket. Tre Maaneder senere 
foretog vi et Eftersyn i FOrI"etningen, hvorved det viste sig, at de 
Flasker, der var udstillede i Udstillingsvinduet i Butikken, stadig ikke 
var forsynede med Analyseetiket, hvorfor vi foretog Anmeldelse. I Ret
ten hævdede Gartneren, at han ikke havde solgt noget af Varen, lod 
diktere til Protokols, at han indstillede Salget, og vedtog en mindre 
Bøde. To Uger efter Retsmødet købte vi en Flaske Bordeauxcreme, 
som nu var forsynet med Analyseetiket, af hvilken det fremgik, at 
Cremen bestod af 5 pCt. vandfrit Blaasten og 95 pCt. Melkalle Cremen 
skulde efter denne Angivelse være et Pudder. Den rigtige Angivelse 
skulde have været: 5 pCt. Blaasten og 95 pCt. Kalkvand. Paa telefonisk 
Forespørgsel meddelte Gartneren, at Flasken var solgt af en Dreng, 
som havde faaet Besked om, at Varen ikke maaHe sælges,at Varen 
kun anvendtes af ham selv i hans eget Drivhus, men stod i Butikken, 
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fordi det var det bekvemmeste, og at Analyseetiketterne kun var paa
klæbet, for at han selv kunde vide, hvad Varen indeholdt! Tre Uger 
efter købte vi igen en Flaske, som nu var forsynet med en Analyse
etiket, som angav, at Varen indeholdt 3 pCt. Blaasten, medens det 
virkelige Indhold var 5.5 pCt. Vi meddelte Gartneren, at Meningen med 
Analyseetiketten er, at Angi velsen skal være rigtig, samt forespurgte, 
om han ikke agtede at reUe sig efter sit eget Diktat til Retsprotokol
len. Vi modtog da en Skrivelse, i hvilken· det hedder, at Salget nu 
ophører, og at vi skal faa Meddelelse om, naar det genoptages. Efter 
Forhandling med Politiet er Sagen stillet i Bero, indtil det viser sig, 
om Salget trods alt fortsættes paa ulovligt Grundlag. 

Bordeauxpulver. Blaasten og Melkalk til Fremstilling af 
Bordeauxvædske sælges i Pakninger hver for sig, dels fordi en 
Bordeauxvædske, fremstillet ved at omrøre de sammenblandede 
Pulvere, ikke hal' saa god »Svæveevne«, dels fordi de sammen
blandede Pulvere ved Luftens Indvirkning undergaar kemiske 
Forandringer, som gør Forholdet endnu daarligere. Derimod 
findes der et brugbart, udenlandsk, færdigblandet, modificeret 
Bordeauxpulver, som imidlertid ogsaa har den Skavank, at 
det dekomponeres, naar det er udsat for Luftens Fugtighed og 
Kulsyre. At Pulveret er dekomponeret, viser sig paa Pulverets 
Farve, idet det bliver mørkere; men endnu tydeligere viser 
Dekompositionen sig, naar Pulveret skal anvendes, idet det 
ved Udrøring med Vand ikke kan danne samme letsvævende 
Bundfald, som det friske Pulver. Det meste af Kobberforbin
deisen bliver liggende paa Beholderens Bund, og det meget 
kobberfattige Bundfald, som lader sig røre op i Vandet, synker 
meget hurtigt til Bunds igen. Et saadant dekomponeret Præ
parat kan derfor ikke anbefales i Stedet for den hjemmelavede 
Bordeauxvædske. Pulveret sendes af Importøren ud til Detail
handlerne i færdige Originalpakninger samt i større Tromler, 
beregnet paa Udstykning. Pakninger og Tromler er forsynede 
med en Originaletiket, paa hvilken med frem hævet Skrift staar; 
»Paase at Laaget lukker tæt. Opbevares tørt«. Sammen med 
Faktura faar Detailhandlerne tilsendt Originaletiketter til Paa
klæbning paa de Pakninger, som udstykkes. Ligesom ved 
Frugttrækarbolineum viser deUe Forhold sig at være meget 
uheldigt. Detailhandlerne udleverer ganske vist ikke en anden 
Vare end den forlangte, men de behandler i meget udstrakt 
Grad Varen paa en saadan Maade, at den dekomponeres af 
Luften: Tromlernes Laag bliver ikke lukket op, men der bliver 
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med en Mejsel slaaet Hul paa Tromlerne, saa disse ikke kan 
lukkes igen og staar udsat for Luftens Indvirkning; Varen af
vejes i Papirposer og hensættes paaklæbet Odginaletiketten paa 
en Hyl,de i Forretningerne, til Kund~rne engang kommer; 
Varen udleveres i Papirposer uden Originaletiket. Efter at vi 
havde foretaget nogle Anmeldelser af nogle Detailhandlere, ind
vilgede vi i følgende Ordning med Importøren: Der blev ud
sendt el Cirkulære fra Importøren til samtlige Forhandlere af 
Præparatet, i hyilket det hedder, at færdigafvejede Pakninger 
skal være,i lufttæt Emballage. Varen maa sælges i Papirpose, 
naar Kunden udtrykkelig bliver gjort opmærksom paa, at Varen 
skal bruges straks.- Naar Importøren for Fremtiden sælger Varen 
til Detailhandlerne, maa Salget kun ske i de for Kunderne be
regnede Original pakninger, som slutter lufttæt, og hver enkelt 
Faktura forsynes med en Meddelelse om, at det er Detail
handlerne forbudt at bryde Original pakningen. Paa denne 
Maade maa det antages, at Kunden for Fremtiden faar en 
brugbar Vare. Overtrædelse af Forbudet mod at udstykke Ori
ginalpakningerne vil, naar vi erfarer saadanne, blive anmeldt. 

