
 

 

 31. marts 2023 

 

Registreringsnet i korn i 2023 - vejledning i bedømmelse og indberetning 

Tak for tilmeldingen til registreringsnettet 2023. Nedenfor følger vejledning i bedømmelse og 

indberetning. Læs vejledningen grundigt. 

 

Opstarttidspunkter 

Tidspunkt for første bedømmelse i vinterbyg i FORSØG OG OBSERVATIONSPARCELLER 

bliver den 17.-18. april. Bedømmelse i rug og hvede begynder ugen efter den 24.-25. april. 

Der bedømmes hver mandag eller tirsdag (senest kl. 12.00). Bedømmelser mandag foretrækkes. 

 

Bedømmelserne VED MARKBESØG starter, når markbesøgene starter. Der skal her ikke 

bedømmes nogen fast ugedag, men derimod løbende. Indtastning skal ske senest dagen efter, at 

bedømmelsen er foretaget. 

 

Ved markbedømmelser skal man tilstræbe at vælge tilfældige marker. Marker med kraftige 

angreb er ikke mere interessante end øvrige marker, dog er de første meldugangreb og fund af 

gulrust selvfølgelig interessante. Vær også opmærksom på, at kun hvide, aktive pustler af meldug 

tælles med. Vær også opmærksom på, at der ikke ønskes bedømt skadedyr i forsøg og marker, 

som er sprøjtet mod skadedyr. 

 

Det vil blive meddelt på LandbrugsInfo, hvornår sidste bedømmelse ønskes foretaget. Det 

varierer fra 7 til 11 uger afhængig af kornart. 

 

De enkelte skadegørere bedømmes fra nedenstående vækststadier, dog starter og slutter 

registreringerne i samme ugenummer for alle. Starttidspunkterne for vintersæd er angivet 

ovenfor. Det vil blive meddelt senere, hvornår bedømmelserne i vårsæd ønskes påbegyndt. 

 

Bedømmelsesperioder 

 

Vinterbyg 

Meldug, bygrust, bygbladplet og skoldplet fra st. 24 

Ramularia fra st. 37 

 

Vinterhvede 

Meldug, gulrust, brunrust og hvedebladplet fra st. 30 

Septoria fra st. 32 

Bladlus og kornbladbillens larve fra st. 49 

 

Rug 

Meldug, brunrust fra st. 30 

Skoldplet fra st. 31 

 

Vårbyg 

Meldug, bygrust, bygbladplet, skoldplet fra st. 24 

Ramularia fra st. 37 

Bladlus og kornbladbillens larve fra st. 31 
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Havre 

Meldug fra st. 24 

Havrebladplet, kronrust fra st. 31 

Bladlus og kornbladbillens larve fra st. 31 

 

Bedømmelsesmetoder 

Bedømmelsesmetoderne er som i tidligere år. Det er vigtigt at bemærke, at der fra og med 

vækststadium 32 kun skal bedømmes på de 3 øverste fuldt udviklede blade. Det er meget vigtigt, 

at bedømmelserne foretages efter de beskrevne retningslinier. De foretagne bedømmelser bliver i 

registreringsnettet nemlig relateret til de vejledende bekæmpelsestærskler, hvor 

bedømmelsesmetoderne er som beskrevet.  

 

1. Svampesygdomme 

St. 26-31: Hele planten bedømmes. Angreb angives som pct. planter med angreb. Benyt 

“runde” tal som f.eks. 0, 5, 10, 15, 20 pct. angrebne planter. Der kan også angives angreb i 

intervallet 0,01-0,9 pct. angrebne planter for at angive spor af angreb. 

Meldugbedømmelse: Kun hvide, aktive pustler af meldug tælles med. 

 

Fra og med st. 32: Angreb bedømmes på planternes tre øverste fuldt udviklede blade. 

Angreb angives fortsat som pct. planter med angreb. 

Benyt “runde” tal som f.eks. 0, 5, 10, 15, 20 pct. angrebne planter. Der kan også angives 

angreb i intervallet 0,01-0,9 pct. angrebne planter for at angive spor af angreb. 

 

Fra og med stadium 45 (fanebladets bladskede opsvulmet): Angreb angives fortsat som pct. 

planter med angreb (svarende til “Fra og med st. 32"). Derudover bedømmes yderligere 

procent dækning af svampesygdomme på faneblad hhv. på 2. øverste blad. 

 

Det skal pointeres, at der ved markbedømmelser kun skal bedømmes Septoriaangreb og 

hvedebladplet på de to øverste blade fra vækststadium 45 (se bedømmelsesskema), mens 

angreb af øvrige sygdomme ikke skal bedømmes på de to øverste blade. 

 

2. Bladlus og kornbladbiller på hvede/vårbyg/havre 

Angreb angives som pct. strå med angreb. Kun strå med larver medtælles, når kornbladbiller 

vurderes. 

Der bedømmes kun én sort pr. forsøgsplan/lokalitet. 

 

Er det på grund af kraftige bladlusangreb nødvendigt at sprøjte parcellerne, stopper 

registreringer af skadedyrsangreb. I marker, der er sprøjtet mod skadedyr, skal der heller 

ikke ved markregistreringer bedømmes angreb af skadedyr. 

 

3. Vækststadie 

Det er meget vigtigt, at vækststadierne er angivet korrekt ved alle indberetninger, da 

bekæmpelsestærsklerne er afhængige af vækststadier. 
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Registreringsskemaer 

Der findes to typer registreringsskemaer. Der er skemaer for: 

 

a) indberetning fra forsøg og observationsparceller 

b) indberetning fra markbesøg 

Skemaerne kan hentes på Landbrugsinfo på Registreringsnet: Varsling og registrering af 

skadevoldere i landbrugsafgrøder. 

 

Elektronisk indberetning 

Indberetning sker elektronisk via pc eller mobiltelefon og skal i forsøgene være foretaget senest 

tirsdag kl. 12.00. 

 
Indberetning sker via LandbrugsInfo > Planter > Plantebeskyttelse > Registreringsnet/varsling, 
hvor vejledningen i elektronisk indberetning kan findes. Vejledningen er også medsendt.  
 
Husk, at I selv skal kontrollere og godkende de indtastede data.  
 

Spørgsmål 

Er der spørgsmål vedr. registreringsnettet, kan henvendelse rettes til en af undertegnede. Er der 

spørgsmål til det IT-mæssige ved indberetning via LandbrugsInfo, rettes henvendelse SEGES IT 

Kundecenter på tlf. 7015 5015. 

 
Resultatformidling 

Resultaterne kan ses på LandbrugsInfo > Planter > Plantebeskyttelse > Registreringsnet/varsling. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Rasmus Emil Jensen   Ghita Cordsen Nielsen 

Plante- & MiljøInnovation   Plante- & MiljøInnovation 

Mobil: 4028 4904   Mobil: 2028 2695 

Email: raej@seges.dk   Email: gcn@seges.dk 
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