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RESUMÉ 
 
Effekten af lang opholdstid i jord eller grundvandssediment (ældning), på 
biotilgængeligheden for nedbrydende mikroorganismer, blev undersøgt for herbiciderne 
atrazin, terbuthylazin, 2,4-D og mechlorprop. Steriliseret jord eller sediment blev tilsat 14C-
ringmærkede herbicider og inkuberet i op til 103 dage, før inokulering med nedbrydende 
bakterier. Indledende mineraliseringsrate og genfindelse af 14CO2 efter 62-113 dage blev 
brugt som mål for herbicidernes biotilgængelighed. Ældning af atrazin og terbuthylazin i jord 
reducerede biotilgængeligheden signifikant. Samtidig blev øget sorption med ældningstiden 
målt. Effekten af ældning var langt mindre for 2,4-D, og for mechlorprop var der ingen effekt. 
I grundvandssediment sås ingen effekt for nogen af herbiciderne. 
 
INDLEDNING 
 
Herbicider bruges i landbrugspraksis mod uønsket plantevækst, og udgør en heterogen gruppe 
kemiske stoffer med forskellige egenskaber, både med hensyn til opførsel i miljøet og 
nedbrydning. Denne undersøgelse fokuserer på de mest udbredte herbicider fra to kemiske 
grupper som er, eller har været meget brugt både i Danmark og andre lande. Disse er 
triazinerne atrazin og terbuthylazin samt phenoxysyre herbiciderne 2,4-D og mechlorprop. De 
er alle organiske stoffer med moderat til lav vandopløselighed. Triazinerne er ikke-ioniserede 
i naturlige miljøer og vil til en vis grad bindes til naturligt organisk stof i jorden, mens 
phenoxysyrerne er mere polære /1/. Tabel 1 opsummerer stoffernes egenskaber og struktur. 
 
Herbiciderne i denne undersøgelse er alle fundet i grundvandet i Danmark /2/ og andre 
europæiske lande /3/. Grundvand udgør den største kilde til drikkevand i Danmark, og et 
stigende antal fund af herbicidforureninger gennem de sidste 10-20 år har medført øget fokus 
på forureningsproblemet. Da den naturlige rensning af forurenede grundvandsmagasiner kan 
være langsom på grund af ikke-optimale forhold for de nedbrydende mikroorganismer /4/, 
kan de forurenende stoffer have lang opholdstid i grundvandsmagasinerne. 
 
I jord bliver organiske forureninger ofte mere modstandsdygtige overfor nedbrydning, jo 
længere opholdstiden har været /5/. Processerne bag denne modstandsdygtighed, som kaldes 
ældning, er dog ikke helt forklaret. Diffusion ind i, og sorption af det forurenende stof inde i 
små porer i jorden, kombineret med langsom diffusion og desorption, er bl.a. foreslået som 
mekanismer der indgår i ældningsprocessen /5/ og /6/. Det er vist for f.eks. herbicidet simazin 
i jord, at ældet stof ikke blev nedbrudt, mens friskt tilsat 14C-mærket simazin blev nedbrudt i 
løbet af 34 dage /7/. For hydrofobe forureninger menes jordens organiske stof at spille en 
afgørende rolle for ældning, gennem indfangning i det organiske stofs faste fase, sorption 
eller indelukning i små porer eller hulrum i jorden, og adsorption på overfladen af jordens 
organiske stof /5/ og /6/. Da sammenhængen mellem jordens indhold af organisk stof og 
nedbrydning, samt ekstrahérbarhed af de to stoffer atrazin og phenanthren blev undersøgt i 16 
forskellige jordtyper, var der dog ingen klar sammenhæng mellem disse parametre /8/. Kun få 
undersøgelser har belyst effekten af ældning af forureninger i grundvandssediment, på en 
efterfølgende nedbrydning /9/ og /10/, og de fleste undersøgelser af ældnings effekt på 
nedbrydning har fokuseret på hydrofobe stoffer. 



 
 

Atrazin Terbuthylazin 2,4-D Mechlorprop 

MW (g mol-1) 215.7 229.7 221.0  214.6 
Opløseligheda  
(mg l-1) 

33 (22°C) 8.5 (20°C) 600 (20°C) 734 (25°C) 

pKa 1.7b 2.0b 2.73c 3.78d 
Struktur 
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Tabel 1. Kemiske egenskaber og struktur for stoffer brugt i undersøgelsen. Efter /1/. MW: 
Molekylvægt. pKa: Syrekonstant. aOpløselighed i vand (pH 7). bMeget svag base. cStærk syre.  
dSyre. 
 