Bordeauxpuddere. Bordeauxpudderne sælges i Blikemballage 
og i Paptromler, som er parafineret indvendig. Det viser sig, 
at Pudderne ikke kan holde sig ubegrænset i Paptromlerne, 
men efterhaanden dekomponeres af Luften. Det kan ikke und
gaas, at Detailhandlerne faar et større Parti hjem, end de kan 
sælge i en Sæson, og det forekommer derfor ret jævnligt, at 
man ved Indkøb faar et dekomponeret. Pudder udleveret. 
Medens et dekomponeret Bordeau.xpulver, som skal røres op 
med Vand, er undergaaet saadann.e Ændringer af Kobberforbin
delsens Opløselighed og Bundfaldets Syæveevne, at det maa 
fraraades at anvende Midlet til Bekæmpelse, er det for Bol'
deauxpuddernes Vedkommende nødvendigt at foretage biolo
giske Prøver for at afgøre, hvorvidt Virkningen er. saa stærkt 
nedsat, at der maa tages F,qrholdsregler over for saadanne de
komponerede Puddere. De.r er derfor i Aar foretaget Pudrings
forsøg med dekomponerede Bordeauxpuddere, men grundet paa 
Vejrliget er disse Forsøg slaaet fejl, og Spørgsmaalet maa der
for udskydes, ind til tilstrækkeligt Forsøgsmateriale foreligger. 

Organiske Kobberforbindelser. Et Kobberpræparat, indehol
dende Kobberet som organisk Forbindelse, er tidligere blevet 
forhandlet i Papflasker. Denne Emballage viste sig at være 
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uegnet til Præparatet, idet dette tørrer ind til en fast Kage, 
som ikke lader sig finfordele i Sprø,jteyædsken paa samme 
Maade som det friske Præparat. For Fremtiden vil Præparatet 
derfor kun blive forhandlet i Glasflasker. - En Detaillhandler, 
som Iaa inde med et saadant indtørret Præparat, mente at 
kunne »forbedre« Præparatet ved at hælde Vand paa det og 
røre det op med en Spatel. Vi anmeldte Forholdet, og Detail
handleren vedtog en Bøde. - Præparatet sælges i Original
flasker i forskellig Størrelse. Det viser sig, at Detaihandlerne i 
meget stor Maalestok køber en 10 kg Flaske og selv foretager 
Udvejning i mindre Portioner, et Forhold, Importøren har været 
uvidende om. De af Detailhandleren udvejede Portioner bliver 
ikke forsynet med Originaletiketten , paa hvilken Analyseetiket
ten er trykt, men desuden lider Varen ved en saadan Udstyk
ning, idet Detailhandleren ikke altid tilpropper den tilovers
blevne Beholdning ordentlig, hvorved Resten af Præparatet 
indtørrer delvis, saa den næste Kunde faar en mindre frisk 
Vare. Vi har derfor anmodet Importøren om at forsyne hver 
Faktura med en Meddelelse om, at Præparatet kun maa sælges 
i den originale, til Kunderne beregnede Pakning, og at en 
saadan Originalpakning ikke maa brydes af Detailhandleren. 
Sælges Præparatet alligevel i Portioner, udstykkede af Detail
handlerne, maa vi, især naar der derved er leveret en mindre 
værdifuld Vare, foretage Anmeldelse af Tilfældene. 

