
1

Hvordan står det til i marken?
v.  Finn Olsen, SLF
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Jordtyper i ”SLF-land”
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Hvor ser vi resistens i SLF-land

Ital. Rajgræs i hvedeegne med egen produktion af foder til 
grisene, typisk jb6. Egnsvis udbredt resistens.

Agerrævehale startet i marsken, men breder sig til andre 
jordtyper. Udbredt resistens.

Fuglegræs og kamille – startet i vest, men er nu udbredt.

Valmuer – få men alvorlige lokaliteter.
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Hvor blev sædskiftet af?

 Egen foderproduktion til grisene på lerjord – db i 
vinterhvede 2 - 3.000 kr højere end i vårbyg.

Marskjorde, forårsetablering er næsten umulig

 År som 2021 skræmmer 
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Faktorer der trækker den gale vej

 Krav om op til 52 % efterafgrøder har medført mere tidlig 
sået vintersæd.

 Voldsomme sanktioner ved underkendelse af 
plantedække har medført jordbehandling ved etablering 
af efterafgrøder = konservering af frøpuljen.

 Dybdeharvning og dårlig pløjning fordeler og konserverer 
frøpuljen
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Faktorer der trækker den gale vej

 Udfordringer med optimal virkning af prosulfocarb.

 Vi kan ikke forudse typen af resistens

Marker skifter hænder, historik går tabt

 Pressere og mejetærskere flytter frø
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Kig dybere i værktøjskassen

Plejer +                    
=
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Kig dybere i værktøjskassen

Plejer +                    
=
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Kemi kan være en (dyr) del af løsningen

• 1000 ital. Rajgræs/m2

• Vårsæd umulig

• Cossack virker ikke

• No-till-såning ultimo sept.

• 2 l Boxer

• 2 l Adimax + 0,2 Topik

• Kun enkelte rajgræsaks 
til høst.
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Erkendelse og langtidsplanlægning
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Hvad er udgangspunktet ?
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Hvad er status på ejendommen?

• Hvilke arter

• Hvor mange

• Egne maskiner eller makiner udefra

• Kendt resistens i græs og tokimbladet

• Sprøjteteknik og –kapacitet

• Virkstofgrupper

• Sædskifteøkonomi
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FPM  - FrøPuljeManagement
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Etablering af efterafgrøde før høst eller no-till
mål: 4 uger på overfladen
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Testcenter Vojens. Kend din resistens
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Testcenter Vojens. Kend din resistens
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Simpel frøtest.  Atlantis eller Topik ?
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Hallo nabo – høster du for mig i år ?
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Fra 0 til 100 på en høstdag
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2 superspredere

Det skal vi have løst !!!
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Tak for ordet
- og god kamp
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