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Hjælpemidler til vurdering af behov

• Bekæmpelsestærskler.

• Registreringsnet.

• Diverse fælder.

• Graddagemodeller.

• Bakker.

• Nye metoder.



Planteavlskonsulenternes registreringsnet –
bedømmelser af angreb

• Registreringsnet.dlbr.dk.

• Bladlus og kornbladbiller i korn.

• Bladlus i vintersæd efterår (havrerødsot).

• Bladlus i hestebønner.

• Skadedyr i sukkerroer (NBR, Nordic Sugar).

https://registreringsnet.dlbr.dk/#/results/selectResult


Registreringsnet 28. juni 2022, bladlus hvede



• Registreringsnet.dlbr.dk.

• Hvedegalmyg 
(feromonfælder).

• Rapsjordlopper (gule 
fangbakker).

• Bladribbesnudebiller 
(gule fangbakker).

• Cikader i kartofler (gule 
limplader).

Planteavlskonsulenternes registreringsnet - fælder



Fangbakker og vejledning i bekæmpelse af larver af rapsjordlopper 

• Ingen fangbakker: 

• bekæmpelse rettet mod larver 

anbefales.

• Fangbakker udsat:

• min. 2 bakker pr. ca.10 ha,

• bekæmpelse ved 25 rapsjordlopper 

pr. bakke indenfor 3 uger,

• ved mange gnav også bekæmpelse 

trods lave fangster,

• fangbakker ikke 100 procent sikre.



Graddagemodeller for skadedyr

Skadedyr Optælling fra Basistemperatur Antal graddage til

Begyndende 

flyvning

Generel 

flyvning

1. generation fritfluer 1. marts 8°C 70 90

1. generation bygfluer 1. januar 4,5°C 300 -

Bladlus/havrerødsot Fremspiring 3°C 170 -

1. generation 

skulpegalmyg 

1. april 8°C 80 110

Engrapgræsgalmyg 1. januar 4,8°C 102 110

Link til Graddageberegner på Landbrugsinfo

https://www.landbrugsinfo.dk/public/d/2/c/plante_graddageberegner


Monitering af bladlus i ærter



Monitering af skulpesnudebiller vha fangbakke
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Monitering skulpesnudebiller i raps, Landsforsøg 2021



Tærskler og registreringer via sensor



Fremtiden – mobile sensorer
• Påsat køretøj. 

• Insekter talt pr. minut indenfor et 

givent område.

• Kan give et billede af ‘hotspots’ i 

marken.

• Kan anvendes til gradueret 

sprøjtning mod skadedyr.

Kilde: Fauna Photonics



Satellit Kortdata

JBnr Klimadata

Snegleforekomst

Snegleskader

etc.

SmartSlug model 

SmartSlug projekt: Gradueret tildeling af sneglekorn?