FORMÅL 
 
Formålet med denne undersøgelse var at belyse effekten af lang opholdstid (ældning) af 
herbiciderne atrazin, terbuthylazin, 2,4-D og mechlorprop i et sandet grundvandssediment og 
i den overliggende landbrugsjord, på en efterfølgende bakteriel nedbrydning. Da delvis 
nedbrydning kan føre til nedbrydningsprodukter som er mere giftige end deres moderstoffer, 
er vægten lagt på den totale mineralisering af stofferne til CO2 og biomasse.  
 
FORSØGSBESKRIVELSE 
 
Landbrugsjord (overfladejord) og sandet grundvandssediment (1,75-2,15 m under terræn) 
blev udtaget ved Fladerne Bæk, Karup. Totalt organisk kulstof blev målt til 2,0 % i jorden og 
0,1 % i grundvandssedimentet. 14C-ring-mærkede herbicider (2,5 mg/kg jord) blev tilsat 
flasker med strålesteriliseret jord eller grundvandssediment, og inkuberet mørkt i 88–103 
dage ved 10°C, før tilsætning af de nedbrydende bakteriekulturer. pH blev under ældningen 
målt til 5,0, både i prøver med jord og grundvandssediment. 
 
Efter ældningsperioden blev der tilsat en atrazin- og terbuthylazinnedbrydende bakterie 
(Pseudomonas sp. ADP /11/ og /12/) til flasker med triaziner, mens der til flasker med 
phenoxysyre-herbicider blev tilsat en beriget mechlorprop- og 2,4-D- nedbrydende 
bakteriekultur. Mineraliseringen blev derefter fulgt som akkumuleret 14CO2. Den indledende 
mineralisering og den totale genfindelse af tilsat 14C som 14CO2 blev brugt som udtryk for den 
biotilgængelige fraktion. 
 
Ved afslutning af mineraliseringsforsøgene blev der lavet en massebalance på 14C: Prøverne 
blev ekstraheret med vand, hvorefter væske og jord eller grundvandssediment blev adskilt ved 
brug af centrifugefiltre (0,22 µm). 14C-indholdet blev bestemt i væskedelen ved væskescintil-
lationstælling, og i jord og grundvandssediment ved afbrænding i Oxidizer og opsamling af 
14CO2. 
 



Sorption af herbiciderne efter ældning blev målt i et sæt tilsvarende prøver med jord eller 
grundvandssediment. I stedet for inokulering med bakterier efter ældningsperioden, blev 
porevæske og jord eller sediment adskilt ved brug af centrifugefiltre (0,22 µm), og 14C-
indholdet i fraktionerne bestemt som beskrevet ovenfor. 
 
RESULTATER 
 
Mineralisering 
Både den indledende mineralisering og total genfindelse af 14CO2 var reduceret for begge 
triaziner efter ældning i jord (figur 1A og 2A). I grundvandssedimentet var der derimod ingen 
effekt af ældning på den efterfølgende nedbrydning (figur 1B og 2B).  
 

A

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15
Inkubation (dage)

14
C

O
2 (

%
 a

f t
ils

at
 14

C
) B

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15
Inkubation (dage)

 
Figur 1. Indledende mineralisering af 14C-atrazin, ældet i jord (A) eller grundvandssediment 
(B) i 1 (�), 7 (▲), 28 (○) eller 88 dage (●), og inokuleret med Pseudomonas sp., ADP. (X): 
Steril kontrol ældet i 88 dage. Bars indikerer +/-1 standard afvigelse (tre gentagelser). 
 
Kun 17 % af tilsat 14C-atrazin var således mineraliseret til 14CO2 efter 21 timer, når atrazin var 
ældet i 88 dage før inokulering med Pseudomonas sp. ADP, sammenlignet med 33 % når 
atrazin var ældet en dag før inokulering (figur 1A). Efter afslutning af forsøget, 72 dage efter 
inokulering med bakterier, var 58 % atrazin, ældet i 88 dage, mineraliseret, sammenlignet 
med 81 % af atrazin som var tilsat dagen før inokulering. I grundvandssediment var 53-59 % 
af tilsat atrazin mineraliseret efter 21 timer (figur 1B), og 75-79 % efter 72 dage. 
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Figur 2. Indledende mineralisering af 14C-terbuthylazin, ældet i jord (A) eller grundvands-
sediment (B) i 1 (�), 7 (▲), 28 (○) eller 88 dage (●), og inokuleret med Pseudomonas sp., 
ADP. (X): Steril kontrol ældet i 88 dage. Bars indikerer +/-1 standard afvigelse (tre 
gentagelser). 
 