Nikotinpuddere. Ved Indkøb af 1 kg Nikotinpudder, som 
paa Original pakningerne angives at skulle indeholde 1.5 pCt. 
Nikotin, fik vi udleveret Varen i en Papirpose, paa hvilken 
Pudderets Navn var skrevet med Blæk, men uden Varens pro
centiske Indhold af Nikotin. Ved Pudderets Modtagelse inde
holdt det kun 0.59 pCt. Nikotin, medens samme Pudder, indkøbt 
i Original pakninger, havde indeholdt de deklarerede 1.5 pCt. 
Aarsagen til det stærke Svind af Nikotin skyldes, som rimeligt 
er, den daarlige Emballage. Detailhandleren erklærede, at han 
havde udleveret Pudderet nøjagtigt, som han havde modtaget 
det fra Grossereren, hvorfor der ikke fandtes nogen Anledning 
til at skride ind overfor Detailhandleren. Grossereren erklærede, 
at den ureglementerede Indpakning skyldtes »Sæsonens over
vældende Travlhed og Mangel paa bedre Viden fra Ekspedientens 
Sidec. Tilfældet ltlaa for denne Grosserers Vedkommende, efter 
dette antagelig regnes for isoleret, og Indkøb hos yedkom-
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mende Grosserer har vist, at Pudderet senere er solgt i de 
sædvanlige Paptromler, paaklæbet de af Bekæmpelsesmiddel
loven krævede Artgiveiser. Grossereren vedtog en Bøde. 

Ved et andet Indkøb af 1 kg Nikotinpudder blev dette 
ligeledes leveret i en Papirpose, kun forsynet med en Angivelse 
af, at Pudderet var et »Nikotinpudder«. En Analyse af Pudderet 
med fem Dages Mellemrum viste, at dets Indhold i Løbet af 
disse fem Dage var svundet fra 3.8 til 3.3 pCt. Nikotill. Ud
trykt i Gram bliver det et Svind paa 5 Gram Nikotin i den 
indkøbte Portion. Forholdet blev anmeldt, og Politiets Under
søgelse viste, at Pulveret var solgt Detailhandleren som 5 pCt. 
Nikotinpudder, og at Fabrikanten havde leveret Detailhandleren 
Varen i Papirposer. Fra 1 kg Pudder, indeholdende 50 g Niko
tin, var der aItsaa svundet 17 Gram Nikotin, siden Fabrikanten 
havde leveret Pudderet. Bliver Vejrliget et saadant, at Kunden 
maa udsætte Pudringen et Stykke Tid, er der den Mulighed, 
at Kunden pudrer med Melkalk, i Stedet for med et Nikotin
pudder. Saavel Fabrikant som Detailhandler vedtog en Bøde. 

En Grosserer modtog j Fjor en Advarsel fra os, idet de 
af ham importerede Nikotinpuddere indeholdt langt mindre 
Nikotin end Deklarationerne angav. Ved Indkøb i Detail
handelen viste det sig, at Forholdet i hvert Fald for et af 
Puddernes Vedkommende ikke var rettet. Ved Velvilje fra 
Grossererens Side fik vi Tilladelse til at udtage en Prøve af 
Pudderet paa Grossererens Lager, og det viste sig da, at al 
den importerede Vare, som skulde indeholde 3 pCt. Nikotin, 
kun indeholdt 2.2 pCt. Grossereren havde i Fjor skriftligt for
handlet med sin Fabrik om Forholdet, og Fabriken havde 
lovet, at de Puddere, som blev sendt til Danmark for Frem
tiden skulde være i Orden. Grossereren havde stolet saa meget 
paa Fabrikens Ord, at han ikke havde ladet foretage Analyse 
paa den i Aar importerede Vare. Grossereren vedtog en Bøde, 
og Fabriken fik fra os en Meddelelse om, at Sagen var blevet 
meldt til Politiet. 

