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1 Registreringsnet 
Der er fundet mange bladribbe-
snudebiller i 2 marker og over 
bekæmpelsestærsklen. Der er kun 
fundet mere udbredte angreb af 
lys bladplet i en enkelt mark. 
 
Lys bladplet  
Forekomsten af lys bladplet følges fra primo marts i ca. 30 vinterrapsmarker i planteavls-
konsulenternes registreringsnet. Der er denne uge pt. bedømt i 27 marker. Der er kun fundet angreb 
i 4 marker. I 3 af markerne var der svage angreb (1-5 pct. angrebne planter, 1 pct. dækning), men 
i en enkelt mark var der 25 procent angrebne planter og ca. 7 procent dækning. Sorten er LG 
Auckland, som ifølge engelske angivelser skulle være mindre modtagelig, hvorfor angreb skulle 
udvikle sig langsommere end i mere modtagelige sorter.  
 
Den vejledende bekæmpelsestærskel ved begyndende strækning er 20 procent angrebne planter. 
Til tidlig bekæmpelse er kun Folicur Xpert EC 240 og Prosaro (kun ved angreb af andre svampe 
også) godkendt. 0,4 l/ha anbefales ved behov, og disse doser tæller 96 hhv. 75 procent i 
triazolregnskabet. 
  

Foto 1. Lys bladplet på 
blad fra mark ved Vojens 
med mest angreb i 
registreringsnettet i denne 
uge (25 pct. angrebne 
planter og 7 pct. dækning) 
fotograferet 20. marts 2023 
af Mathias Vest Weber, 
SFL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bladribbesnudebiller 
I uge 10 blev der også sat gule fangbakker ud i de samme vinterrapsmarker for at følge forekomsten 
af bladribbesnudebiller. Indholdet i fangbakkerne optælles herefter hver mandag-tirsdag.  
 
Forekomsten af bladribbesnudebiller i gule fangbakker er denne uge pt. aflæst i 31 marker.  
Der er fundet bladribbesnudebiller i 6 marker, hvor der i 4 marker kun er fanget meget få 
bladribbesnudebiller (0,5-5 pr. fangbakke), men i 2 marker har der været høje fangster i den 
forløbne uge nemlig 74 bladribbesnudebiller pr. fangbakke ved Ringsted og 26 bladribbesnudebiller 
pr. fangbakke ved Sorø.  
Marken ved Sorø er nabomark til marken, hvor der i 2022 også blev fanget mange 
bladribbesnudebiller, og hvor der blev udført forsøg med bekæmpelse i 2022.  
 
De lidt højere temperaturer i den forløbne uge har tilsyneladende været tilstrækkelig til flyvning på 
de 2 lokaliteter. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12°C, men det er overraskende, 
at der er så store fangster, når man tager vejrforholdene i den forløbne uge i betragtning. Der har i 
området været udsat fangbakker i 3 marker for at finde 2 egnede marker til at anlægge landsforsøg 
i 2023 med bekæmpelse. Der er derfor udsat 4 fangbakker pr. mark i disse marker, og de 
gennemsnitlige fangster i 4 fangbakker pr. mark er vist. 
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Den vejledende bekæmpelsestærskel er 15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke indenfor en uge. Bekæmpelse 
er først aktuel 10-14 dage efter fangsterne, da bladribbesnudebillerne ikke straks lægger æg. Der skal efter 
de 10-14 dage også være nogenlunde mildt ellers kan behandlingen fortsat trækkes. Bekæmpelse i de 2 
marker er således tidligst aktuel i den kommende uge. Til bekæmpelse kan anvendes 0,1 kg Kaiso Sorbie eller 
0,2 kg Lamdex (kun ved forekomst af andre skadedyr også). Mavrik er uden effekt på bladribbesnudebiller. 

 
 
Foto 2. Fangst af talrige bladribbesnudebiller i 
fangbakke ved Kværkeby ved Ringsted fotograferet 
20. marts 2023 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. 

 
Se registreringer i Registreringsnettet 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Se status på målrettet kvælstofregulering 2023 
Mange landbrugere har allerede søgt om tilskud til målrettede efterafgrøder eller alternativer, men der 
er også kystvandoplande, hvor der stadig mangler en del.  
 
Se et kort over status for ansøgningsrunden i dit område, og husk at søge tilskud inden ansøgningsfristen. 
 
Ordningen skal i 2023 hente et indsatsbehov på ca. 3.500 tons kvælstof, hvilket svarer til ca. 373.000 ha 
efterafgrøder. Indsatsbehovet er i år fordelt på 69 ud af de i alt 90 kystvandoplande. 
 
Der er per 17/03-2023 søgt ca. 125.500 ha svarende til omkring 34 pct. af de ca. 373.000 ha efterafgrøder 
som der er behov for. På kortet kan du se, hvor meget af indsatsbehovet, der mangler i de enkelte 
kystvandoplande. 

