Det højteknologiske landbrug
- forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere
Hans Nielsen

En arbejdsrapport i forbindelse med projektet
Teknologi og miljø i landbruget – nye løsninger?

Det Økologiske Råd, december 2010

Kolofon:
ISBN:

978-87-92044-03-7

Tekst:

Hans Nielsen

Layout:

Det Økologiske Råd

1. udgave:

Januar 2011

Rapporten findes kun i elektronisk udgave.
Rapporten kan frit downloades fra Det Økologiske Råds hjemmeside: www.ecocouncil.dk
Citering, kopiering og øvrig anvendelse af rapportens indhold er meget ønskelig og kan frit foretages med
angivelse af kilde.
Denne rapport er udarbejdet med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, Poul Due Jensens Fond,
EU-nævnet – Nævnet for fremme af Debat og Oplysning om Europa, samt fra Dansk Energinets
Energisparepulje.

Udgivet af:

Det Økologiske Råd
Fremtidens miljø skabes i dag
Blegdamsvej 4B
2200 København N
Tlf. 33 15 09 77
email: info@ecocouncil.dk
Web: www.ecocouncil.dk

Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere
Forord
Projektet Teknologi og miljø i landbruget – nye løsninger? bygger ovenpå flere forskellige projekter fra Det
Økologiske Råds arbejde med landbrug gennem de seneste år. Vi har taget fat i løse ender fra et tidligere
projekt, Miljøintegration i EU’s landbrugspolitik fra 2008. Desuden prøver vi at udlede handlingsforslag ud
fra vores arbejde med husdyrklager for at fremme den bedste miljøteknologi til husdyrbrug. Og vi går
videre ud fra debatten omkring Grøn Vækst og Sundhedstjekket af EU’s landbrugspolitik og kigger på de
aktuelle forhandlinger om en ny reform af landbrugspolitikken.
Projektet er mundet ud i en række artikler og arbejdsrapporter samt et hæfte med anbefalinger til nye
teknologier i landbruget og et debathæfte med en artikelsamling om projektets temaer.
Projektet er udført gennem hele året 2010 med deltagelse af Det Økologiske Råds landbrugsmedarbejdere:
•
•
•
•
•

Hans Nielsen
Jette Hagensen
Leif Bach Jørgensen
Vibeke Ærø Hansen
Christian Ege

- Det højteknologiske landbrug, næringsstoffer og pesticider
- Reformen af EU’s landbrugspolitik, CAP
- Landbrugets energiforbrug, biomasse og bioenergi
- Jordens frugtbarhed
- Det højteknologiske landbrug, afholdelse af seminarer

Hver enkelt medarbejder er ansvarlig for rapporter og artikler inden for de enkelte emner. Vi har haft
indgående debatter om indholdet i medarbejdergruppen, men uden en fuldstændig afstemning af fokus og
holdninger. Denne arbejdsrapport er udarbejdet af Hans Nielsen.
Vores arbejde med projektet er blevet fulgt af en følgegruppe, som har bidraget med værdifuld kritisk
feedback undervejs i processen. Følgegruppens medlemmer kan ikke tages til indtægt for indholdet i
rapporter og artikler, men vores diskussioner i den bredt sammensatte gruppe har bidraget til at udbrede
problematikkerne, uden at vi nødvendigvis er nået frem til enighed i alle sager.
Følgende personer har taget aktiv del i følgegruppen:
Mikkel Stein Knudsen
Rikke Lundsgaard
Bo Læssøe
Sybille Kyed
Evald Vestergaard
Bjarne Thomsen
Alex Dubgaard
Ole Dall
Allan Skovgaard
Gunver Bennekou
Knud Vilby

Landbrug og Fødevarer, Klima
Danmarks Naturfredningsforening
Svanholm
Økologisk Landsforening
Økologisk Landsforening
Fødevareerhverv, Koordinationskont. for Landdistrikter og Erhvervsudvikling
Fødevare Økonomisk Institut
Syddansk Universitet
Infarm
Det Økologiske Råds landbrugsgruppe
Det Økologiske Råds landbrugsgruppe