En anden Grosserer, som ligeledes fik en Advarsel fra os 
i Fjor, fordi de af ham importerede Nikotinpuddere indeholdt 
for lidt Nikotin, havde heller ikke faaet Forholdet rettet. Ved 
I ndkøh i en Detailhandel af en Originalpakning af et af disse 
Pulvere viste det sig, at Varen, som skulde indeholde 2.4 pCt. 
Nikotin, kun indeholdt 1.8 pCt. Grossereren blev anmeldt og 
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fremlagde for Politiet en Erklæring fra et statsautoriseret La
boratorium om, at et i Aar importeret, af Laboratoriet ana
lyseret Vareparti holdt sig inden for den indrømmede Latitude 
samt erklærede; at det af os købte Parti ikke var solgt af ham 
i Aar. Detailhandleren kunde imidlertid bevise, at det af os 
købte· Parti var bestilt hjem umiddelbart efter, at vi havde 
indgivet vor Ordre, og. at dette Parti var det eneste af denne 
Vare, han havde forhandlet i Aar. At det af det statsautori
serede Laboratorium analyserede Vareparti indeholdt den de
klarerede Mængde Nikotin, kunde selvfølgelig ikke befri Gros
sereren for Ansvaret for det af os købte Pal'ti, hvorfor han 
vedtog en Bøde. 

Nikotinpulvere. En nystartet Fabrik fik, for at afgøre, om Fa
brikens Varer indeholdt de angivne Mængder virksomme Bestanddele, 
Anmodning om at sende os en Originalpakning af hvert af dens Fa
brikata. Herimellem var et Rygepulver, som indeholdt for lidt Nikotin, 
hvorfor vi anmodede Fabriken om for Fremtiden at sørge for, at 
Midlerne svarede til Angivelserne. Fabriken undersøgte Forholdet, og 
denne Undersøgelse gav til Resultat, at den os tilsendte Prøve var 
udtager foroven i en Spand med 10 kg Pulver, at Spanden havde 
staaet utildækket et Par Timer i et varmt Laboratorielokale, medens 
Pulverets Forbrændingsevne blev undersøgt, hvorfor der fra Over
fladen var fordampet en Del Nikotin, og at en Prøve, udtaget længere 
nede i Spanden, efter et statsautoriseret Laboratoriums Analyse inde
holdt den angivne Mængde .. Fabriken meddelte os, at en lignende 
Fejltagelse for Fremtiden ikke vilde finde Sted. 

80 pCt. og 40 pCt. Nikotin. En meget stor Procentdel af de i 
Handelen gaaende Originalpakninger med 80 pCt. Nikotin 
indeholder over 80 pCt. eller lige omkring 80 pCt. Nikotin. 
Da der imidlertid fandtes et Par Firmaer, hvis Vare til Sta
dighed laa nede omkring 76 pCt., udsendte vi den 29. Maj 
følgende Rundskrivelse: »For 80 pCt. Nikotin er der ved Ke
mikaliekontrollen indrømmet en Latitude paa ± 4 pC. Nikotin, 
saaledes at Nikotinindholdet hn svinge om 80 pCt. (fra 76 til 
84 pCt.). I Anledning af, at enkelte Firmaers 80 pCt. Nikotin 
har vist Tendens til altid at ligge ved den nedre Grænse, me
dens langt den største Del at Firmaerne ikke gaar under 80 
pCt., skal vi gøre Firmaerne opmærksom paa, at Latituden 
nedefter paa Nikotin vil blive strammet til 1 pCt.,. dersom 
Latituden fortsat misbruges.« Og da dette fr~mdeles skete, ud
stedte Landbrugsministeriet den 18. December 1934 en Bekendt
gørelse, der træder i Kraft den 1. Januar 1935, og. hvorved 
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Latituden paaflydende Nikotinpræparater strammes nedefter 
til 1 pCt. For Fremtiden skal 80 pCt. Nikotin aItsaa indeholde 
mellem 79.2 og 84 pCt. ren Nikotin. 