 
SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser procent målrettede efterafgrøder 2023 for det 
eller de kystvandoplande, som dine marker ligger i. 
 

https://registreringsnet.dlbr.dk/?&_ga=2.141824699.845336928.1679298382-693672701.1664868825#/results/selectResult


I efteråret 2023 skal der dyrkes ca. 373.000 ha målrettede efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder. 
Landbrugsstyrelsen har udgivet et kort, der viser, hvor der kan søges tilskud til efterafgrøder eller alternativer 
til efterafgrøder. 
 
Tilskuddet er på 500 kr. pr. ha, og tilskuddet kan søges hvis dit samlede efterafgrødegrundareal er på 10 ha 
eller mere. Det skal forventes, at kystvandoplande, hvor indsatsbehovet ikke er dækket ind i den frivillige 
ansøgningsrunde, vil få et ikke-kompenseret krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder, ligesom mange 
fik i 2022. Et obligatorisk krav betyder, at efterafgrøder skal sås, hvis man vil undgå et træk i kvælstofkvoten 
på 93 hhv. 150 kgN pr. ha.  
 
Ansøgningsfristen er 21. april 2023 i fællesskemaet i Tast selv. Efter ansøgningsrunden prioriteres 
ansøgningerne, og du vil derfor efter ansøgningsfristen få at vide, om du får tilskud eller ej. 
 
Landmand.dk 
På Landmand.dk vil du se en boks, hvor der står Målrettede 
efterafgrøder. Når du trykker på den, vil du se dine marker og 
beregning af dit minimumsbidrag til de frivillige målrettede 
efterafgrøder – se eksempel til højre. 
 
 
Den bedste placering af frivillige målrettede efterafgrøder, for at nå 
målet i det enkelte kystvandopland, er placering i områder med laveste 
retentionsklasse, dvs. klasse 1. 
 
Du kan i ansøgningsperioden holde dig opdateret om, hvordan 
ansøgningerne til målrettet kvælstofregulering fordeler sig i de 
kystvandoplande, hvor du har arealer ved at trække en rapport i Tast 
selv. Det betyder, at du nemmere kan vurdere sandsynligheden for, 
om indsatsbehovet i dit område når at blive opfyldt i den frivillige runde. 
Rapporten opdateres løbende og du kan finde den i Tast selv under 
fanen ”lister”. 
 
Forventer du ikke at bruge hele din gødningskvote i planperioden 
2022/2023, kan du også indberette en reduktion i gødningskvoten for 
denne planperiode. Du kan ikke få tilskud til kvotereduktion, men det 
kan modregnes i et eventuelt obligatorisk krav. 
 

3 Ukrudtsbekæmpelse vårsæd 
Målet med ukrudtsbekæmpelse er at undgå opformering af ukrudt i sædskiftet og undgå udbyttetab. 
 
Det gør ikke noget med lidt regn, før ukrudtssprøjtningen skal gennemføres. Saftspændte ukrudtsplanter 
bekæmpes altid bedre. Kolde nætter gør, at ikke alle ukrudtsarter kommer frem samtidig. Snerlepileurt, 
storkenæb, jordrøg og hanekro spirer ofte over en længere periode, og gør det svært at vælge det rigtige 
sprøjtetidspunkt. 
 
På lavbundsjorde sker fremspiringen af ukrudt over så lang periode, at der som regel må planlægges efter at 
sprøjte to gange med et par ugers mellemrum. Kør første gang inden ukrudtet har mere end to løvblade, så 
du udnytter at pileurter mv. er mest følsomme, når planterne er små. 
Den bedste økonomi er opnået ved blot at anvende fra kvart til halv dosis, men det vil i nogle marker efterlade 
lidt for meget ukrudt. Når der er meget ukrudt, er det ofte økonomisk med trekvart til hel dosis (målt som BI).  
 
Når du fastlægger den nødvendige dosis, er udfordringen derfor at vurdere, 

• hvor godt afgrøden vil vokse til og dermed dens evne til at kunne konkurrere mod ukrudtet, 

• ukrudtsbestandens størrelse og sammensætning 

• og behovet for at sanere ukrudtsbestanden, f.eks. i sædskifter med frø, roer mv. 
 
Vårhvede er en mere åben afgrøde, hvor det er vigtigt at få udført en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Her er også 
mulighed for en mere målrettet græsukrudtsbekæmpelse med mere effektive græsukrudtsmidler. 
Italiensk rajgræs kan bekæmpes i vårhvede med flere midler, mens godkendt dosis af Hussar Plus i vårbyg 
ikke er tilstrækkelig til effektiv bekæmpelse. I marker med italiensk rajgræs som ukrudt bør der anvendes en 
lidt større udsædsmængde. Overvej også at tilså køresporene, selv om det vil give grønskud. Målet er at 
italiensk rajgræs i vårsæden kun sætter få eller ingen frø. 
 
 
 



Ukrudt i vårsæd 
Vælg en løsning efter de tre-fem mest dominerende ukrudtsarter. Anvend altid midler eller blandinger med 
aktivstoffer med forskellige virkemekanismer. 
Storkenæb, jordrøg og hundepersille er blevet opformeret på en del arealer. Zypar og Pixxaro, har vist en 
meget høj effekt mod begge disse arter. Det er vigtigt at vurdere ved sprøjtetidspunkt om hele bestanden er 
fremspiret. 
 