Vi har desuden fået konsulenthjælp ift. de højteknologiske muligheder fra Sven G. Sommer, Professor ved
Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Syddansk Universitet.
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Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere

1. Indledning
Bekæmpelse af skadevoldere har altid været et vigtigt element i landbrugsproduktionen lige siden de første
agerbrug opstod og vil fortsat være det.
I de tidligste agerbrug blev skadevolderne (ukrudtet) bekæmpet gennem svedjebruget. Lige efter rydning
og afbrænding af skov til agerbrugsproduktion var jorden stort set fri for markukrudt, fordi det ikke findes i
tætte skove. Når markukrudtet havde opformeret sig gennem en årrække og jordens frugtbarhed var
reduceret, ophørte dyrkningen og en ny mark blev etableret ved fældning af et nyt skovareal.
Da denne mulighed for svedjebrug ophørte, fordi befolkningstallet steg så meget, at der ikke var flere
skovarealer tilbage, foregik dyrkningen på permanente landbrugsarealer. Det medførte, at behovet for
arbejdskraft til bekæmpelse af ukrudt steg voldsomt. For at nedsætte behovet for arbejdskraft blev der
udviklet en lang række teknologier lige fra hakkejern til plove og fra sædskifte til brakmarker. Udviklingen af
disse teknologier foregik over tusinder af år og blev i forrige århundrede i stort omfang erstattet af
pesticider.
Pesticiderne fjernede i stort omfang behovet for mekanisk ukrudtsbekæmpelse og et varieret sædskifte og
førte sammen med mineralsk gødning (handelsgødning) til en kraftig forøgelse af udbytterne.
Bagsiden ved pesticiderne var, at de også slog det plante - og dyreliv ihjel, som ikke var skadevoldende eller
endda til nytte for afgrøderne, så plante- og dyrelivet på de dyrkede marker blev stærkt forarmet. Hertil
kom, at pesticiderne også skadede det naturlige plante- og dyrelivet på de tilstødende naturarealer, og at
nogle pesticider forurenede grundvandet.
Mere end 50 års bekæmpelse af skadevolderne med pesticider bliver bekæmpelsen af skadevolderne
optrappet år for år. Optrapningen sker både ved at der anvendes mere og mere effektive pesticider, at
disse anvendes i blandinger og ved at forbruget har været stadigt stigende i de sidste 10 år med det
resultat, at naturen og miljøet bliver stadig mere forarmet.
Der er derfor behov for en ny strategi, hvor højteknologiske virkemidler kan sikre, at der på den ene side
fortsat foretages en effektiv bekæmpelse af de skadevoldere, der medfører betydelige udbyttetab og på
den anden side stopper eller reducerer bekæmpelsen af de mange plante - og dyrearter, der ikke medfører
betydelige udbyttetab eller endog kan forøge høstudbyttet. Den nye strategi skal reducere
pesticidforbruget kraftigt og skabe forudsætningerne for, at andre og mere natur- og miljøvenlige
teknologier end pesticider på sigt kan overtage bekæmpelsen af de skadevoldere, der medfører betydelige
udbyttetab.

