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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om status for og udvikling i ukrudt, svampe og skade-

dyrs resistens overfor pesticider 

 

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 11. november 2014 bedt DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug udarbejde et notat om status for og udvikling i ukrudt, 

svampe og skadedyrs resistens overfor pesticider. 

Notatet er led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udfø-

relse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – 

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2014-2017” (Punkt FM-23 i aftalens Bi-

lag 2). Det er udarbejdet af seniorforsker Solvejg K. Mathiassen, seniorforsker Lise N. 

Jørgensen og lektor Michael Kristensen, alle fra Institut for Agroøkologi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning  
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

16. januar 2015 

 

Notat om status for og udvikling i ukrudt, svampe og skadedyrs resistens 

overfor pesticider 

Solvejg K. Mathiassen, Lise N. Jørgensen & Michael Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus 

Universitet 

 

De stigende problemer med pesticidresistens på verdensplan vækker bekymring blandt forskere og rådgivere 

indenfor planteproduktion. Årsagen er, at der samtidig med det stigende antal tilfælde af pesticidresistens 

sker en løbende reduktion i antallet af registrerede pesticider som følge af en mere restriktiv 

godkendelsesprocedure. I modsætning til tidligere er det i dag ofte ikke muligt at løse et resistensproblem 

ved blot at skifte til et andet pesticid. Denne tendens er forstærket med den nye EU-forordning om 

markedsføring af pesticider, som trådte i kraft i juni 2011. Danmarks strengere godkendelseskrav på 

udvaskningsområdet er med til yderligere at mindske antallet af midler sammenlignet med vores nabolande. 

 

1. Status for resistens 

Ukrudt 

Der er hidtil ikke foretaget en systematisk monitering af herbicidresistens i Danmark. Resistensudviklingen 

er fulgt via et tilbud til landmænd og konsulenter om gratis test af frøprøver indsamlet i marker, hvor der på 

baggrund af utilstrækkelig effekt af en herbicidbehandling er mistanke om resistens.  Status for antallet af 

positive fund i disse prøver er vist i tabel 1. Af tabellen fremgår, hvornår det første tilfælde af resistens blev 

fundet i Danmark, og hvilken type resistens der er tale om.  

Tabel 1. Oversigt over herbicidresistens i Danmark i frøprøver, indsamlet i marker med mistanke om 

resistens.  

Ukrudtsart Resistenstype* Første tilfælde Totalt antal af 

tilfælde pr. aug. 

2014 

Fuglegræs ALS TSR  1991 27 

Hanekro ALS TSR 1999 1 

Agerrævehale ACCase TSR, NTSR 2001 62 

Kornvalmue ALS TSR 2003 9 

Ital. rajgræs NTSR 2010 25 

Kamille ALS TSR 2010 16 

Gul okseøje ALS TSR 2010 2 

Vindaks NTSR 2010 5 

Hyrdetaske ALS TSR 2011 1 

            *ALS=acetolactatsyntase, ACCase= acetyl-CoA-carboxylase, TSR= target-site resistens,  

              NTSR= nontarget-site resistens 
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Hos de tokimbladede ukrudtsarter er der udelukkende fundet resistens overfor ALS-hæmmere, som er den 

herbicidgruppe, som sulfonylureamidlerne hører til. Årsagen til resistens er en mutation, som ændrer det sted 

i planten, hvor herbicidet virker, også kaldet target-site resistens (TSR). Udviklingen af resistens indenfor 

ukrudtsgræsserne er gået stærkere end for de tokimbladede arter. I begyndelsen fandt vi primært TSR 

resistens overfor ACCase-hæmmere (f.eks. fenoxaprop-P). I de senere år er der hos græsukrudtsarterne 

fundet flere tilfælde af nontarget-site resistens (NTSR) i form af øget metabolisme, som medfører en 

hurtigere nedbrydning af herbicider. Det betyder, at det ikke kun er én type af herbicider, hvis effekt er 

påvirket, men at effekten af flere herbicider med forskellige virkningsmekanismer reduceres. Da det ikke er 

muligt at forudsige, hvilke virkemekanismer der er påvirket, er det i disse tilfælde vanskeligt at udarbejde 

bekæmpelsesstrategier.  

