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Biologisk bekæmpelse
Brugen af levende organismer til 
forebyggelse eller direkte bekæmpelse af 
skadegørere

guldøje



punktopstilling, brug 

”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

Sektion for Organisme Biologi

• Intensivering af landbrug -61% af DK er landbrugsareal, 9/10 pløjes,  og 
gødes årligt og sprøjtes ofte 
➢ Større marker
➢ Færre hegn, smallere markrande, færre træer, stier mv.
➢ Færre og mere fragmenterede naturområder
➢ Eutrofiering ved kvælstof (ca 12 kg/ha deposition i DK)
➢ Brug af pesticider 

Over 75% fald i insektbiomasse
på 27 år i tyske naturarealer
Hallmann et al. PLOS 1, 2017



Brug af insekter til forebyggelse og bekæmpelse 
bygger på biologisk viden

• Skade - betydning

• Skadedyrets biologi

- Livscyklus 

- Udbredelse 

- Værtsplante(r )

- Spredning

- Mortalitetsfaktorer

- Naturlige fjender –hvilke

- … fødenet

PLENS Dias 4

Direkte herbicid 
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Direkte insekticid 

effekter

Indirekte herbicid 

og insekticid 

effekter



Identificere muligheder for at forebygge og 
bekæmpe

• Kan der forebygges?

• Sædskifte

• Sanitære foranstaltninger

• Kan man fremme den naturlige regulering?
• Skåne de naturlige fjender 

• Give dem bedre livsbetingelser

• Er det nødvendigt også at bekæmpe

• Hvornår i livscyklus kan man bekæmpe?

• Findes nytteorganismer til masseudsætning?

• Andre muligheder for forebyggelse/ bekæmpelse?

• kombinationer af metoder ofte nødvendigt

PLENSted og dato Dias 5



Dyrkningspraksis –påvirker
skadedyr og deres naurlige fjender
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Navntoft et al 2015

Færre harvninger
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Navntoft et al 2009

Monitering og varslingJacobsen et al. AEE 2019

Færre pesticider
Skånsomme metoder

insektvolde

DEFRA, UK

Esbjerg og Sigsgaard 2014

Færre spindemider i økologisk produktion
- bedre ratio mellem spindemide/fjende



punktopstilling, brug 

”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

Sektion for Organisme Biologi

Landbrugslandet kan huse insekter og fugle og andre dyr
til glæde og gavn – også i produktionen. 



Skåne nyttedyr og biodiversitet 

BUFFERZONER: Yderste del af afgrøden som ikke behandles 
med pesticider og kunstgødning eller anden gødning

Tilvæksten i biodiversitet (antal arter) er relativt svag ved 
bufferbredder >6 m (6–24 m)

6 m bufferzoner langs levende hegn kan effektivt fremme 
biodversiteten i kornmarker  (begrænsninger: én lokalitet, én 
jordtype, én afgrøde)

Miljøstyrelsens Pesticidforskningsseminar 2010Miljøstyrelsens Pesticidforskningsseminar 2010 Foto Rasmus Nimgaard

Navntoft et al 2010



Bruge plantediversitet –funktionel biodiversitet
Blomsterstriber

Protecfruit – erstatter en række
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EcoOrchard –mellem traktorspor
PROTECFRUIT
8-10 orchards in DK

EcoOrchard
Belgium
Germany
Italy
Poland
Sweden
Switzerland
Denmark
France
Latvia



Flerårig
blomsterblanding

Dansk navn Latin

vellugtende gulaks Anthoxanthum odoratum

kamgræs Cynosurus cristatus

bakkesvingel Festuca guestfalica

rød svingel Festuca rubra rubra Mit.