2. Forebyggelse af skadevoldere
Forebyggelse af skadevoldere omfatter en lang række virkemidler, hvoraf nogle både kan benyttes til
forebyggelse og bekæmpelse.
Det mest udbredte virkemiddel til forebyggelse af skadevoldere er sædskifte. En række insekter og svampe
kan helt forhindres i at medføre udbyttetab ved at have et varieret sædskifte, der forhindrer, at
skadevolderne kan opformere sig så meget, at de medfører væsentlige udbyttetab. Det gælder dog kun
skadedyr og svampesygdomme, der er i stand til at opformere sig i den enkelte mark og som har ringe
spredningsevne. Som eksempel på skadedyr kan nævnes nematoder, der kan medføre væsentlige
udbyttetab i sukkerroer, hvis der i dyrkes sukkerroer på det samme areal i mere end hvert 3. år. Som
eksempel på svampesygdomme kan nævnes kålbrok, der kan medføre væsentlige udbyttetab i
korsblomstrede afgrøder f.eks. raps, hvis der dyrkes raps på det samme areal i mere end hvert 5. år. og
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svampesygdommene goldfodsyge og knækkefodsyge kan medføre væsentlige udbyttetab i hvede, hvis der
dyrkes hvede efter hvede.
Nogle skadedyr og svampesygdomme har en stor spredningsevne, så de kan ikke forhindres i at medføre
væsentlige udbyttetab alene ved forebyggelse, så her kan bekæmpelse også blive nødvendig.
Eksempler på forebyggende virkemidler, der kan nedsætte risikoen for væsentlige udbyttetab som følge af
skadedyr og svampesygdomme:
• valg af afgrødesort, som er helt eller delvist resistente over for skadevolderne
• optimeret gødskning, så indholdet af næringsstoffer i afgrødernes plantesaft reduceres, så
skadevoldernes formeringsevne nedsættes
• reduceret afgrødetæthed, så risikoen for svampeangreb reduceres på grund af lavere luftfugtighed
• reduceret ukrudtsbekæmpelse, så der er flere skjule- og levesteder for det dyreliv, der spiser
skadevolderne.
Ukrudtsplanter vil medføre væsentlige udbyttetab i alle afgrøder undtagen græs, hvis der ikke foretage en
bekæmpelse. Det er således kun græsmarker, hvor der ikke skal foretages ukrudtsbekæmpelse hver tår for
at forhindre væsentlige udbyttetab.
Eksempler på forebyggende virkemidler, der kan nedsætte risikoen for væsentlige udbyttetab som følge af
ukrudt:
• et varieret sædskifte, så de ukrudtsarter, der er knyttet til et bestemt sædskifte, ikke får mulighed
for at opformere sig voldsomt f.eks. vindaks i vintersæd
• valg af afgrødesort, som vokser hurtigt frem om foråret og minimerer mængden af lys, der når ned
til ukrudtet
• placering af gødningen i jorden under den såede afgrøde, så gødningen ikke er til rådighed for de
ukrudtsfrø, der spirer frem i overfladen
• delt gødskning, så gødningen tildeles i flere omgange i takt med afgrødens behov, så der er en
mindre mængde gødning til rådighed for ukrudtet.
Eksempler på forebyggende virkemidler, der kan nedsætte risikoen for væsentlige udbyttetab som følge af
svampesygdomme:
• valg af de afgrødesorter, der er mest resistente over for svampesygdomme
• nedsat og/eller delt gødskning i korn, så koncentrationen af kvælstof i bladene bliver mindre
• valg af varieret sædskifte, så de stedbundne svampesygdomme ikke får mulighed for at udvikle sig
Eksempler på forebyggende virkemidler, der kan nedsætte risikoen for væsentlige udbyttetab som følge af
skadedyr:
• valg af de afgrødesorter, der er mest resistente over for skadedyr
• nedsat og/eller delt gødskning i korn, så koncentrationen af kvælstof i bladene bliver mindre
• valg af varieret sædskifte, så de stedbundne skadedyr f.eks. nematoder ikke får mulighed for at
udvikle sig
• etablere insektvolde på marken, så der er nytteinsekter til at bekæmpe især bladlus.

3. Bekæmpelse af skadevoldere
Bekæmpelsen af ukrudt i landbruget sker både ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse og ved anvendelse af
pesticider, mens bekæmpelsen af skadedyr og svampesygdomme alene sker ved anvendelse af pesticider.
I gartneriproduktionen anvendes der en række yderligere virkemidler bl.a. biologisk bekæmpelse af
skadedyr og bekæmpelse af ukrudt med gasbrænder og vanddamp.
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3.1 Bekæmpelse af ukrudt

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse har været anvendt og udviklet gennem tusinder af år, mens anvendelsen af
pesticider begyndte for mindre end 100 år siden.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse har hovedsagelig bestået af jordbehandling (pløjning og harvning) og af
lugning. Den teknologiske udvikling af redskaber til jordbehandling har kun i ringe grad medført en
forbedring af ukrudtsbekæmpelsen og lugning er ophørt i landbruget efter fremkomsten af pesticider.
Det har betydet, at ukrudtsmidler i stort omfang har overtaget jordbehandlingens rolle i
ukrudtsbekæmpelsen. Mest synligt er det i den pløjefri dyrkning, hvor ukrudtsbekæmpelsen udelukkende
sker med pesticider.