Mustang forte og Nicanor SG (og andre metsulfuron-midler) er basismidler mod gul okseøje. Effekten af 
Nicanor kan forbedres ved blanding med MCPA. 
 
Enårig rapgræs kan optræde i så store mængder, at der er behov for at anvende Hussar Plus OD (byg og 
vårhvede) som kan lægge en dæmper på enårig rapgræs. DFF kan anvendes efter såning med 0,1-0,12 l pr. 
ha og har ved god jordfugtighed effekt mod enårig rapgræs, der er under fremspiring. 
 
Fersken- og bleg pileurt er med en lang fremspiringsperiode på mange lavbundsarealer et stort problem, og 
der er meldinger om, at effekten af to sprøjtninger, hvor effekten hovedsageligt er baseret på ALS-midler, ikke 
længere har den ønskede effekt. Der er ikke dokumenteret resistens, men mistanken er nærliggende. Mustang 
forte, fluroxypyr og MCPA er bedste bud på bekæmpelse med en anden virkemekanisme. 
 
I vårhvede kan Broadway og Rexade anvendes til bekæmpelse af agerrævehale, flyvehavre og italiensk 
rajgræs. Rexade indeholder aktivstofferne fra Broadway og er tilsat haloxyfen, som kendes fra bl.a. Pixxaro. 
Rexade er godkendt i dosering 40 g pr. ha i afgrødens st. 21-32. Tilsætning af haloxyfen øger effekten på 
storkenæb og jordrøg. Højeste dosis anbefales mod græsukrudt. 
 
Hanespore og grøn skærmaks, som ses som græsukrudt i majs, kan også forekomme i vårsæd. Det kan 
bekæmpes med Primera Super/Foxtrot i vårbyg og vårhvede. I vårhvede kan også anvendes Topik EC. 
Broadway har moderat effekt mod hanespore. 
 
Ved bekæmpelse af flyvehavre i vårbyg anvendes Primera Super/Foxtrot. Det må ikke blandes med Nicanor, 
Zypar, Primus, Starane XL, Mustang forte eller Hussar Plus OD, men anvender du andre løsninger, kan 
flyvehavremidlet iblandes, så du sparer en kørsel og ikke kommer i problemer med sprøjtefrist for 
flyvehavremidlet. Sprøjtefristen for Primera Super/Foxtrot er st. 30. 
 
Tidsler, gråbynke, skræppe, agerpadderok og andet rodukrudt kan først bekæmpes effektivt, når skuddene er 
godt fremme. Det vil de ikke være ved den almindelige ukrudtsbekæmpelse. Der skal være 2 uger mellem 
sprøjtning mod frøukrudt og rodukrudt, således at det tidligt fremspirede rodukrudt, der er ramt af den tidlige 
sprøjtning, igen er i god vækst. 
 
Herbicidresistens skal du forebygge ved at bruge tankblandinger af midler med forskellig virkningsmekanisme 
eller færdige midler med flere virkemekanismer. Især fuglegræs og kamille er arter med høj risiko i forhold til 
at udvikle resistens mod ALS-hæmmere i virkningsklasse B / 2. Starane 333 HL og andre fluroxypyr-midler er 
virkningsklasse O / 4, og er resistensbryder over for fuglegræs ved doseringer på 0,1-0,15 l/ha. Fluroxypyr har 
næsten ingen virkning mod kamille. 
 
Mustang forte indeholder aminopyralid og 2,4-D, som har virkningsklasse O / 4. Den er en god resistensbryder 
over for kamille, men ikke over for fuglegræs. Men man skal ikke have bælgplanter, roer eller kartofler året 
efter! 
 
Udvalgte løsninger i havre, hvor generelt færre midler er godkendt, se vedhæftede fil. De nævnte løsninger 
kan også bruges i vårbyg og vårhvede. BEMÆRK DFF ikke er godkendt i havre – og vi har set eksempler på, 
hvor galt det kan gå, når man alligevel bruger DFF. 
 
Udvalgte løsninger til vårbyg og vårhvede, se vedhæftede fil. 
 
Læs altid etiketterne, f.eks. kan vi høre på sprøjtekurser at alle ikke ved,  at Mustang forte har flg restriktioner: 
Efter anvendelse af 0.5 l/ha Mustang Forte eller mindre, anbefales det at indarbejde halm samt staldgødning/dybstrøelse 
(ikke gylle) indeholdende halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte, senest 4 mdr. før etablering af andre afgrøder 
end korn, raps, græs og majs. Efter anvendelse af mere end 0.5 l/ha Mustang Forte gælder følgende retningslinier (for 
halmhåndtering): - Halm må kun bortføres fra ejendommen til industriel brug eller afbrænding. - Halm eller 
staldgødning/dybstrøelse (ikke gylle) som indeholder halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte: - Kan indarbejdes 
i jorden når som helst før etablering af korn, raps, græs og majs - Skal indarbejdes i jorden min. 7 mdr før etablering af 
andre afgrøder. 
 

 Redaktion: Lene Jakobsen og Marianne Lorenzen. 
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