FølgendeOve'rtrædelser af Latituden er blevet anmeldt: 
En 80 pCt.' Ni.kotin indeholdt kun 70 pCt. Forretningen 

havde selv aftappet Varen og forsynet den med egen Etiket. 
Ved Indkøbet fandtes der i Forretningen en ret stor Mængde 
af disse Paafyldninger:FOl~ 'at kontt:ollere, om hele Varepartiet 
indeholdt for . lidt, 'forsøgte vL at· købe en Flaske til, men fik 
det Svar, at Forretningen ikke havde egne Paafyldninger og 
ikke havde haft det, siden Bekæmpelsesmiddelloven traadte i 
Kraft. Forretningen vedtog en Bøde. 

En Virksomhed, som averterede meget med Salg af Be:. 
kæmpeisesmidler, men ikke havde ,nogen egentlig Butik, hvor 
Varerne kunde købes, fik Besked om at sende ()s en Flaske 
80 pCt. Nikotin. Da den kun indeholdt 751

/2 pCt., blev Virk
somheden anmeldt. Indebaveren hævdede, at Varen var, som 
han havde modtaget den fra Grossereren, men da vedkom
mende Grosserers Originalpakning var brudt og Varen var 
omhældt paa anden Emballage, vedtog Indehaveren en Bøde. 

En 80 pCt. Nikotin indeholdt 73.6 pCt. Nikotin. Detail
handleren erklærede først selv at være Importør, men da der 
blev rejst Tiltale mod ham for Overtrædelse af Latituden, er
klærede han, at han havde modtaget Varen fra en Grosserer 
og selv havde paafyldt de Flasker, han solgte. Nikotinen var 
leveret af et af de ovennævnte Firmaer, som misbrugte Lati
tuden, og da det er oS bekendt, at et af dette Firma importeret 
Parti havde meget nær samme Indhold og samme Udseende 
- idet Nikotinen ikke var homogen men paa Overfladen ud
skilte et klart gult Lag - er der ingen Grund til at antage, 
at Detailhandleren har forringet Varen. Grossereren havde solgt 
Detailhandleren Nikotinen efter det Tidspunkt, paa hvilket vi 
havde advaret mod at sælge det ovenfor nævnte Vareparti, 
som meget nær havde samme Indhold og Udseende; men da 
Detailhandleren havde tappet af Varepartiet, maatte han selv 
tage Ansvaret for Overtrædelsen. 

En oIJilO pCt. Nikotin indeholdt kun 36.9 pCt. (En samtidig 
indkøbt 10 pCt. Nikotin indeholdt 16.7 pCt. Det viste sig, at 
Forretningen ikke laa inde med en 10 pCt.-holdig Vare, og da 
den blev forlangt, havde Ekspedienten forsøgt sig med at blande 
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en saadan.) Forretningen blev anmeldt, og til Rapporten ud
talte Indehaveren, at Aarsagen til det for lave Indhold i 40 
pet.s Nikotin maaUe være, at den Vare, han havde modtaget 
fra Grossereren" indeholdt for lidt. Den Tromle, Varen var 
modtaget i, blev returneret til Grossereren, hvorfor vi fik Lej
lighed til at analysere et Restparti, som fandtes i Tromlen. 
Dette Restpartis Indhold laa inden for den af Latituden givne 
Grænse, hvorved det var bevist, at der var foregaaet en For
ringelse af Varen under Aftapningen hos Detailhandleren. 
Denne vedtog en Bøde. 

Nikotin-Rygestrimler. Ved Indkøb af Rygestrimler i en Ori
ginalpakning, som skulde indeholde 12 Strimler, fik vi en Pak
ning, som var brudt og kun indeholdt 5 Strimler. Hver Strim
mel skulde indeholde 2.5 g Nikotin, og vedkommende Firmas 
Strimler har altid tidligere indeholdt denne Mængde, hvorimod 
disse Strimler kun indeholdt 2 g Nikotin pr. Strimmel. Pak
ningen har ikke været lukket ordentligt igen, og derfor er noget 
af Nikotinen fordampet. Da der paa Pakningen af Detail
handleren med Blyant var skrevet Pris pr. Enkeltstyk og en 
Blyantsbemærkning om, at Pakningen var anbrudt, forsøgte \'i 
at indkøbe nogle flere Rygestrimler, men fik - som rigtigt 
er - til Svar, at Strimlerne ikke maaUe sælges i Styksalg. 
Forretningen fik Meddelelse om, at vi, dersom vi igen saa, at 
Forretningen aabner og udstykker Rygestrimler, vil foretage 
Anmeldelse. 