Figur 1: Behandlingshyppighed for pesticider 2000-2009. Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik.
Anvendelse af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Det er kun i økologisk jordbrug og i visse rækkeafgrøder, at ukrudtsbekæmpelsen fortsat sker mekanisk. På
den baggrund foregår der en udvikling af nye redskaber til mekanisk ukrudtsbekæmpelse med henblik på at
gøre bekæmpelsen mere effektiv. Det sker bl.a. ved hjælp af GPS-styrede radrensere, der gør det muligt at
bekæmpe ukrudt tættere på afgrøden og samtidig reducere skaderne på afgrøden. Ved at kombinere GPSstyrede såmaskiner med GPS-styrede lugeredskaber, bliver det muligt at foretage lugning både mellem
rækkerne og mellem planterne. Endvidere er der et udviklingsarbejde i gang omkring udvikling af
teknologier, der kan skelne ukrudtet fra afgrøden.
Fordelene ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse er:
• at den kan erstatte anvendelse af ukrudtsmidler,
• at den generelt giver et rigere plante - og dyreliv på markerne end ved ukrudtssprøjtning, og
• at den ikke medfører risiko for udvaskning af pesticider til grundvand og overfladevand.
Ulemperne ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse er:
• at den er mindre effektiv end ukrudtsmidler,
• at den er mere energikrævende end ukrudtsmidler,
• at den bringer spiringsdygtige ukrudtsfrø op til jordoverfladen, og
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•

at den ofte sker e fter høst, hvor den forøger udvaskningen af nitrat og øger nedbrydning af jordens
humusindhold, og hindrer dyrkning af efterafgrøder, der kan reducere nitratudvaskningen og
nedbrydningen af jordens humusindhold.
Den mekaniske ukrudtsbekæmpelse er mest effektiv, når ukrudtet nedmuldes, og når ukrudtsbekæmpelse
uden nedmuldning sker i tørre perioder, så ukrudtet dør af udtørring. Ukrudtsharvning er generelt meget
mindre effektiv end ukrudtsmidler, fordi harven kun rammer en del af ukrudtet, og fordi en række
skadevoldende ukrudtsarter ikke skades væsentligt ved harvningen.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse kræver generelt mere energi, fordi jordbehandling kræver et større
energiforbrug end fremstilling og sprøjtning med ukrudtsmidler.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse sker ofte efter høst, hvor den medfører en større udvaskning af nitrat og en
større nedbrydning af jordens indhold af kulstof. Samtidig kolliderer det med ønsket om flere efterafgrøder
for netop at reducere nitratudvaskningen og mindske nedbrydningen af jordens indhold af kulstof. Hvis
ukrudtsbekæmpelsen ikke kan ske efter høst, skal den intensiveres i de voksende afgrøder, hvor det vil
medføre større afgrødetab og forringe muligheden for at bekæmpe visse ukrudtsarter bl.a. agertidsel og
kvikgræs.
Anvendelse af ukrudtsmidler
Ukrudtsbekæmpelse med pesticider startede for alvor med hormonmidlerne bl.a. MCPA efter 2.
verdenskrig, som får 2-kimbladede planter til at vokse sig ihjel. De blev hurtigt suppleret med andre typer af
ukrudtsmidler. De såkaldte svidningsmidler bl.a. dinoseb, der er meget giftigt og slår alle slags nyspiret
ukrudt ihjel. De såkaldte jordherbicider bl.a. atrazin blev anvendt på afgrøder, der ikke tålte hormonmidler
og svidningsmidler bl.a. majs og på udyrkede arealer. De såkaldte specialherbicider var udviklet til at
bekæmpe ukrudt i specielle afgrøder eller specielle ukrudtsarter. Phenmediphan blev anvendt til
ukrudtsbekæmpelse i sukkeroer og jordbær, fordi det blokerer for ukrudtets fotosyntese, men ikke for
sukkerroers og jordbærs fotosynte se.
Flamprop-m-isopropyl bliver anvendt til bekæmpelse af flyvehavre, fordi det er så selektivt, at den kan
anvendes i både vårbyg og vintersæd.
De såkaldte totalherbicider har en effekt på alle plantearter og kan derfor kun anvendes på markerne uden
for afgrødernes vækstsæson. Glyphosat med handelsnavnet Round-up er i dag det mest anvendte
ukrudtsmiddel, der anvendes til bekæmpelse af alle ukrudtsarter enten lige inden høst eller sidst på
efteråret bl.a. ved pløjefri dyrkning.
Anvendelse af det samme ukrudtsmiddel gennem en årrække medfører, at de mindst følsomme
ukrudtsarter opformerer sig, og at de mest følsomme ukrudtsarter forsvinder. Det vil derfor efter en
årrække være nødvendigt at skifte til nye midler, der er effektive over for de ukrudtsarter, der nu er blevet
dominerende. Det har ført til, at det nu er blevet almindeligt at anvende blandinger af flere forskellige
ukrudtsmidler i kornmarker for at få en mere effektiv bekæmpelse af flest mulige ukrudtsarter, og hertil
kommer så sprøjtning med glyphosat hvert 2.-3. år.
En undersøgelse (Thorup) af ukrudt på de samme 11 marker fordelt på 4 jordtyper i 1942/43 og 1981/82
viser, at halvdelen af ukrudtsarterne er forsvundet fra markerne i løbet af denne periode. De arter, der helt
er forsvundet fra de undersøgte marker er bl.a. kornblomst, kornvalmue, klinte, vikker, agermynte og
sneglebælg. Andre undersøgelser viser samstemmende, at det vilde planteliv på marker, der sprøjtes med
ukrudtsmidler, er blevet kraftigt forarmet, idet man kun finder ca. halvt så mange vilde plantearter på den
enkelte mark som tidligere. En undersøgelse (Andreasen) viser, at anvendelsen af ukrudtsmidler har
medført, at ca. 5 arter udgør halvdelen af den samlede ukrudtsflora i 8 ud af 9 undersøgte afgrødetyper.