Udvikling i antal af resistenstilfælde hos fuglegræs og agerrævehale, som er de første arter, hos hvilke der 

blev fundet resistens, er ikke voldsom. Der er fundet 27 tilfælde af resistens hos fuglegræs i løbet af 23 år og 

62 fund hos agerrævehale over 13 år. Dette svarer til at henholdsvis ca. 75% og 60% af de indsendte prøver 

har vist sig at være resistente. Den generelle udvikling, at flere og flere arter udvikler resistens, og den 

forholdsvis hurtige stigning i antallet af tilfælde for både rajgræs og kamille er bekymrende. Da der ikke er 

gennemført en monitering i Danmark, er der ikke noget klart billede af problemets reelle omfang. 

I 2013 startede en monitering af herbicidresistens i projektet ’Etablering af en status for forekomst af 

herbicidresistens i Danmark’. Projektet finansieres af Miljøstyrelsen og Dansk Planteværn. Formålet med 

projektet er at etablere en reference for udbredelsen af herbicidresistens i perioden, før den nyligt indførte 

pesticidafgift med stor sandsynlighed vil påvirke herbicidvalget.  I projektet testes frø, indsamlet i 

ubehandlede parceller i GEP- og landsforsøg for resistens hos AU-Flakkebjerg. Grundlaget for referencen er 

endnu for spinkelt (110 prøver), og der er derfor søgt om forlængelse til at fortsætte moniteringen i 2015.  

Svampe 

Der er ikke foretaget en systematisk overvågning af fungicidresistens i Danmark. Specifikke tilfælde, hvor 

der har vist sig problemer, har været fulgt i et samarbejde mellem AU-Flakkebjerg, konsulenttjenesten og de 

kemiske firmaer.  Resultater heraf er opsummeret i tabel 2.  

I slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne blev de første specifikke fungicider markedsført. De 

var mere effektive end tidligere fungicider, men samtidig var de mere følsomme overfor udvikling af 

resistens. I Danmark blev de første tilfælde af fungicidresistens fundet i 1980’erne hos meldug i korn overfor 

triazoler og hos knækkefodsyge overfor MBC-midler.   

I slutningen af 1990’erne blev en ny gruppe af fungicider, strobilurinerne, markedsført. Disse midler er 

meget specifikke og har høj risiko for udvikling af resistens.  Strobilurinresistens er nu udbredt hos 

kornmeldug, hvedegråplet (septoria), hvedebrunplet, hvedebladplet, sneskimmel, m.fl. I dag anvendes 

strobiluriner mere begrænset, men da visse svampe erfaringsmæssigt ikke kan udvikle resistens på grund af 

en specifik mekanisme (intron), er strobilurinerne stadig effektive overfor f.eks. rustsygdomme, bygbladplet 

og skoldplet i korn og alternaria i kartofler.  

Triazoler har været på markedet i mere end 30 år og er vores mest anvendte fungicidgruppe. Gruppen har 

moderat risiko for udvikling af resistens.  Siden starten af 00’erne er der set svigtende markeffekter på 

septoria af tebuconazol og propiconazol, og de sidste år er der ligeledes set faldende effekter af både 

epoxiconazol og prothioconazol. Denne udvikling er bekymrende og i tråd med, hvad man har set i andre 
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lande - især i Storbritannien og Irland. Udviklingen i EC50-værdierne for epoxiconazol og prothioconazol 

følges i årlige surveys, da disse to midler er helt essentielle for bekæmpelsen af septoria i Danmark. Imazalil 

har været anvendt som bejdsemidel mod udsædsbårne kornsygdomme. Der er rapporteret problemer med 

resistens overfor dette middel hos bygbladplet i bl.a. Sverige og Finland, men i Danmark har der ikke været 

konstateret tilsvarende resistensudvikling. 

