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Status

• Få midler og 
virkemekanismer. 

• Flere midler på vej til 
forbud?

• Ikke nye midler på vej.

• Resistensudvikling et 
stigende problem.



Kun 4 virkemekanismer:

Midddel Anvendes mod

Pyrethroider:

Lamdex, Kaiso Sorbie Mange forskellige skadedyr

Mavrik Flere forskellige skadedyr

Neonicotinoider:

Mospilan SG Skadedyr i kartofler

Carbamater:

Pirimor 500 WG Bladlus i mange forskellige 

afgrøder

Pyridincaboxamider:

Teppeki Bladlus i korn og kartofler



Nyhedsbrev 27/4-2022 fra Slesvig Holsten om 
bekæmpelse af skulpesnudebiller i raps:





Resistens hos 

kornbladlus

mod 

pyrethroider i 

UK



Forebyggelse resistens

• Behandle færrest mulige gange: 

• brug de vejl. bekæmpelsestærskler.

• Blande forskellige virkemekanismer: 

• vi har ikke noget at blande med.



Bekæmpelsestærskler

• Tærsklerne skal være 
velunderbygget.

• Konsulenter og 
landmænd skal tro på 
tærsklerne.

• Skal også tro på, at det 
hjælper at skåne 
nyttedyr.

Link til Bekæmpelsestærskler på Landbrugsinfo

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/9/4/2/plantebeskyttelse_bekampelselstarskler_for_skadedyr




Udbytte ved fjernelse af samtlige hovedskud på 3 tidspunkter i 
knopstadiet, 3 Landsforsøg 2021
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Ubehandlet Alle topskud fjernet st. 51-55 Alle topskud fjernet st. 56-59 Alle topskud fjernet st. 61



Bekæmpelsestærskler

• Tærsklerne skal være 
velunderbygget.

• Konsulenter og 
landmænd skal tro på 
tærsklerne.

• Skal også tro på, at det 
hjælper at skåne 
nyttedyr.

Snyltehvepse i raps



21. November 2020

Årsag: 

-Ændret indstilling hos 

landmand.

-CA: flere løbebiller, 

edderkopper, 

snyltehvepse og springhaler 

(føde for andre nyttedyr). 

Mindre mekanisk påvirkning 

og plantedække giver 

beskyttelse og føde.
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Snyltehveps T. heterocerus Snyltehveps P. intertistialis

Jordbearbejdning og antal klækkede snyltehvepse, 
5 svenske forsøg 1981-83, C. Nilsson



Er der håb forude?

• Resistente/tolerante sorter (succes 
hvedegalmyg, havrerødsot, 
rapsrødsot).

• Biologiske midler, planteudtræk, 
biostimulanter, olier, lim etc.

• Ændret dyrkningsteknik raps:

• Etablering af randzoner/striber med 

attraktive fangplanter eller iblanding af 

fangplanter.

• Afslåning af raps til bekæmpelse af 

rapsjordlopper.

• ”Companion crops”: isåning af andre 

planter, så rapsen bliver ”gemt” for 

skadedyr i de tidlige vækststadier.



Companion crops i raps
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Angreb rapsjordlopper i raps, 4 landsforsøg 2022

Ingen udlæg Udlæg blodkløver Udlæg blanding Udlæg kinakål

Foto: Udlæg af kinakål i forsøg, fotograferet 20. september 2021

af Peter Schmidt Nielsen, Velas

Bedst effekt af 

korsblomstrede, men 

fremmer kålbrok
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Sådato

Sådato og angreb af havrerødsot i 2015,
112 hvedemarker og 77 vinterbygmarker, ubehandlede marker

Vinterhvede Vinterbyg