Kviksølvholdige Afsvampningsmidler. De fleste af de i Handelen 
gaaende kviksølvholdige Afsvampningsmidler holder en ganske kon
stant Kviksølvprocent, kun et enkelt Middel svinger en Del. Denne 
Vare impQrteres i Originalpakning, og Fabriken, som fremstiller Varen, 
erklærer, at Svingningen paa hvert enkelt Fabrikationsparti er mini
mal. Der er ingen Grund til at tvivle om Fabrikens Udsagn, idet 
Svingningerne paa de kontrollerede Pakninger maa antages at skyldes, 
at de Fyldstoffer, som anvendes, er stærkt vandsugende, og da Ori
ginalpakningen ikke slutter lufttæt, suger Varen Luftens Fugtighed til 
sig. Der maa foretages biologiske Prøver, som kan afgøre, om en Vare, 
som har suget Fugtighed til sig, er lige saa virksom som en fl'isk 
fremstillet Vare, og indtil Resultatet af en saadan Prøve foreligger, 
skønnes der ikke at være Anledning til at foretage yderligere i Sagen. 

Urigtig og vildledende Reklamering og Brugsanvisning~ En Im
prægneringsfabrik sendte os to Karbolineumspræparater til 
Afprøvning. Den ene var en almindelig Imprægneringskarbo
lineum, som ikke lod sig blande med Vand, den anden var 
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en almindelig Imprægneringskarbolineum, tilsat utilstrækkelig 
Mængde Emulgeringsmiddel, som vel bevirkede, at Midlet 
kunde danne Emulsion med Vand, men denne Emulsion var 
ikke engang holdbar en Time, medens en god Frugttrækarbo
lineums~Emulsion med Vand er holdbar i 72 Timer eller der
over, Det ene Præparat blev kaldt: »Larvedræber«, det andet 
»den livgi.vende Kraft«. Præparaterne var ledsaget af et P1W 
Brochurer, hvis Indhold var saa sammenrodet, at det var 
umuligt at finde ud af, hvilke Udtalelser der gjaldt den ene 
Vædske, hvilke den anden. Blandt Udtalelserne fandtes: »Vid
undervædsken, der dræber alt Utøj«, »Vidundervædsken, der 
dræber al te, " Kræhsaar«, »gødel' Træet gennem sin Bark«, 
»størst ResuI~t ved Behandling en varm Foraarsdag«. I Hen
hold til Lovens § 6 om urigtig og vildledende Tekst nedlagde 
vi Forbud mod An vendeise af Brochurer og Etiketter og paa
lagde Fabriken. inden en given Frist at have tilbagekaldt saa
danne fra Markedet. Som Svar modtog vi følgende Skrivelse: 
»Jeg har modtaget deres Truselbrev. Jeg følger Carl den tolv
tes Anvisning. Til sin Tid skal de finde mig vaagen«. Da det 
ikke var umiddelbart indlysende, om Brochuren vilde blive 
trukket tilbage, anmodede vi den stedlige Politimester om at 
tage Affære. Undersøgelsen viste, at Paabudet var efterkommet, 
hvorfor der ikke blev foretaget videre i Sagen. En Afprøvning 
af Midlerne har givet til Resultat, at Midlerne viser sig ganske 
uegnede, idet de slet ikke kan komme op ved Siden af de 
almindelige i Handelen gaaende Frugttrækarbolineer i Virkning. 
Paa en Brugsanvisning til en Bordeauxcreme med et Ind
hold af 5 pCt. Blaasten stod: »Til Fremstilling af en Sprøjte
vædske, der i Virkning svarer til den hjemmelavede 1 pCt. 
Bordeauxvædske, fortyndes en Liter Bordeauxcreme med 100 
Liter Vand, til 2 pCt. Vædske med 50 Liter Vand o. s. v.«. 
Medens Bordeauxcremen gør udmærket Virkning i Drivhus paa 
Chrysanthemum, er det misvisende at give del Udseende af, at 
f. Eks. Kartoffelskimmel paa Tomater lige saa let bekæmpes 
med 1 Liter Bordeauxcreme (Indhold 50 g Blaasten) i 50 Liter 
Vand, som med 50 Liter 2 pCt. hjemmelavet Bordeauxvædske 
(Indhold 1000 g Blaasten), I Henhold til Lovens § 6 nedlagde 
vi FOI"bud mod Sætningerne. 