Side 8

Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere

Figur 2: Behandlingshyppighed for ukrudtsmidler 1997-2009. Miljøstyrelsens
bekæmpelsesmiddelstatistik.
Fordelene ved bekæmpelse med ukrudtsmidler:
• bekæmpelse med ukrudtsmidler er både billigere end mekanisk ukrudtsbekæmpelse
• ukrudtsmidler er mere effektive end mekanisk ukrudtsbekæmpelse og især i nedbørsrige perioder
• bekæmpelse med ukrudtsmidler kan foregå i vækstsæsonen, så markerne kan være bevoksede
med efterafgrøder om efteråret for at reducere udvaskningen af nitrat og nedbrydningen af jordens
humusindhold
• ukrudtsmidler kan minimere behovet for mekanisk jordbehandling, og der kan etableres pløjefri
dyrkning
Ulemper ved bekæmpelse med ukrudtsmidler:
• ukrudtsmidler skader og forarmer plante - og dyrelivet på markerne
• ukrudtsmidler skaber risiko for forurening af grundvand og overfladevand med pesticidrester
• ukrudtsmidler forarmer plante - og dyrelivet uden for de dyrkede marker som følge af vinddrift og
overfladisk afstrømning af pesticidrester
• ukrudtsmidler kan være sundhedsskadelige
Anvendelsen af ukrudtsmidler har været stigende siden år 2000 bl.a. på grund af mildere vintre og de stadig
større bedrifter, og resultatet er, at det vilde plante - og dyreliv bliver stadig mere forarmet.
Hvis denne udvikling skal vendes, er der behov for en ny strategi for bekæmpelsen af skadevoldere, der i
langt højere grad tager hensyn til det ikke-skadevoldende plante - og dyreliv på de dyrkede marker.

