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Ny hverdag som ”skadedyrs-rådgiver”

• Må skuffe de ”ornitologi-
interesserede”

• Ej heller nyt til 
”storvildtjægerne”.

• Nye udfordringer for 
planteavlen 

• Ikke kun 
klimaforandringer – men 
flere nye kryb!

• Insekticider er ikke 
ligefrem i medvind (afgift, 
restriktioner og forbud) 



Bladlus

• I England har bladlus 
fremrykket deres 
livscyklusstadier 
med 3-6 dage i 
forhold til for 25 år 
siden.

• På bare 7 
sommerdage kan 
lusene opformere 1 
generation!



Alt det vi kender……

• Havrerødsot

• TuYV (”Rapsrødsot”)

• Bladribbesnudebiller

• Aksløbere

• Majsborer/-halvmøl

• Coloradobiller



Hvad er det??

• Eksempler fra kunder/kollegaer/sms



Egyptens 10 plager…………………………..

• Egyptens ti plager er i Det 
Gamle Testamente Israels gud 
Jahves straf over Egypten, 
efter at Farao nægtede 
israelitterne tilladelse til at 
rejse ud af landet. Først efter 
den tiende plage lod Farao 
israelitterne rejse. (2. 
Mosebog, kap. 7-11) Plagerne: 
1. vand til blod 2. frøer 3. myg 
4. fluer 5. kvægpest 6. bylder 
7. hagl 8. græshopper 9. 
mørke 10. død (Kilde: Den 
Store Danske Encyklopædi og 
Bibelen)



Cikader

• Ikke sangcikader

• men Græsvirus/dværg-
cikaden (psammotettix
alinus)



Cikader



Wheat Dwarf Virus (WDV)
Hvede-dværg-virus



Værter

Alle kornarter

+++ Vinterhvede

++ Rug

++ Triticale

+ Vinterbyg

Græsser

++ Rajgræs

++ Enårig rapgræs

- Hundegræs

- Timothe

- Engsvingel

- Kvik



Livscyklus

• Forår: æg klækkes efter 
50-60 gradage og 
jordtemperatur på 8 gr.C

• Sommer: Nymfe 
gennemgår 5 stadier 
inden færdigudviklet 
cikade

• Efterår: Flyvning og 
æglægning ved over 15 gr

• Normalt 2 generationer 
om året, men 3 i varme 
efterår.

• Nymfer: spredes i ”øer”
• Nymfer udgør den største 

fare som vektor.
• Cikader: har vinger = 

livlige og mobile over 
større afstande

• Bærer kun på virus i max 
80 dage.



Cikader

Betydning
• Ubetydelig effekt af direkte 

sugeskade
• Forveksles let/ofte med 

havrerødsot
• Hvis virus (WDV) så meget stor 

udbyttenedgang. Normalt 10-
30% (op til 80-90%)

Bekæmpelse
• Bejdsning svækker cikadens 

vitalitet.
• Tidlig bekæmpelse med 

pyrethorid i vækststadie 11
• Evt. stoppe indvandring med 

100 meter ”rand”-behandling
• Biscaya (thiacloporid) har ringe 

effekt pga. for lille optagelse af 
aktivstof ift. kropsstørrelse

• S: max 60-70% effekt
• Tidlig såning fremmer angreb
• Sortsforskelle?



Fritflue

• Oscinella frit

• Larven er 
mælkehvid/hvidgul

• 4 mm lang og to sorte 
mundkroge



Dårligt såarbejde?



Første advarsel

• 1.generation flyver 
medio maj

• 90 graddage efter 
1.marts med 
basistemperatur 8 
gr.C.

• Lægger æg i græsser, 
korn og majs.

• Kun planter på 1½ - 2 
bladstadiet er 
følsomme



2. Generation ingen betydning

• MEN så kommer…

• 3. generation flyver 
(primo?) ultimo august 
– ultimo september

• Ligger æg direkte i 
vintersæden

• Eller på 
spildskornsplanter og 
græsukrudt i stubben



Fritfluen

Betydning

• Betydelig angreb reducerer 
plantetal kraftig

• Kan være stor variation i 
marken

• Omsåning kan være en 
nødvendighed

Bekæmpelse

• Hold jorden/stub sort fra 
medio august!!

• Tidlig såning fremmer 
angreb

• Tidlig bekæmpelse med 
pyrethorid i vækststadie 11



Brakflue

• Hylemya coarctata

• Larven har sorte 
mundkroge



Brakflue

• Kun 1 generation årligt!

• Fluen lægger sine æg i 
ubevokset jord!

