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B dBaggrund
› Stigende problemer med græsukrudt› Stigende problemer med græsukrudt

› Konkurrence om vand, næringsstoffer og lys

› Kvalitetsforringelse (strenge krav til frøets renhed)

› Renseomkostninger, rensetab

› Vanskeligt at bekæmpe græsukrudt pga. tæt beslægtskab 
med kulturgræsser
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B h  f  t k i  f diBehov for nytænkning fordi…………..
Implementering af EU’s tematiske

strategi om bæredygtig anvendelse 

af pesticider

Nye pesticidafgifter

Ukrudtsbekæmpelse i               Ukrudtsbekæmpelse i               

frøafgrøder

Krav om øget areal med                  Stigende problemer med
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efterafgrøder herbicidresistens
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IPM i i  IPM principper 
› Inddrage sædskifte og dyrkningsmetoder› Inddrage sædskifte og dyrkningsmetoder

› Inddrage kendskab til skadevolders biologi

Anvende skadetærskler› Anvende skadetærskler

› Ikke kemiske metoder hvis effektive

› Doser og antal sprøjtninger med pesticider minimeres

› Risiko for herbicidresistens minimeres

› Opfølgning i marken
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P ti idf b  i f f dPesticidforbrug i frøafgrøder
› Herbicider udgør 82% af det samlede pesticidforbrug i › Herbicider udgør 82% af det samlede pesticidforbrug i 

frøafgrøder målt i mængde og 55% målt i 
behandlingshyppighed

› Hvordan kan IPM udnyttes i frøafgrøder?› Hvordan kan IPM udnyttes i frøafgrøder?
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G  k tGrøn vækst
› Øget krav til areal med efterafgrøder› Øget krav til areal med efterafgrøder

› Restriktioner omkring jordbehandling 

› Hvordan kan efterafgrøder spille sammen med 
ukrudtsbekæmpelsesstrategier i frøafgrøder?ukrudtsbekæmpelsesstrategier i frøafgrøder?
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P ti id f iftPesticidafgifter
› Den nye pesticidafgift forventes at medføre en væsentlig › Den nye pesticidafgift forventes at medføre en væsentlig 

prisdifferenciering

› Sulfonylureamidler bliver billige – Boxer og Stomp dyrere› Sulfonylureamidler bliver billige Boxer og Stomp dyrere

› Mere ensidigt herbicidvalg medfører større selektionstryk og 
dermed større risiko for resistensudviklingdermed større risiko for resistensudvikling
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H bi id i tHerbicidresistens
› Udvælgelse af resistente individer ved ensidig › Udvælgelse af resistente individer ved ensidig 

herbicidanvendelse

› Aktuelle arter: Agerrævehale  vindaks  rajgræs› Aktuelle arter: Agerrævehale, vindaks, rajgræs

› Aktuelle herbicider: sulfonylureamidler, ACCase hæmmere

› Hvordan minimerer vi risiko for yderligere resistensudvikling 
med de få aktivstoffer der er til rådighed?med de få aktivstoffer der er til rådighed?

› Strategier med udnyttelse af IPM og optimeret brug af 
herbiciderherbicider

8



Birte Boelt 14. august 2012

AARHUS
UNIVERSITET

I t t k dt b k lIntegreret ukrudtsbekæmpelse
› Implementering af IPM i frøafgrøderp g g

› Betydning af kløverudlæg i relation til ukrudtsbekæmpelse 

Værkstedsarealer evt. kombineret med markforsøg med flere forskellige kløverafgrøder

› Større viden om frøoverlevelse, spirehvile, vernaliseringsbehov og udviklingsforløb 
(overlevelse, blomstring og frøproduktion) af udvalgte græsukrudtsarter i relation til 
klima og dyrkningsteknik (forslag: væselhale, enårig rapgræs og alm. rapgræs) 

F  i l b t i  kli k   kForsøg i laboratorie, klimakammer og mark

› Optimeret anvendelse af herbicider herunder strategi til minimering af risiko 
for resistensudvikling

› Effekt og selektivitet af forskellige herbicider i rødsvingel og rajgræs, optimeret timing, 
herbicidkombinationer

Forsøg i klimakamre, semifield og markforsøg
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