Skadedyr i hvidkløver 2019

Skadedyr
• Stor forekomst af kløverhovedgnaver i hvidkløver på Lolland og Falster
• Hvidkløversnudebille, Apion fulvipes Geoff. (Protapion) (eng. White clover seed weevil)
• Kløvergnavere, Hypera nigrirostris Fab. (eng. Clover leaf weevil /Lesser clover leaf weevil)
• Kløverhovedgnaver; Hypera meles Fab. (eng. Clover head weevil)

http://baza.biomap.pl/en/taxon/species-hypera_nigrirostris/photos_tx/tr/y
http://baza.biomap.pl/en/taxon/genus-hypera/photos_tx/tffile/LechBorowiec_Hypera_meles_ov.jpg/letter/H

Er det et nyt skadedyr?

!

http://coleoptera.ksib.pl/kfp.php?l=en

Kløverhovedgnaveren
• Dansk navn I 2009: kløverhovedgnaveren
• Voksen
• Æglægning starter ved 10 - 15°C
• 1 generation per år – overvintre som voksne i mark og hegn under plantedække
• Spiser blade, stængel og pollen.
• Om de spiser af skulpen er usikker

• Æglægning starter i midten af maj og varer cirka 30 dage
• Ligger i omegnen af 250 – 300 æg
• 1 – 12 æg af gangen ”gemmes” inde i hvidkløverstængen
Larven
• Spiser af frøene og skulper
• 35 – 40 frø i 14 til 30 småblomster
• 4 larvestadier som varer mellem 20-23 dage - afhængig af temperatur

• Skade: Omkring 15% udbyttereduktion (voksen og larve)

Synlige skader
Forårsaget af hvidkløversnudebillen

Forårsaget af kløverhovedgnaveren

( Henny B. Rasmussen, DJF)

λ-cyhalothrin aktivstof i Karate 2.5 WG
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Resistens?

Procent levende
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• Karate 2.5 WG

• Kontakt gift
• Effektiv mod voksne
• Effektiv mod larver

• hvis de kan rammes!
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• Biscaya OD 240

thiacloprid aktivstof i Biscaya OD 240

• Systemisk middel
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• Effektiv mod larver?

Procent [%]

• I screeningen har voksne
gået rundt i midlet
• Muligt bedre virkning hvis
indtages!
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• Fastac 50 ikke afprøvet

0
Procent levende

0

0.04

100.00

96.67

0.2

1

2

91.67

86.67

71.67

Disis rate af normal dosis (0.3 l/ha)

Hvornår ankommer snudebillen
• Snudebillen ankommer til mark over en periode

• Normal gennemsnitlig dagtemperatur i maj er 15°C, middeltemperatur 10°C, æglægning
(10-15°C)
• Hvor befinder snudebillen sig i afgrøden?
• Nede i afgrøden, på blade, stængler, knopper
• Ved blomstring oppe i afgrøden

• Er æglægningen afhængig af hvornår hvidkløveren blomstre? – det ser sådan ud.

• Hvor mange kan ankomme til marken

• Afhænger af overvintringsforhold og sted

• Barfrost
• Afstand til mark – medmindre at de voksne er ankommet sidste år

• Prædation af voksne fra nyttedyr, fugle, mus med flere
• Sygdomme - svampeinfektion

Fremkomst om foråret
• 2016 klækkefælder sat ud i anden års hvidkløverfrømark
• Indvandring fra hegn fra uge 15,16 og 17
• Flyvning observeret 22 april 2016 (uge 16) - gns. Temp. Flakkebjerg 7.4°C
Uge
16-17 (start 18/4)
17-18
18-19
19-20 (slut 20/5)
Antal per afstand

0
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9
0
0
29

Afstand fra hegn
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2
1
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4
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4

15 Antal per uge
1
22
2
15
0
6
1
2
4
45

Uge 15-16 sås 80% ved afstand 0m
- Bekæmpe i markens randområder når de første er på vej
ind! – hvornår er det så? - monitering

Æglægning og hvidkløverblomster
•
•
•
•
•
•

Kløverhovedgnaveren - Indvandring starter uge 16-17 (april)
Der er rigtigt mange larver i de første blomsterhoveder (uge 26)
Få larver i uge 24 – ikke vist
Hovedblomstring uge 26-27
Bekæmpelse før bierne starter
Hvis muligt – afpudsning, wrap og bortskaffelse af materiale

• Hvidkløversnudebillen

• Flest æg i de første blomsterhoveder. Mulig afhængig af udbud og efterspørgsel
• Dette er før hovedblomstring
• Æglægning er muligt uge 23

• De første blomsterhoveder giver de største frø, men det er også disse
blomsterhoveder med flest skadede frø (Topbjerg & Ytting 2009)

Bekæmpelse
• Tidspunkt for behandlinger

• Jeres erfaring! - efter uge 20- før uge 26
• Tid hvor insekticid er effektivt! Halveringstid på bladmateriale 3-6 dage for λ-cyhalothrin og thiacloprid
• Monitering: netning (sommerfulgenet) og bankning (fotobakke))

• Nuværende tilladte midler

• Karate 2.5WG (kontaktgift, farlig for bier – anvendes før blomstring eller udenfor biernes flyvetid)
• Genbehandling 10-14 dage

• Fastac 50 (kontaktgift, farlig for bier) - virketid 2-3 uger (Middeldatabasen)
• Biscaya OD 240 (systemisk, ikke mærket som farlig for bier)
• 1 behandling pr år

• Spruzit Neu (pyrethrin I og II) i økologisk produktion – kontaktgift

• Øget vandmængde - De voksne har det med at lade sig falde til jorden når de bliver forstyrret
svære at ramme nede i afgrøden.
• Behandle dele af mark! - Ved indvandring og før invadering sker ved flyvning
• Afpudsning, wrapning, bortskaffelse – hvis muligt
• Efterårssprøjtning!

Fastac 50 bliver formodentligt ikke genansøgt (SEGES 2019)
Lamdex og Axiendo 2.5 WG afløser Karate 2.5 WG, mindre anvendelse skal genansøges (SEGES 2019)
Spruzit Neu (01 september 2020) revurderes