Pseudomonas sp. ADP mineraliserede også terbuthylazin, men med en generelt lavere 
hastighed end for atrazin. Mineraliseringen blev dog også for terbuthylazin reduceret efter 
ældning i jord. I jord med terbuthylazin, ældet i 88 dage før tilsætning af bakterier, blev kun 4 
% mineraliseret i løbet af de første 21 timer, mens 6 % blev mineraliseret i prøver, hvor 
terbuthylazin var tilsat dagen før (figur 2A). Efter afslutning af forsøget efter 62 dage, var 44 
% af tilsat terbuthylazin mineraliseret, når det var ældet i 88 dage, sammenlignet med 57 % i 
prøver, hvor terbuthylazin var tilsat dagen før inokulering med bakterier. I 
grundvandssediment var 71-75 % af tilsat terbuthylazin mineraliseret efter 62 dage. 
 
Der blev kun målt en mindre effekt af ældning på den berigede kulturs mineralisering af 2,4-
D i jord. 39 % af 2,4-D, tilsat dagen før inokulering, blev mineraliseret i løbet af de første 18 
timer, sammenlignet med 31-34 % i prøver, hvor 2,4-D var tilsat til jorden 20-103 dage før 
inokulering (figur 3A). Efter 78 dages inkubation var 60 % af 2,4-D, ældet i 103 dage, 
minerali-seret, sammenlignet med 65-66 % i prøver med 2,4-D ældet i kortere tid. I 
grundvandssedimentet havde ældning ingen effekt (figur 3B). Her var 62-66 % af tilsat 2,4-D 
mineraliseret efter 78 dage. Ældning havde ingen effekt på mineraliseringen af mechlorprop i 
hverken jord eller grundvandssediment (ikke vist).  
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Figur 3. Indledende mineralisering af 14C-2,4-D, ældet i jord (A) eller grundvandssediment 
(B) i 1 (∆), 20 (▲), 43 (○) eller 103dage (●), og inokuleret med en beriget bakteriekultur. 
(X): Steril kontrol ældet i 103 dage. Bars indikerer +/-1 standard afvigelse (tre gentagelser). 
 
Sorption af ældede herbicider 
Ældning af atrazin havde også en effekt på porevandets indhold af 14C i sterile prøver med 
atrazin (tabel 2). Her indeholdt porevandet i jord med 14C-atrazin ældet i 88 dage kun 7 % af 
tilsat 14C, sammenlignet med 17 % i jord med atrazin tilsat dagen før. Generelt blev mindre 
14C genfundet i porevandet, jo længere ældningsperiode. Derimod kunne næsten alt 14C, tilsat 
som 14C-atrazin, måles i porevandet i prøver med grundvandssediment (tabel 2).  
 

Jord Sediment  

Ældning 

(dage) 

Porevand  

(% 14C) 

Jord  

(% 14C) 

Total 

(% 14C) 

Porevand  

(% 14C) 

Sediment  

(% 14C) 

Total 

(% 14C) 

1 17+/-0.4A 64+/-10.5 80+/-10.3 105+/-2.9 A 15+/-6.7 120+/-9.6 A 

7 13+/-0.4B 63+/-6.9 76+/-6.7  95+/-1.3 B 11+/-3.8 106+/-5.0 B 

28 11+/-0.6C 62+/-8.7 73+/-8.4  96+/-0.7 B 11+/-1.1 106+/-1.0 B 

88   7+/-0.5D 59+/-5.2 66+/-4.9  94+/-1.9 B 11+/-1.4 105+/-0.6 B 

 
Tabel 2. 14C fra 14C-atrazin i porevand, jord, eller grundvandssediment og totalt genfundet, 
udtrykt som procent af tilsat 14C. Værdier for porevand blev korrigeret for sorption til 
centrifugefiltre. Værdier indenfor en kolonne, der efterfølges af forskellig bogstaver, er 
signifikant forskellige (Tukey, p<0.05). Fravær af bogstaver indikerer fravær af signifikante 
forskelle indenfor en kolonne (ANOVA, p>0.05). Værdierne er gennemsnit af tre gentagelser 
+/-1 standard afvigelse. 
 



