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   GEP Forsøgsområder  Bilag 2 
 
 
Der udføres afprøvningsforsøg under meget varierende forhold i marker, væksthuse, huse, 
laboratorier og i semifield, og der udføres forsøg mod mange yderst forskellige skadeorganismer: 
Gnavere, insekter, svampe, ukrudt, nyttedyr m. fl. Af hensyn til de meget varierende forhold 
forsøgene udføres under samt de forskellige bekæmpelsesmetoder, der anvendes, har det været 
nødvendigt at inddele afprøvningen i 6 forsøgsområder. 
I nedenstående oversigt er der gjort forsøg på at pensle ud, hvad der hører under de forskellige 
forsøgsområder, således at de væsentligste kulturer og områder m.m. er anført, hvilket dog ikke 
hindrer, at rækken af kulturer om nødvendigt kan suppleres. 
Det kan ikke undgås, at der kan  være tilfælde, hvor et forsøg måske kunne udføres under to 
forskellige forsøgsområder. I de fleste tilfælde vil der imidlertid være forskelle i sprøjteteknik eller 
andet, som gør, at det er nødvendigt at opretholde en skarp adskillelse imellem forsøgsområderne. 
Er der tale om enkeltstående tilfælde vil der dog kunne dispenseres. F.eks. vil enkelte forsøg i 
jordbær, der hører under frugtavl, godt kunne udføres under markforsøg, da der ikke er væsentlige 
forskelle i sprøjteteknikken. 
 
 
Markforsøg: korn:    Hvede, rug, byg, havre, triticale 
  majs 
  Frøgræs 
  græsmarks- og grøntfoderplanter 
  Korsblomstrede frøplanter 
  Bælgplanter: Ærter, vikke , lupin, hestebønne 
  Hvid- og rødkløver 
  Kartofler 
  Rodfrugter:  Bederoer, kålroer , turnips, gulerod  
  Lucerne 
  Hør 
  Valmue  
  Kommen 
  Celluloseafgrøder 
  Grønsager på friland:  Agurk, græskar, asparges, rødbede, bladgrønt 
    Hovedkål, blomsterkål, bælgplanter 
    Korsblomstrede rodfrugter, løgkulturer,  
    Skærm- og kurvblomstrede rodfrugter 
    Skærmblomstrede bladgrønsager 
  Krydderplanter 
  Majs 
  Urteagtige prydplanter 
  Varige græsarealer 
  Udyrkede arealer 
  Fremavlsbede med vedagtige planter 
  Containerkulturer 
  Vedagtige prydplanter: Ene, taks, tuja,tjørn m.fl. 
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Væksthusforsøg Grønsager i væksthus: Agurk, græskar, bladgrønt 
    Blomsterkål, korsblomstrede rodfrugter 
    Løgkulturer, bælgfrugt 
    Skærm- og kurvblomstrede rodfrugter 
    Skærmblomstrede bladgrønsager 
  Krydderurter 
  Natskyggekulturer 
  Jordbær 
  Prydplanter i væksthus 
  Champignon o. a. svampe 
 
Frugtavl/skovbrug Kernefrugt:  Æble, pære, kvæde, rønnebær, surbær (aronia) 
  Stenfrugt:  Blomme, kirsebær, fersken, abrikos 
  Vin 
  Frugtbuske:  Ribes, rubus, blåbær, multebær, hyld, tyttebær,  
    havtorn, hyben  
  Jordbær 
  Nødder:  Hassel, valnød 
  Humle 
  Skovkulturer: Nåletræer, løvtræer 
  Vedagtige prydplanter Ene, taks, tuja, tjørn m. fl. 
  Hegns- læ- og parktræer 
  Juletræskulturer 
  Træagtige energiafgrøder 
  Afværgningsmidler 
 
Lagerskadedyr/ Fluer, møl, myrer og kornskadedyr m. m. 
gnavere  Utøj på husdyr m.m. 
  Skadegørende pattedyr  Rotter, mus, mosegrise og muldvarpe 
  Midler til behandling af træværk 
  Afskrækningsmidler 
 
Klimakammer/ Klimakammerforsøg 
semifield  Semifield forsøg 
  Potte/ kar forsøg 
 

Semifield omfatter i IOBC terminologi semifield og extendet laboratory 
trials. www.iobc-wprs.org.    

 
 
   
  
  