4. Mål og virkemidler for den fremtidige bekæmpelse
Mål for den fremtidige bekæmpelse af skadevoldere
• Forbruget af ukrudtsmidler skal reduceres kraftigt af hensyn til det ikke-skadevoldende plante - og
dyreliv på de dyrkede marker
• Bekæmpelsen må ikke medføre skader på de tilstødende naturarealer eller udyrkede arealer
• Bekæmpelsen må ikke medføre risiko for forurening af grundvandet
Virkemidler
• Anvendelse af GPS-styrede sprøjter, der forhindrer overlap i sprøjtningerne
• Anvendelse af injektionssprøjter, der gør det muligt at styre, hvilket eller hvilke aktivstoffer og med
hvilken dosering, de skal anvendes både i den enkelte mark og inden for den enkelte mark
• Anvendelse af ukrudtskort, der kan optimere anvendelsen af injektionssprøjter, ved at kunne styre
hvilket aktivstof og hvilken dosering, der er behov for på sprøjtens aktuelle position.
• Anvendelse af selektiv sprøjtning baseret på plantegenkendelse

4.1 GPS-styrede sprøjter

Anvendelsen af GPS-styrede sprøjter er i kraftig vækst, da det har åbenlyse fordele for landmanden.
Forbruget af pesticider reduceres med ca. 10%, da det forhindrer dobbeltbehandling i kiler og ved
vendinger, og da det gør det muligt mere præcist at beregne, hvor stor en mængde sprøjtemiddel, der skal i
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sprøjten. Systemet består i, at sprøjtebommen er opdelt i sektioner, og at GPS´en stopper sprøjtningen i
disse sektioner, når sprøjtebommen kommer i et område, der allerede er sprøjtet. Sprøjteføreren kan
derfor koncentrere sig mere om at registrere ukrudtet, og om doseringen ved anvendelse af
injektionssprøjter.

4.2 Injektionssprøjter

Ved anvendelse af traditionelle sprøjter sker blanding af vand og sprøjtevæske inden sprøjtninger starter.
Der laves typisk en blanding svarende til sprøjtens kapacitet, som kan være op til 100 ha. Der kan derfor
sprøjtes mange marker med en fuld sprøjte, og der kan være stort forskel på behovet for sprøjtning fra
mark til mark. Blandingen baseres på at kunne bekæmpe de værste forekomster af skadevoldende ukrudt,
og der vil derfor ske en overdosering af ukrudtsmidler på størstedelen af markerne.
Endvidere skal landmanden på forhånd beregne, hvor meget sprøjtevæske, han skal bruge. Hvis han får
lavet for lidt sprøjtevæske, skal han tilbage og lave en ny blanding, og hvis han får lavet for meget
sprøjtevæske, må han køre en ekstra gang på en del af marken, indtil tanken er tom.
Ved anvendelse af injektionssprøjter er der kun vand i sprøjtens tank, og sprøjtevæsken befinder sig som
koncentrat i en række dunke på sprøjten med forskellige sprøjtemidler. Under sprøjtningen suges der
koncentrat op fra dunkene med de sprøjtemidler, der ønskes anvendt, og efter fortynding med vand fra
tanken, opnås den ønskede dosering i sprøjtevæsken.
Det giver følgende fordele:
• der bliver ikke nogen rest tilbage efter sprøjtningen,
• der kan løbende ændres på, hvilket eller hvilke sprøjtemidler, der skal anvendes,.
• Der kan løbende justeres på doseringen alt efter hvor meget og hvilket ukrudtukrudt, der er i
marken.

4.3 Ukrudtskort

Ukrudtskort kan have meget forskellig karakter. Ukrudtskortet kan være en håndtegning, der viser, hvilke
ukrudtsproblemer, der er på den enkelte mark og hvor.
Udarbejdelse af et ukrudtskort på baggrund af en besigtigelse af den enkelte mark er meget tidskrævende,
så det er af afgørende betydning for en øget anvendelse af ukrudtskort, at det kan ske uden væsentlige
omkostninger. Der er derfor behov for at få udviklet computerprogrammer for plantegenkendelse, så
ukrudtskortet kan udarbejdes elektronisk ved hjælp af et kamera og en computer. De indsamlede
oplysninger kan så anvendes til at styre sprøjten, så den sker på baggrund af både ukrudtsmængden og
ukrudtsarterne. Den elektroniske registrering kan foretages f.eks. i forbindelse med høsten eller samtidig
med sprøjtningen. Hvis det skal ske samtidig med sprøjtningen, vil det kræve en meget kort responstid fra
registreringen af ukrudtet til, at indholdet sprøjtevæsken er ændret.
Ukrudtskortet kan f.eks. vise:
• hvilke marker, der f.eks. har forekomster af agertidsel, så de kan sprøjtes med middel mod
agertidsel,
• hvor på den enkelte mark, der f.eks. er forekomster af agertidsel, så de kan pletsprøjtes med
middel mod agertidsel,
• hvor på den enkelte mark, der generelt er ukrudtsproblemer, så de kan sprøjtes med en relativ høj
dosering og resten af marken med en relativ lav dosering eller friholde for sprøjtning, og
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en elektronisk registrering via et kamera foran på traktoren, der registreret ukrudtsarterne og
derudfra fastlægger hvilket sprøjtemiddel og hvilken dosering, der skal anvendes.