I tilfælde hvor der er konstateret resistens i udlandet, eller der er set utilstrækkelig bekæmpelse i markforsøg, 

tilbyder AU i samarbejde med de kemiske firmaer at teste indsamlede bladprøver med sygdomme for 

resistens. AU-Flakkebjerg anvender både bioassays og PCR-metoder til moniteringen. AU-Flakkebjerg har i 

gennem en længere årrække haft et samarbejde med Sverige omkring monitering af følsomheden hos 

udvalgte sygdomme. 

Tabel 2. Oversigt over fungicidresistens i Danmark 

Sygdomme  Resistens 

overfor 

Første 

tilfælde 

Udbredelse 

Knækkefodsyge MBC 1982 Hele landet. MBC-midler må ikke længere bruges 

Septoria tritici MBC,  

Strobilurin  

Azoler 

1985 

2002 

2003 

Hele landet. MBC-midler må ikke længere bruges 

Udbredt i hele landet 

Udbredt til visse azoler 

Hvedebladplet Strobiluriner 2005 Få lokaliteter undersøgt 

Hvedebrunplet Strobiluriner 2011 Få lokaliteter undersøgt 

Hvedemeldug Azoler 

Strobilurin 

Metrafenon 

1985 

1998 

2011 

Udbredt til visse azoler 

Udbredt i hele landet 

Moderat resistens  

Bygmeldug Azoler 

Strobilurin 

Metrafenon 

2010 

2002 

- 

Udbredt til visse azoler 

Udbredt i meste af landet 

Ikke kendt 

Ramularia bladplet i byg Strobilurin 2010 Udbredt i hele landet 

Bygbladplet Strobiluriner 

SDHI 

2010 

2013 

Moderat resistens 

Få tilfælde konstateret p.t. 

Gråskimmel SDHI 2011 Tilfælde konstateret i jordbær 

Kartoffelskimmel Phenylamider 1983 Ret udbredt, phenylamider må ikke længere bruges 

 

Skadedyr 

Insekticidresistens er et mindre problem end herbicid- og fungicidresistens i Danmark. Det kan i vid 

udstrækning tilskrives, at skadedyr generelt er et mindre problem end ukrudt og sygdomme, og at 

insekticidforbruget derfor er markant mindre end forbruget af herbicider og fungicider. 

Insekticidresistens hos skadedyr i frilandsafgrøder kendes i Danmark fra 1980’erne, hvor der blev fundet 

resistens overfor pyrethroider hos ferskenbladlus i sukkerroer. Dette problem har ikke eksisteret, siden man i 

1990’erne begyndte at bejdse sukkerroefrø med neonikotinoider. Der meldes om svigtende effekt af 

pyrethroider overfor ædelgranlus i juletræsproduktion, og overfor hindbærsnudebillen og jordbærvikleren, 

der begge er betydende skadedyr i jordbær. Der kan potentielt være tale om resistens, men dette er ikke 

verificeret.  

I landbrugsafgrøder blev den første resistente glimmerbøssepopulation fundet i 1999. Gennem 00’erne blev 

resistensen systematisk undersøgt i et mindre antal populationer. Det generelle billede var kraftig resistens 

overfor førstegenerations pyrethroider såsom lambda-cyhalothrin, mens der var mindre udbredt resistens 
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overfor andengenerations pyrethroider, f.eks tau-fluvalinate. Der blev i disse undersøgelser ikke fundet 

resistens overfor neonikotinidet thiacloprid. 

I 2014 blev glimmerbøsser fra mere end 50 lokaliteter i Danmark testet for resistens overfor pyrethroider ved 

anvendelse af en international standardtest. På Sjælland var der udbredt resistens overfor pyrethroider, 

hvorimod kun ca. halvdelen af populationerne i Jylland og på Fyn var resistente. De indsamlede populationer 

blev også testet for resistens overfor thiacloprid. Generelt var glimmerbøsserne følsomme overfor dette 

middel, men i nogle populationer overlevede enkelte individer ved koncentrationer, som normalt dræber alle. 