Ligeledes resulterede ældning af 14C-terbuthylazin også i lavere koncentrationer af 14C i 
jordens porevand (tabel 3). I porevandet fra grundvandssedimentet blev en langt højere del af 
tilsat 14C fundet, og tilsvarende blev der fundet mindre i grundvandssedimentet (tabel 3). 
 

Jord Sediment  

Ældning 

(dage) 

Porevand  

(% 14C) 

Jord  

(% 14C) 

Total 

(% 14C) 

Porevand  

(% 14C) 

Sediment  

(% 14C) 

Total 

(% 14C) 

1 3.4+/-0.45 A 64+/-7.2 68+/-6.7 61+/-0.2 A 11+/-1.0 A 72+/-1.1 A 

7 2.9+/-0.10 AB 76+/-10.3 79+/-10.3 68+/-1.1 B 18+/-2.1 B 86+/-1.4 B 

28 2.3+/-0.10 AB 62+/-5.2 64+/-5.1 60+/-0.9 A 18+/-0.8 B 79+/-0.5 C 

88 2.1+/-0.07 B 72+/-4.3 74+/-4.3 62+/-1.7 A 17+/-1.5 B 79+/-3.1 C 

 
Tabel 3. 14C fra 14C-terbuthylazin i porevand, jord, eller grundvandssediment og totalt 
genfundet, udtrykt som procent af tilsat 14C. Værdier for porevand er korrigeret for sorption 
til centrifugefiltre. Værdier indenfor en kolonne, der efterfølges af forskellig bogstaver, er 
signifikant forskellige (Tukey, p<0.05). Fravær af bogstaver indikerer fravær af signifikante 
forskelle, indenfor en kolonne (ANOVA, p>0.05). Værdierne er gennemsnit af tre gentagelser 
+/-1 standard afvigelse. 
 
Fordelings koefficienter (Kd-værdier) beregnet ud fra indholdet af 14C i den vandige fase i 
sterile prøver med ældede 14C-triaziner voksede med øget ældningsperiode (figur 4). Kd-
værdier for atrazin i jord varierede mellem 2,1 og 5,4 l/kg, mens de i grundvandssediment 
varierede fra 0 til 0,003. Terbuthylazin sorberede kraftigere til jorden end atrazin, med Kd-
værdier mellem 12 og 20 l/kg. Også for terbuthylazin voksede Kd-værdierne med øget 
ældnignsperiode. I grundvandssediment varierede Kd-værdierne for terbuthylazin mellem 0,2 
og 0,3 l/kg. 
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Figur 4. Kd beregnet fra porevandsindholdet af 14C efter ældning af  (A) 14C-atrazin eller (B) 
14C-terbuthylazin i steril jord (■) eller grundvandssediment (▲). Bars indikerer +/-1 standard 
afvigelse (tre gentagelser). 



 
Sammenlignet med atrazin blev en langt højere fraktion af tilsat 14C fra 14C-2,4-D genfundet i 
porevandet i jord, men også for 2,4-D var der tendens til faldende porevandsindhold med øget 
ældningsperiode (tabel 4). Tilsvarende fandtes et stigende indhold af 14C i jorden. I prøver 
med 2,4-D i grundvandssediment blev stort set alt 14C genfundet i porevandet. Kd-værdier for 
2,4-D i jord var generelt set lave, men varierede fra 0,26 l/kg for 2,4-D ældet i én dag, til 0,47 
l/kg for 2,4-D ældet i 103 dage (data ikke vist). I grundvandssediment var de 0-0,03 l/kg.  
 