Alle i Handelen gaaende Rygestrimler har indeholdt den 
Nikotinmængde, som er angivet paa Pakningerne. Brugsanvis-
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ningerne er i Reglen affattet saaledes, at man, hvad enten man 
bruger det ene eller det andet Fabrikat, anvender ca. 101/s til 
121/2 g ren Nikotin pr. 100 mS Drivhus. Brugsanvisningen paa 
et enkelt Fabrikat er dog affattet saaledes, at der kun anvendes 
6 g Nikotin pr. 100 mS. Da Kunden ved at sammenligne 
Brugsanvisningerne paa de forskellige Fabrikata og sammen
holde disse med Analyseetiketterne maa komme til det Resul
tat, at der anvendes samme Nikotinmængde ·ved at· rette sig 
efter de forskellige Brugsanvisninger, har vi anmodet' Fabriken: 
om at relte Forholdet, saa Brugsanvisningerne kommer til at 
svare til 12 g Nikotin pr. 100 mS Drivhus. 

Et Bordeauxpræparat blev paa Etiketten anbefalet som 
Bekæmpelsesmiddel mod »Priksyge«. Da der i anden Anled
ning var indgivet Anmeldelse mod Importøren, og Sagen endnu 
ikke var afsluttet, anmeldte vi dette Tilfælde af misvisende 
Reklame. Det oplystes, at »Priksyge« var taget med paa Vej
ledningen. fordi det udenlandske Firmas Brochurer angav Mid
let som virksomt herimod. Vedkomm'ende Udland har ingen 
Kontrol med Bekæmpelsesmidler eller med disses Avertering. 
Denne Anmeldelse fik ikke nogen Indflydelse paa Fastlæggelsen 
af Bøden i den første Sag. 

En omvandrende Sønderjyde forhandlede et Pulver, som 
et Vidundermiddel mod alle Slags Plantesygdomme. Pulveret 
skulde opløses i Vand og vandes rundt om Træerne. Pulveret 
,-iste sig ved Analyse at være en blandet Kunstgødning (rime
ligvis »Nitrophoska«), som solgtes til en ren Aagerpris. For
holdet blev anmeldt til Politiet; men der er næppe Udsigt til, 
at Manden bliver fundet, da Oplysningerne om ham er meget 
mangelfulde. 

En Fabrik havde forsynet et Vareparti 80 pCt. Nikotin 
med Etiketter, beregnet til 40 pCt. Nikotinsulfat. »40 pCt.« var 
rettet til ~80 pCt.« og i »Nikotinsulfat« var »Sulfal« streget ud. 
Fabriken havde derimod ikke rettet Brugsanvisningen. Den 
Kunde, som ikke vidste, at 80 pCt. Nikotin og 40 pCt. Niko
tinsulfat ikke var samme Vare, vilde derfor, ved at rette sig 
efter Brugsanvisningen, anvende dobbelt saa meget Nikotin, 
som nødvendigt, hvilket for 80 pet. Nikotin betyder en klæk
kelig Merudgift. Fabriken fik Anmodning om at rette Forhol· 
det inden en given Frist. Fabriken oplyste, at den paa et vist 
Tidspunkt var udgaaet med Etiketter til 80 pet. Nikotin, hvor-
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for den havde anvendt Etiketter til 40 pCt. Nikotinsulfat til 
nogle Pakninger, uden at den havde tænkt paa,. at Brugsan
visningenderved blev misvisende. 

Oversigt over mangelfulde Bekæmpelsesmidler. 

80 pCt. Nikotin: 1. 70.0 pCt., 2. 75.5 pCt., 3. 73.6 pCt. 
40 : 1. 36.9 
10 : 1. 16.7 
Nikotinp"uddere: 

1. Leveret i Papirpose, 0.59 pCt. i Stedet for 1.5 pCt. 
2. 3.8 » 5.0 » 

3. 2.2 pCt. i Stedet for 3.0 pCt. (i Fjor 2.47 pCt.). 
4. 1.8 » > 2.4 (> LSI»). 

Bordeauxcreme : 
t. 4.8 Blaasten i Stedet for 7.0 pCt. (i Fjor 5.5 pCt.). 
2. 5.8 » 8.0 

Frugttrækarbolineum : 
1. Imprægneringskarbolineum i Stedet for Frugttrækarbolineum. 
2. Vare uvirksom mod Tægeæg i Stedet for Vare virksom herimod. 
3. 

