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Hvor alvorligt er det med resistens?
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Indberetning fra planteavlskonsulenter primo 2020
Italiensk rajgræs

Agerrævehale

Ensidige sædskifter fremmer resistens
med majs som eksempel
Antal majsfrie år før majs 2020
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- ALS-resistens hos enårig rapgræs
- MaisTer 7 år fra 2011-2019
- Majs i 8 af 9 år
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Mesotrione-resistens hos kamille vist i
logaritmeforsøg efter mange år med majs

Hvad kan vi lære af englænderne?
• Herbicidresistens hos agerrævehale koster
landmændene 2,9 mia kr. pr. år
• Ved store bestande af agerrævehale er
omkostningen 3.720 kr./ha
• Og ved mindre bestande 615 kr./ha
• Gennemsnitlige tab i DB I er i 3 regioner beregnet
til henholdsvis 8, 19 og 24 procent
• I flere populationer af agerrævehale ses nedsat
effekt af glyphosat

https://www.rothamsted.ac.uk/news/herbicide-resistant-weed-could-cost-uk-%C2%A31-billion-year

Hovedårsager til udvikling af resistens hos agerrævehale i UK
Procent af vinterhvede sået i september og før 20. september
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Endnu en årsag til udvikling af resistens hos agerrævehale i UK
• Pløjefri dyrkning
favoriserer agerrævehale

Procent af vinterhvede sået efter forskellig jordbearbejdning
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Hvordan ser det ud i Danmark om 5-10 år?
Større målrettet IPM indsats

Status quo

- høj andel tidlig såning af vintersæd,
- øget pløjefri dyrkning,
- samme sædskifter og kemiske løsninger

- kun tidlig såning i marker med godt
ssædskifte og lille bestand af græsukrudt,
- mere vårsæd i kornsædskifter,
- majs i sædskifte,
- mere brud af ‘ikke-ALS-midler’
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Selektion for resistens er stor ved en stor ukrudtsbestand
og ensidig satsning på kemisk bekæmpelse
Tommelfingerregel:

Sprøjtning

Sprøjtning

1 plante ud af 1.000.000
er resistent
Dvs.
2 resistente planter pr. ha
ved 200 planter pr. m2
Overlever bare den ene
sker der en hurtig
opformering af resistente
planter

Selektion af resistente
Stor ukrudtsbestand
med 2 resistente planter planter efter sprøjtning
pr. ha

Resistent
ukrudtsbestand

IPM forebygger opformering af ukrudt og mindsker
udvikling af resistens
Tommelfingerregel:
1 resistent plante pr. 10 ha
ved 10 planter pr. m2

IPM

Sprøjtning

IPM

Sprøjtning

IPM

IPM-tiltag holder
ukrudtsbestand nede
Sprøjtning selekterer
resistent plante, men
udvikling af resistens går
meget langsomt

Lille ukrudtsbestand

Ukrudtsbestand med en Resistent plante klarede
sig ikke i denne omgang
enkel resistent plante
efter sprøjtning

Svært at opnå effektiv bekæmpelse ved store
ukrudtsbestande
Effekt af herbicider anvendt i en strategi med
sprøjtning før og efter fremspring
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Plots etableret med stigende tæthed af
agerrævehale.

Svært at opnå effektiv bekæmpelse ved store
ukrudtsbestande
Betydning af fugtighedsforhold for
effekt af jordmidler før fremspiring
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IPM mod agerrævehale –
bedrift med meget IPM og pløjefri dyrkning
• 40 % vårbyg og havre, 40 % vinterhvede,
• Kerb i vinterraps
20 % vinterraps og hestebønner
• Midler mod agerrævehale med forskellige
• Sen såning af vintersæd fra 20/9 til 1/10
virkemekanismer
• Ingen 2. års hvede og aldrig vinterbyg
• 10-15 % højere dosis, hvor agerrævehale er værst
• Falsk såbed i marker, hvor agerrævehale
• 30 kg fl. N som additiv til Primera Super
er værst (både forår og efterår)
• Jordmidler i vintersæd i stadie 10-11
• Placering af N til vårsæd
• Halm snittes og mange efterafgrøder for at
forbedre jordstrukturen
• Urørt stub
• Rengøring maskiner til jordbearbejdning (børste eller vaske)
• Høster rene marker først og løbende rengøring af mejetærsker
• Egen mejetærsker
• Afpudser pletter med agerrævehale
• Tilbyder maskinstation betaling for at gøre halmpresser ren
• Renser udsæd 2 gange (når der bruges egen udsæd)

IPM på bedrift uden italiensk rajgræs trods 100 procent
vinterafgrøder, svær jord og i område med massive problemer
med italiensk rajgræs
• Halm snittes til forbedring af jordstruktur
• Ingen stubbearbejdning (ukrudtsfrø går til på jordoverfladen)
• Meget omhyggelig pløjning
• Braklægning af bakker med den stiveste lerjord
• Ingen brede spor fra gyllevogne giver plads til ukrudt
• Udsædsmængde til den høje side
• Dosis af Boxer er 2 liter pr. ha og fokus på tidlig sprøjtning i
st. 10-11
• Egen mejetærsker og ingen færdsel med halmpresser
begrænser risiko for indslæbning/spredning

Pletter med meget ukrudt
• Finsnitter/brakpudser eller glyphosat
• Dilemma ved høst af pletter med f.eks.
agerrævehale, ital. rajgræs eller væselhale
• Høst af plet først giver spredning rundt i marken
• Høst af plet til sidst giver spredning til næste mark

• Med mindre der gøres en ekstra indsats med rengøring
af høstmaskiner?

Snitter eller nedvisning
inden frøsætning

Lugning/pletsprøjtning
• De første ‘nye’ ukrudtsplanter
• Ved resistens
• De første planter, så de ikke bliver opformeret
• De sidste, så problemet kan udryddes

Resistensforebyggelse

• Holde bestande små via IPM
• Rotere/skifte mellem virkemekanismer
• Blande midler med forskellige virkemekanismer
• Men……vi løber hurtigt tør for alternativer i mange sædskifter ……
og ingen nye virkemekanismer i mere end 30 år………………….
og græs til protein og lugerobotter og anden ny teknologi er ikke
lige om hjørnet…..

• Derfor er IPM vigtigere end nogensinde, også
økonomisk