Jord Sediment Ældning 

(dage) Porevand  

(% 14C) 

Jord  

(% 14C) 

Total 

(% 14C) 

Porevand  

(% 14C) 

Sediment  

(% 14C) 

Total 

(% 14C) 

1 62+/-0.8 A 11+/-3.0A 73+/-2.6  93+/-1.9 A 0 93+/-7.6 A 

20 55+/-2.9 AB 27+/-0.9 B 82+/-2.3 111+/-3.8 B 0 111+/-3.8 B 

43 50+/-2.6 BC 25+/-2.8 B 75+/-5.1  99+/-1.6 A 0 99+/-1.7 A 

103 47+/-2.9 C 23+/-6.3 B 70+/-8.0  95+/-1.8 A 0 95+/-1.7 A 

 
Tabel 4. 14C fra 14C-2,4-D i porevand, jord, eller grundvandssediment og totalt genfundet, 
udtrykt som procent af tilsat 14C. Værdier indenfor en kolonne, der efterfølges af forskellig 
bogstaver, er signifikant forskellige (Tukey, p<0.05). Fravær af bogstaver indikerer fravær af 
signifikante forskelle indenfor en kolonne (ANOVA, p>0.05). Værdierne er gennemsnit af tre 
gentagelser +/-1 standard afvigelse. 
 
I jordprøver med 14C-mechlorprop blev det meste af tilsat 14C genfundet i porevandet, uanset 
ældningsperiode (69-81 % af tilsat 14C, data ikke vist). Porevandet fra grundvandssedimentet 
indeholdt 90-100 % af tilsat 14C. Kd-værdierne var derfor lave, og varierede mellem 0,10 og 
0,20 l/kg i jord, og 0-0,03 l/kg i grundvandssediment (data ikke vist). 
 
Massebalancer 
De vandige ekstrakter fra afslutningen af mineraliseringsforsøgene viste generelt lave 
niveauer af vand-ekstrahérbart 14C (1-18 % af tilsat 14C), med de højeste værdier i 
grundvandssediment. Gennemsnitlige genfindelser af oprindeligt tilsat 14C fra 
mineraliseringsforsøgene var 82+/-9% for atrazin, 79+/-11% for terbuthylazin, 85+/-5% for 
2,4-D og 88+/-6% for mechlorprop. Massebalancer for de sterile prøver, brugt til 
bestemmelse af sorption varierede mellem 76+/-8% (for terbuthylazin) og 92+/-20% (for 
atrazin), (se tabellerne 2-4). 
 
DISKUSSION 
 
I jord medførte ældning, at tilgængeligheden af både atrazin og terbuthylazin blev reduceret 
for Pseudomonas sp. ADP, samt at sorptionen øgedes med ældningstiden. Tilsvarende 
resultater er fundet af f.eks. Radosevich et al. /13/, som observerede nedsat rate og grad af 
mineralisering af bakteriestammen M91-3, af atrazin ældet i op til 90 dage i jord.  



 
Processerne, der menes af indgå i ældning hører under begrebet sorption, der involverer både 
adsorption og absorption /14/. Derfor indgik måling af sorption, som funktion af ældning, i 
vores undersøgelse. Ved vores beregning af Kd-værdier blev andelen af tilsat 14C genfundet i 
porevandet brugt, på grund af store usikkerheder på målingerne af 14C i jord og 
grundvandssediment (tabel 2-4). Vores Kd-værdier for atrazin på 2-5 l/kg er, på trods af, at 
metoden er forskellig fra den konventionelle batch-teknik, i samme størrelsesorden som f.eks. 
værdierne målt af Seybold og Mersie, på 1,5 og 1,8 l/kg, i to jordtyper med organisk kulstof-
indhold på h.h.v. 0,6 og 1,3 % /15/. Kd-værdier på 1,7-7,4 l/kg for atrazin i overfladejorde 
med organisk indhold på 1,3-2,6 % er målt af Felding /16/.  
 
Når Kd-værdierne for atrazin og terbuthylazin blev vist som funktion af ældningstiden, sås en 
stigende sorption med tiden, for begge herbicider. Også efter 28 dage steg sorptionen, dog 
med en mindre hastighed end i starten. Dette er i overensstemmelse med opfattelsen af, at 
sorption af organiske stoffer  består af en kort fase med hurtig sorption, efterfulgt af en 
periode med langsom sorption /6/. Den langsomt sorberede fraktion repræsenterer muligvis en 
mindre desorbérbar og mindre bionedbrydelig fraktion /6/. I en undersøgelse af Steinberg et 
al., var 1,2-dibromoethan, ældet i jord i op til 19 år, således meget modstandsdygtig overfor 
både desorption og nedbrydning, i modsætning til friskt tilsat stof /17/.  
 
