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Tidlig 
forebyggende 
IPM-indsats 
betaler sig

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

Agerrævehale koster 

engelske landmænd 

3,4 mia kr. pr. år

7-37 % af dækningsbidraget

Kr. 750

Kr. 3.300

Kr. 2.280

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


Resistensundersøgelse 2022

19 konsulenter har besvaret, heraf flere også på vegne af kollegaer

1.084 bedrifter er ‘vurderet’

Undersøgelsens spørgsmål:

• Hvor mange kunder har du, hvor du har så godt 

kendskab til deres marker, at du kan vurdere om 

der på deres bedrift er udviklet herbicidresistens?

• På hvor mange bedrifter er der udviklet 

herbicidresistens hos de nævnte ukrudtsarter?

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/9/d/e/plantebeskyttelse_herbicidresistens_danmark

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/9/d/e/plantebeskyttelse_herbicidresistens_danmark
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Resistenstest af rajgræs indsamlet i 2013-17

• 120 prøver af italiensk rajgræs

• 47 prøver af almindelig rajgræs

Prøver indsamlet i felter med mistanke om resistens er 

testet for resistens over for Topik og Atlantis OD

Resistente populationer over for ét eller begge midler

Italiensk rajgræs: 72 %

Alm. rajgræs: 26 %
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ALS-resistens hos 
enårig rapgræs, 
undersøgelse 2021

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/7/e/e/plantebeskyttelse_udvikling_resistens_enarig_rapgras

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/7/e/e/plantebeskyttelse_udvikling_resistens_enarig_rapgras


Kun hvis bestandene af græsukrudt kommer NED



Selektion for resistens er stor ved en stor 
ukrudtsbestand og ensidig satsning på kemisk 
bekæmpelse

Dvs. 

2 resistente planter pr. ha 

ved 200 planter pr. m2

Sprøjtning Sprøjtning

Stor ukrudtsbestand 

med 2 resistente planter 

pr. ha          

Selektion af resistente 

planter efter sprøjtning

Resistent 

ukrudtsbestand

Tommelfingerregel:

1 plante ud af 1.000.000 

er resistent

Overlever bare den ene 

sker der en hurtig 

opformering af resistente 

planter



IPM forebygger opformering af ukrudt og mindsker 
udvikling af resistens

Lille ukrudtsbestand          

Sprøjtning SprøjtningIPM IPM IPM

Ukrudtsbestand med en 

enkel resistent plante 

efter sprøjtning

Resistent plante klarede 

sig ikke i denne omgang        

Tommelfingerregel:

1 resistent plante pr. 10 ha 

ved 10 planter pr. m2

IPM-tiltag holder 

ukrudtsbestand nede

Sprøjtning selekterer 

resistent plante, men 

udvikling af resistens går 

meget langsomt



Mindre selektion af resistens hos italiensk rajgræs ved IPM
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‘Drivers’ for udvikling af herbicidresistens hos 
agerrævehale

Signifikant ***

• Intensitet af 
herbicidanvendelsen (antal 
behandlinger pr. år)

Ikke signifikant NS

• Herbicid-diversitet (antal virkemekanismer 
i blandinger eller rotation)

• Efterårs- versus forårssåede afgrøder

• Korn versus andre afgrødetyper

• Andel af vinterhvede i sædskiftet

• Frekvensen af pløjning gennem årene

• Jordbearbejdningsintensitet

Analyse af 10 års (2004-2014) data for 138 

marker med agerrævehale fordelt på 71 

ejendomme i UK



Farligt at satse for meget på 
glyphosat

• Bestande af agerrævehale har forskellig 
følsomhed over for glyphosat

• Selektion af mindre følsomme typer kan 
måles efter bare en sprøjtning med 
glyphosat

• 10 års data fra 132 marker viser, at 
agerrævehale er mindre følsomme i 
marker med størst anvendelse af 
glyphosat  

Agerrævehales følsomhed over for glyphosat i UK 

(bioassay med 2 doser)

UK studie



3 esser mod græsukrudt

• Registrering af frøkast 

• Henfald i stub

• Strategisk pløjning

Frøpuljemanagement

• Sorter til sen såning

• Såteknik til sen såning
Sen såning af vintersæd

• Hestebønner/ærter

• Havre

• Vårbyg

Vårafgrøder





3. sept.25. sept.

Landsforsøg 091942121-003 (Foto Morten Steg, Landbosyd)

Såtid i hvede med italiensk rajgræs

Se video fra forsøget her: 
https://www.seges.tv/video/705018

09/sen-saning-er-effektiv-mod

https://www.seges.tv/video/70501809/sen-saning-er-effektiv-mod


Sen såning øger effekt af jordmidler om efteråret

Og dertil kommer, at 2 ugers senere såning halverer fremspiringen af græsukrudt

Landsforsøgene 2022 side 61, 3 forsøg
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Foto: Thyregod

Radrensning i rækkeafgrøder

Foto: Hans Erik Larsen, velas



IPM tiltag kan redde os, hvis

• Bestandene af græsukrudt bringes ned – langt ned – og det kan 

kun gå for langsomt

• Kemi ikke længere ses som ’løsningen’, men som et vigtigt sidste 

led i kontrollen med græsukrudt

• Sædskifterne bliver mere varierede og med flere vårafgrøder

• Vintersæden bliver sået senere

• Frøpulje-management gøres til en disciplin, der tages lige så 

alvorligt som alt andet i produktionen

• Vi erkender udfordringerne før det går galt



Tak for opmærksomheden og I 
ønskes god arbejdslyst med IPM

Find forslag til løsninger på LandbrugsInfo

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/9/a/8/plantebeskyttelse_resistent_grasukrudt_ipm