Ukrudtskort vil gøre det muligt helt at undlade eller at nedsætte sprøjtningen i dele af markerne, hvor der
ikke er så store ukrudtsproblemer som andre steder i marken. Ukrudtskort er derfor både en meget vigtig
forudsætning for, at forbruget af sprøjtemidler kan reduceres, og for at kunne få et rigere plante- og
dyreliv, uden at høstudbyttet forringes væsentligt.

4.4 Anvendelse af selektiv bekæmpelse baseret på plantegenkendelse

På lang sigt skal målet være at bekæmpelse af ukrudt er baseret på plantegenkendelse og på selektiv
bekæmpelse af de skadevoldende planter. Bekæmpelsen vil så kunne foregå med selektiv mekanisk
ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug og med selektiv anvendelse af ukrudtsmidler i det konventionelle
jordbrug, indtil der er udviklet mere miljøvenlige teknikker f.eks. UV-lys, laserstråler eller noget helt tredje.
Denne selektive bekæmpelse vil kunne foretages af robotter, så hasti gheden ikke behøver at være så høj.
Ved anvendelse af ukrudtsmidler vil forbruget kunne reduceres med over 60%, da langt størstedelen af
ukrudtsmidlerne i dag enten lander på jorden eller afgrøden, mens kun en lille procentdel lander på
ukrudtet. Ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse vil jordbehandlingen blive reduceret og dermed også risikoen
for at den bringer spiringsdygtige ukrudtsfrø op til jordoverfladen.

4.5 Forebyggelse og bekæmpelse af svampesygdomme

Svampemidler (fungicider) anvendes især til at forebygge og bekæmpe svampeangreb i korn, kartofler,
ærter og grøntsager samt til bejdsning af såsæd.
I korn bekæmpes typisk meldug, bladplet og gulrust, mens det i kartofler er kartoffelskimmel.
Undersøgelser har vist, at kraftig kvælstofgødskning gør hvedeplanterne mere modtagelige for
svampeangreb, fordi plantevæv med en højt kvælstofkoncentration giver bedre vækstmuligheder for
meldug og brunpletsyge. Ved at gødske hvedemarkerne i flere omgange reduceres
kvælstofkoncentrationerne i hvedebladene, og svampeangrebene bliver herved mindre.
Anvendelse af svampemidler har ikke de samme alvorlige konsekvenser for det vilde plante- og dyreliv som
ukrudtsmidler og insektmidler, der direkte har til formål at dræbe planter og dyr.
Figur 3: Behandlingshyppighed for svampemidler 1997-2009. Miljøstyrelsens
bekæmpelsesmiddelstatistik.