Effekten af ældning i jord var langt mindre for 2,4-D end for triazinerne. 2,4-D anses normalt 
ikke for at sorbere kraftigt i jord. Vi målte nogen sorption i jord i vores forsøg, dog mindre 
end for triazinerne, men stadig øget sorption med ældningstiden. 
 
I vores forsøg var mineraliseringen af atrazin og terbuthylazin i grundvandssediment langt 
hurtigere end i jord. Også en højere grad af mineralisering blev observeret her, sammenlignet 
med jord, og der var ingen effekt af ældning. Den manglende effekt af ældning i 
grundvandssedimentet hænger sandsynligvis sammen med herbicidernes lave sorption i dette 
miljø. I overjord er det organiske stof formentlig hovedansvarlig for sorptionen, specielt for 
ikke-ioniserede stoffer som triazinerne. Chiou beskrev sorption af ikke-ioniserede stoffer til 
jords organiske stof som inkorporering i den hydrofobe fase, drevet af ”frastødning” af 
stofferne fra den vandige fase /18/. I vores grundvandssediment, som havde et lavt organisk 
indhold, sås ingen tydelig effekt af ældning. Dette indikerer at det organiske stof er en vigtig 
faktor i forhold til ældningseffekter.  
 
Lav sorption (Kd-værdier på 0,15-2,83 l/kg) af atrazin til materialer med et lavt indhold af 
organisk kulstof (0,003-0,6 %) er også målt af andre /16/, /19/ og /20/. pH menes også at 
spille en rolle for sorption af triaziner, idet de bindes kraftigere ved lav pH /18/. pH i vores 
prøver var lav, men var nogenlunde den samme i både jord og grundvandssediment. Det er 
derfor ikke sandsynligt, at pH er årsag til observerede forskelle i sorption mellem jord og 
grundvandssediment. Der blev ikke observeret ældningseffekt for mechlorprop overhovedet, 
eller for 2,4-D i grundvandssediment, hvilket er i overensstemmelse med den lave sorption.  
 
Metoden,  der her er brugt til at måle biotilgængeligheden af herbiciderne for de nedbrydende 
mikroorganismer, bygger på antagelsen, at en reduktion af koncentrationen af tilgængeligt 
substrat følges af en reduktion i mineraliseringshastigheden, og at antallet af nedbrydende 
bakterier er konstant. For at opfylde disse betingelser bedst muligt, blev forsøgene udført med 



en forholdsvis – i substratmæssig sammenhæng – lav koncentration af herbicider, og et højt 
antal bakterier.  
 
Generelt blev der målt en høj grad af mineralisering af atrazin, af Pseudomonas sp. ADP. 
Dette er forventeligt, idet ADP udnytter atrazin som N-kilde, og intet kulstof derfor indbygges 
/11/. I jorden var ADP-stammens grad af mineralisering af terbuthylazin dog lav, 
sammenlignet med atrazin. Dette mønster sås også i grundvandssediemt, dog i mindre grad. 
Denne forskel mellem de to stoffer kan enten skyldes den højere sorption af terbuthylazin i 
forhold til atrazin, eller en mindre effektiv mineralisering af terbythylazin af ADP-stammen, 
end af atrazin.  
 
KONKLUSION 
 
Undersøgelsen viste, at mineralisering af atrazin og terbuthylazin, af Pseudomonas sp. ADP, 
var reduceret når herbiciderne var ældet i jord i længere perioder. Ældning af 2,4-D i jord 
havde langt mindre effekt på en beriget bakteriekulturs mineralisering af dette herbicid, og 
ældning havde ingen effekt på mineraliseringen af mechlorprop. Størrelsen af effekten på 
mineralisering af de forskellige herbicider var i overensstemmelse med en kraftigere sorption 
af atrazin og terbuthylazin, mens der var mindre sorption af 2,4-D, og ingen sorption af 
mechlorprop. I grundvandssedimentet, hvor sorptionen af herbiciderne var meget lille, havde 
ældning kun lille, eller ingen, effekt på mineraliseringen af de fire herbicider, der blev 
undersøgt.  
 
Resultaterne indikerer, at nedsat biotilgængelighed af herbicider på grund af ældning, og 
deraf følgende nedsat biologisk nedbrydning, er mindre sandsynlig i grundvandssediment 
med et lille indhold af organisk stof, hvor sorptionen derfor er lille, end i jord.   
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