Oiftloven. I nogle Tilfælde har det vist sig, aCet Bekæmpel
sesmiddel, som fra Importørs eller Fabrikants Side har været 
i Orden, dog ved Udlevering til Kunde har indeholdt for lidt 
af det virksomme Stof, idet Detailhandleren har overtraadt Be
stemmelserne i Lov Nr. 34 af 28. Februar 1931 om Gifte og 
andre for Sundheden farlige Stoffer om, at de giftholdige Be
kæmpelsesmidler kun maa. udleveres i den originale Pakning, 
i hvilken de er' modtaget. For Kemikaliekontrollen betyder 
dette, at det ikke er tilstrækkeligt at koritrbUere de forholdsvis 
faa forskellige Originalpakninger, som gaar i Handelen, men 
hver enkelt Detailhandler Landet over maa kontrolleres for 
at se, om han foretager Udstykning af Originalpakningerne og 
samtidig forringer Varen. Dette er selvfølgelig et Arbejde, som 
er ganske uoverkommeligt i Løbet af en Sæson, hvorfOl' Kemi
kaliekontrollen er: interesseret i, at Giftloven overholdes. Da 
Københavns Sundhedspoliti anmodede os om ikke blot at an
melde de Overtr~delser _ af Bekæmpelsesmiddelloven, som blev 
konstateret, men ogsaa de Overtrædelser af Giftloven, vi kom 
ud for, idet Sundhedspolitiet paa Grund af de mange Forgift
ningstilfælde, som var indtruffet i Aar, ansaa en saadan Kon
trol for nødvendig, og da samtidig Sundhedsstyrelsen ogsaa 
anmodede os om at foretage Anmeldelserne, aftalte vi med 
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Sundhedsstyrelsen, at vi skulde"mdsamle et Materiale til Be
lysning af Forholdene og indsende di:ltte til Landbrugsministeriet. 
Dette Materiale viste, at Giftloven i overordentlig udstrakt Grad 
overtrædes af Fabrikanter, Importører og Detailhandlere, og 
disse Overtrædelser anses af Sundhedsmyndighederne for meget 
alvorlige. Det er derfor under Overvejelse, hvad der videre bør 
foretages i den Anledning. 

De sædvanlige Overtrædelser af Giftloven er følgende: 

1. Giften er ikke udleveret i den Original pakning, i hvilken den er 
modtaget. 

2. Pakningen er ikke forseglet, plomberet eller forsynet med Oblat. 
3. Pakningen er ikke forsynet med Forretningens Navn. 
4. Pakningen er ikke forsynet med en særlig Etiket med Ordet 

»Gift« i hvide Bogstaver paa sort Grund. 
5. Pakningen er ikke forsynet med en paa Dansk affattet, af Inden· 

rigsministeriet godkendt Brugsanvisning. 
6. Pakningen er ikke forsynet med Udleveringsdato. 
7. Salget er ikke indført i Giftbog. 

Samtidig med, at der foretages Udstykning, er det meget 
almindeligt, at følgende af Bekæmpelsesmiddellovens Bestem
melser overtrædes : 

8. Pakningen er ikke forsynet med Vægt af paagældende Bekæm
pelsesmiddel. 

9. Bekæmpelsesmidlets procentiske Indhold af virksomme Stoffer er 
ikke angivet. 

10. Pakningen er ikke forsynet med Fabrikantens Navn og Bopæl. 
11. Angivelserne af virksomme Stoffer er urigtig. 

Det er sjældent at alle 11 Bestemmelser er overtraadt sam
tidig, som Regel drejer det sig om en Variation af Overtrædel
sernes Antal, undertiden suppleret med andre Overtrædelser af 
Giftloven. 

Der er i Aarets Løb foretaget 52 Anmeldelser. I enkelte 
Tilfælde er Sagen afgjort med en Advarsel, i de fleste Tilfælde 
med en Bøde i Mindelighed, varierende fra 20 til 100 Kr, i et 
enkelt Tilfælde er Bøden idømt. En Del af Anmeldelserne 
gælder kun Bekæmpelsesmiddelloven, en Del kun Giftloven, de 
fleste begge Love. 


