
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 1307. beretning 

Arbejdsgruppen vedrørende økologi og planteproduktion 

Planteproduktion og miljø 

Resumeer af publikationer fra Statens Forsøgs
virksomhed i Plantekultur. 

Resume 
Jordbruget forvalter og udnytter vor vigtigste 
naturressource, agerjorden. På grund af en sta
dig mere intensiv planteproduktion har jord
bruget fået en central placering i debatten om 
vedligeholdelse af vort miljØ. 

Publikationer fra Statens Forsøgsvirksomhed 
i Plantekultur indeholder et betydeligt materia
le, der direkte eller indirekte kan medvirke til 
at belyse ovennævnte spørgsmål. For at samle 
og derved gøre dette materiale lettere tilgænge
ligt, nedsatte Statens ForsØgsvirksomhed i Plan
tekultur en arbejdsgruppe. Denne gruppe har nu 
afsluttet arbejdet, og i en publikation med 
ovennævnte titel præsenteres 307 publikationer 
i form af korte resumeer med kildeangivelse, 
således at der kan findes tilbage til de oprin
delige artikler. 

Resumeerne er skrevet af en række medar
bejdere ved Statens ForSØgsvirksomhed i Plan
tekultur, og publikationen er opdelt i to hoved
afsnit. 1. del, der er redigeret og sammenskre
vet af videnskabelig assistent Arne Helweg, in
deholder 224 resumeer om undersøgelser over 
pesticidanvendelsens indflydelse på vort miljØ. 
2. del, der er redigeret og sammenskrevet af vi
denskabelig assistent K. E. Larsen, indeholder 
resumeer af 83 artikler vedrørende indflydelse 
af gØdskning, kulturteknik og bortskaffelse af 
affaldsstoffer. 

Beretningens to dele, der er forsynet med 
stikordsregistre, er opdelt i følgende hovedaf
snit: 

1. del. Undersøgelser over pesticidanvendelsens 
indflydelse på vort miljø 

Kendskab til følgerne af pesticidanvendelse 
Pesticiders indflydelse på flora og fauna 

Bestandighed og nedbrydning af pesticider i 
jord 
Nedvaskning, fordampning og adsorption af 
pesticider i jord 
Pesticidrester i afgrØder 

Metoder til begrænsning af pesticidanvendelsen 
Integreret bekæmpelse og andre sygdomsbe
grænsende dyrkningsmetoder 
Biologisk bekæmpelse 
Resistente sorter og kontrol med sygdomsan
greb i det anvendte plantemateriale og i jorden 
Varsling, oplysning og kursusvirksomhed 

Andre fremmedstoffer i jord 

2. del. Indflydelse af gødskning, kulturteknik m.v. 

Kulturteknik 
Afvanding 
KJalkning 
Jordbehandling 
Læplantning 

Plantenæringsstoffer 
Mineralstofindhold i nedbØr 
Jordbundens indhold 

GØdskning 
Udnyttelse af plantenæringsstoffer 
Tab ved anvendelse af gØdning 
Organisk gødning contra kunstgØdning 
Virkning pit jordens humusindhold 
Indflydelse på jordens mikroflora 
Biologisk-dynamisk gødskning 

Bortskaffelse af affaldsstoffer 
Ensilagesaft 
Industrispildevand 
Dagrenovation og spildevandsslam 

Fuldstændig beretning kan fås ved henvendelse 
til Statens Planteavlskontor, Kongevejen 83, 
2800 Lyngby. Tlf. (02) 855057. 
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