• Obs: vintersæd efter 
tidligt høstede afgrøder 
(kartofler, konserves 
ærter, vinterraps)



Bygfluen (Chlorops pumpilionis)



Bygfluens larve

Tidlig forår Før høst



Symptomer efter bygflueangreb



Bygfluens larve 

• Angriber
• Vårhvede (-byg)
• Vinterhvede og –rug

• Biologi
• Første generation angriber 

vintersæd i tidlig efterår
• Anden generation lægger 

sine æg i maj-juni og 
angriber vårhvede (og –
byg)

• Bekæmpelse
• God effekt af neonokotinid

bejdsning
• Tidlig pyrethorid sprøjtning 

på 1-2 blad stadiet (x 2 + 14 
dage)

• Fakta
• Vintersæd kan tildels

kompensere med dannelse 
af nye skud

• Vårhvede rammes hårdt 
(op til 50% udbyttetab)

• Varsel
• Forsøg med opsætning af 

limplader



Bekæmpelse generelt

• IPM

• Moniter 
(varsling,gradage
prognoser, etc)

• Forebyg

• Optimer effekt 
(additiver og pH)

• Timing

• Vis hensyn



Naturlige fjender

• Edderkopper (Tibellus
oblongus ) mod cikader



”Grøn vækst øger skadedyr”



”Faglige/politiske” fjender

• Efterafgrøder (etableres sidste års efter 
hovedafgrøde - men før næste afgrøde) 

• Efterafgrøde = mellemafgrøde (samler op, dækker af 
og leverer tilbage – men den er også en kilde og 
spreder)

• Mellemafgrøde = ”mellemmad” (vært, skjule- og 
spise-sted for både skade- og nyttedyr)

• ”Pest eller kolera”??
• Olieræddiker: N-opsamling eller kålbrok

• Spildkorn: N-opsamling eller viruskilde





Neonikotinoider

• [Ne-o-ni-ko-ti-no-id]

• ”Pesticider dræber 
bier!”

• Neuro-aktivt insekticid

• Nikotin?

• Imidacloprid, 
thiamethoxam, 
clothianidin!



Fakta >< Følelser



Imidacloprid ud!

• Dispensation i 
sukkerroer (DK 2019)

• LUMIPOSA  
(cyantraniliprole) ind?

• ”Latitude-om-igen” (fra 
PL -> D)



”De grå sider”

Godkendelse

• Prøv Middeldatabasen, men 
det er etikette på dunken 
der gælder!

• Specifik/selektiv

• Bredspektret

• Forsigtighed (producent og 
bruger)

• Spørgsmål om marked og 
økonomi

Virkning

• Godkendt til et, men har 
også effekt overfor andre 
arter (”bi-virkning”) = 

• POSITIV 

• NEGATIV 



Karate 2,5 WG 
(2,5 g/kg lambda-cyhalothrin)



Insekticid resistens ??

Glimmerbøsser

 Rapsjordlopper

 Bladlus

 ?



Bland og skift!



”Cocktail-effekt”

• Blanding af aktivstoffer, 
(ex.insekticid + fungicid)

• D: Ændre 
klasse/godkendelse/bi-
mærke

• Ex: Mospilan går fra 
”ingen bifare” til ”farlig 
for bier” ved blanding 
med azoler



Blomster & bier (+azol)



Flyve-og hviletidsregler?



Fremtidens muligheder
for bekæmpelse

• Biologiske midler 
(biopesticider, etc.) 

• Kontrolleret indsats af 
nyttedyr/nematoder
m.fl. (ecoboix.com)



FLIPPER



Met52 foliar



”Mælde-most”



REQUIEM



REQUIEM

• Kontaktmiddel med knock-down effect

• Kontrol af sugende insekter (fluer, trips, mider, lus 
m.fl.)

• Godkendt i væksthus (2019) (grøntsager, jordbær)

• Forventes godkendt til (æbler, pærer, fersken, druer, 
citrus m.fl.)

• Forventes godkendt i raps (2020): skulpesnudebiller

• Søges også godkendt til økologi



Fremtiden kan se sort ud 



Semios.com



Fremtiden godt på vej…….



Men vi slap for disse i 2018 

• Agersnegle



Opsummering

Cikader

Ligger der en 

joker derude 

kamufleret?

Alt kunne lade sig 

gøre i efterår 

2018 – men 

agersneglen 

vender tilbage!

Fluer
Forskel i tiltrækning 
af frit- eller 
brakfluer!

Bygfluen en 
kategori for sig, 
som kræver seriøs 
indsats.

”Pest eller kolera”

Fremtiden
Klimaændringer og 
graddage

Biologiske løsninger

Teknologi