4.6 Bekæmpelse af skadedyr

Skadedyrsbekæmpelsen i landbrugets planteproduktion omfatter både insektmidler og sneglemidlet
ferrifosfat.
Anvendelsen af insektmidler finder især sted i korn, raps, roer og ærter. Det er især bladlus, der bekæmpes,
men også trips, glimmerbøsser, bedefluer og bladrandbiller m.m.
I 1950érne var det især klorerede kulbrinter som DDT, aldrin og dieldrin, der var meget langsomt
nedbrydelige og som blev ophobet i fødekæderne, der blev anvendt til insektbekæmpelse. Da de blev
forbudt, blev de afløst af alkylfosfaterne parathion, malathion og dimethoat m.fl., der er meget giftige over
for både skadedyr, bier og mennesker, men hurtigt nedbrydelige. De er nu også alle forbudt i Danmark og
erstattet af pyre throiderne alpha-cypermethrin, cypermethrin, tau-fluvalinat og lambda-cyhalothrin, der
anvendes på 90% af det areal, der sprøjtes med insekticider.
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Pyrethroiderne er meget giftige over for insekter og fisk, men meget lidt giftige over for varmblodede dyr.
De nedbrydes relativt hurtigt, og anvendes i meget små doseringer. Fuld dosering af de mest anvendte
insektmidler er på 7,5 – 12,5 gram aktivt stof/ha.
Det alvorligste problem ved anvendelsen af insektmidlerne er, at de normalt ikke kun dræber skadedyrene,
men også de insektarter på markerne, der enten er uskadelige eller med til at bekæmpe skadedyrene.
Pyrethroiderne er skånsomme over for bier, fordi de kun må udsprøjtes om natten, hvor bierne befinder sig
i bistaderne, og fordi de virker afskrækkende på bierne, så de holder sig væk fra de sprøjtede marker flere
dage efter sprøjtningen.
71% af insektmidlerne blev i 2009 anvendt i kornmarker, hvor den gennemsnitlige behandlingshyppighed
var på 0,69 mod 0,47 i 2008 og 0,20 i 2007. Den meget høje behandlingshyppighed i 2009 skyldes dels store
forekomster af bladlus, og dels at insektmidler er så billige, at der er et væsentligt overbrug. De mest
anvendte insektmidler koster kun ca. 40 kr/ha ved fuld dosering, og da de udsprøjtes sammen med
svampemidler, er sprøjtningen gratis. Det kan derfor betale sig for landbruget at sprøjte med insektmidler,
uden først at undersøge behovet, og at anvende fuld dosering, selv om halv dosering i de fleste tilfælde vil
være tilstrækkelig.

Figur 4: Behandlingshyppighed for insektmidler 1997-2009. Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik.
Fordele og ulemper ved anvendelse af insektmidler
Fordelen ved at anvende insektmidler er, at de kan forøge udbyttet. I nogle afgrøder er anvendelse af
insektmidler nødvendig for at undgå væsentlige udbyttetab, og det gælder især i vinterraps, ærter og
kartofler, mens udbyttetabet er langt mindre i korn, hvor 71% af insektmidlerne blev anvendt i 2009.
Ulemperne ved anvendelse af insektmidler er, at de også dræber insekter, der ikke er skadevoldere og
dermed bidrager til at forarme både insektlivet og det dyre - og fugleliv, der lever af insekter, og at de
skadevoldende insekter udvikler resistens over for insektmidlerne, så det er nødvendigt at øge doseringen
for at bevare effekten, indtil de er blevet så resistente, at der skal nye midler til.
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Fordelene ved at anvende insektmidlerne står derfor ikke mål med ulemperne for dyrelivet og udviklingen
af resistens i en stor andel af kornmarkerne, der bliver sprøjtet med insektmidler.
Virkemidler til at reducere anvendelsen af insektmidler
Selv om der er en relativ høj afgift på insektmidler i Danmark, så er de stadig meget billige, fordi afgiften er
en værdiafgift. Værdiafgiften bliver nemlig meget lille på de insektmidler, der er meget billige at fremstille.
Med en pris på de mest anvendte insektmidler på 40 kr./ha bliver afgiften pr. ha kun på ca. 20 kr.
En relativ høj afgift pr. behandlet areal med fuld dosering vil derfor have en langt større effekt på forbruget,
end den nuværende værdiafgift.
En relativ høj afgift f.eks. 200 kr./ha pr. behandlet areal ved fuld dosering vil betyde, at afgiften bliver på fra
16.000 kr. til 26.000 kr./kg aktivstof for de mest anvendte insektmidler, fordi der kun anvendes 7,5-12,5
gram aktivstof/ha. En så høj pris pr. kg aktivt stof vil imidlertid skabe risiko for, at der etableres et sort
marked med ulovligt importerede insektmidler.
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