alm rajgræs Lolium perenne

lundrapgræs Poa nemoralis

engrapgræs Poa pratensis

alm engrapgræs Poa trivialis

Dansk navn Latin

Alm. Røllike Achillea millefolium

Alm. Tusindfryd Bellis perennis

Liden klokke Campanula rotundifolia

Kommen Carum carvi

Alm. Knopurt Centaurea jacea

Grøn høgeskæg Crepis capillaris

Hvid snerre Galium mollugo

Pyrenæisk storkenæb Geranium pyrenaicum

alm kongepen Hypochaeris radicata

Gul fladbælg Lathyrus pratensis

Høstborst Leontodon autumnalis

stivhåret borst Leontodon hispidus

Hvid okseøje Leucanthemum vulgare

alm. Kællingetand Lotus corniculatus

Humlesneglebælg Medicago lupulina

Engforglemmigej Myosotis scorpioides

Fladkravet kodriver Primula elatior

Alm. Brunelle Prunella vulgaris

Dagpragtstjerne Silene dioica

trevlekrone Silene flos-cuculi

Rødkløver Trifolium pratense

gærde-vikke Vicia sepium

vild gulerod Daucus carota

cikorie Cichorium intybus

bibernelle Sanguisorba minor

17/01/2019Department of Plant and Environmental Sciences

FAB-
Planter

Frøblanding:

hjemmehørende,

flerårig.

Kriterier:
• Værdi for nyttedyr

• blomsteringstid,

• størrelse

• tolerance ovf trafik

• klipning

• ++ år holdbar

30 urter/ 10 FAB
8 græsser



Flere nyttedyr, færre skadedyr, mindre tab
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>38% færre ‘luseæbler’ i interrow behandling
blomsterstriber sammenlignet med kontrol

Fra:  Flerårige blomsterstriber i æbleplantager | 2018 | FiBL | Ecoadvice | UCPH



Workshops og en
håndbog til frugtavlerne

17/01/2019Department of Plant and Environmental Sciences

Workshop - FAB teknikker 2016
• Frugtavleres egne metoder
• Egne vurdering af FAB
• Hvordan opgøres FAB  -Håndbog
Evaluering af FAB teknikkerne 2017
• Plantagens FAB strategi
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https://ebionetwork.julius-kuehn.de
Homepage:

http://plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/applied_entomology/

https://ebionetwork.julius-kuehn.de/
http://plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/applied_entomology/


Forebyggelse og bekæmpelse integreres



Masseudsætning af nyttedyr på friland -Europa

• MAJS:   (ca. 100.000 ha) mod majshalvmøl

• VIN:  (ca. 40.000 ha) 

• FRUGTPLANTAGER:  (ca. 30.000 ha)

• JORDBÆR:  (ca 20.000 ha) mod spindemider

• DERTIL: mikrobiologisk bekæmpelse 

• Bacillus thuringiensis, nematoder, entomopatogene svampe

• Lille del af samlet frilandsareal 

• Biologisk bekæmpelse i væksthuse i DK grøntsager nær 98% (110 ha), og
halvdelen af prydplantearealet

•



Udsætning af Trichogramma

2017



Biologisk bekæmpelse i hvidkløver

Sortere
snyltehvepsekokoner
fra frarens.

26 million kokoner i 10 tons
frarens fra 450 ha økologisk
hvidkløver i 2015.

Nanna K Ytting, Henrik B Topbjerg et al.
KU og AU,  MST projekt



Optimere masseopdræt af rovinsekter

Mål at udbrede nuværende successfulde
anvendelse i beskyttede kulturer til større
kulturer/ flere kulturer
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• Arter?

Hjemmehørende i Denmark

Hypoaspis aculeifer Orius majusculus Adalia bipunctata

• Hvad skal optimeres?

Temperatur

Diæt

Genetik

Montoro et al In prep, Jensen et al, 2018, Helgadottir, 2017



Sammendrag
Færre insekter – diversitet og biomasse

• Tab af levesteder

• Pesticider

• Tab af plantediversitet giver tab af insektdiversitet

Forebyggelse

• Dyrkningspraksis kan fremme diversitet og funktionel biodiversitet

• Funktionel biodiversitet kan fremme naturlige fjender, forebygge
skadedyr og reducere udbyttetab
• Nye værktøjer til at vurdere funktionel biodiversitet

Bekæmpelse

• Direkte bekæmpelse på større arealer med insekter findes –og nye
metoder er under udvikling

• Nogle vigtige faktorer er diæt, temperatur og genetik
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TAK

For flere oplysninger se:

http://plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/ap
plied_entomology/
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http://plen.ku.dk/english/research/organismal_biology/applied_entomology/