Det er således vigtigt at være opmærksom på, om der er en udvikling af resistens overfor neonikotinoider hos 

glimmerbøsser i gang i Danmark. 

Rapsjordlopperne er tidligere blevet bekæmpet ved bejdsning af frø med neonikotinoider og sprøjtning med 

pyrethroider. EU-Kommissionen har suspenderet al anvendelse af neonikotinoid-produkter i afgrøder, som 

tiltrækker bier, i foreløbig tre år. Raps sået i efteråret 2014, er derfor ikke bejdset og må forventes at være 

behandlet mere med pyrethroider end i tidligere år. Der blev i 2012 fundet pyrethroidresistente populationer 

af rapsjordlopper i Schleswig-Holstein. Ti danske populationer blev testet i 2014, og alle var følsomme 

overfor pyrethroider, men en nærmere undersøgelse har vist tilstedeværelsen af en resistensmutation i flere af 

populationerne, hvilket indikerer begyndende resistensudvikling. Undersøgelser af resistens hos 

rapsskadedyr fortsætter i de kommende år i forbindelse med et forskningsprojekt finansieret af 

Innovationsfonden og Bayer CropScience.      

Resistens hos kornbladlus er ved at komme på kortet i Europa. Pyrethroidresistens har været et problem i 

Storbritannien og er blevet associeret med en target-site mutation. Syngenta har i dansk sammenhæng 

analyseret for target-site resistens i 20 populationer men fandt ingen mutationer. 

Inden for væksthusproduktion er der adskillige skadedyr, som har potentiale til at udvikle insekticidresistens. 

Vi hører fra tid til anden om symptomer på resistens overfor spinosad hos Saintpaulia-trips. Omfanget er 

ikke kortlagt. Inden for væksthusproduktion anvendes biologisk bekæmpelse samt en række insekticider med 

forskellige virkemekanismer, og der forventes kun mindre problemer med resistens. 

Viden omkring resistens hos skadedyr i husdyrproduktion blev i ca. 50 år løbende indsamlet af Statens 

Skadedyrlaboratorium, som er blevet afviklet. Resistens hos stuefluen blev senest undersøgt 2000-01 i 

forbindelse med, at ædegift med organofosfater blev udfaset og afløst af neonikotinoider og spinosad. Der er 

fundet en enkelt population med neonikotinoidresistens, men vi kender ikke udviklingen af resistens, siden 

der blev skiftet til neonikotinoider for mere end 10 år siden. Den lille stueflue er et vedvarende stort problem 

inden for minkavlen, og en del af problemet skyldes muligvis resistens overfor de få midler, der er 

tilgængelige. I kyllingeproduktion bekæmpes en række biller, f.eks. den lille melbille, som fastholder og 

spreder Salmonella indenfor produktionen. Inden for fødevareproduktionen viste undersøgelser i 1990’erne, 

at problemer med bekæmpelse kunne forbindes med resistens. Kakerlakkerne udsættes for et meget stort 

selektionspres med pyrethroider på trods af, at der anvendes nogle meget effektive ædegifte med fipronil og 

neonikotinoid. 

 

2. Pesticidafgiftens betydning for priser samt udvikling/ændring i forbrug  

Pr. 1. juli 2013 blev der indført en ny pesticidafgift i Danmark. Den nye afgift er, i modsætning til den 

tidligere, baseret på midlernes iboende egenskaber og ikke salgsværdien. Da midler, tilhørende den samme 
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kemiske gruppe, ligner hinanden mere med hensyn til deres sundheds- og miljøpåvirkninger end midler 

tilhørende forskellige kemiske grupper, medfører afgiften, at nogle kemiske grupper er blevet mere attraktive 

end andre. Eksempler på pesticidafgiftens betydning for pris af udvalgte pesticider er vist i bilag 1. 

For herbiciderne er især sulfonylureaherbiciderne (f.eks. tribenuron, iodosulfuron) blevet billigere, men også 

ACCase-herbiciderne (f.eks. fenoxaprop og clodinafop) er faldet i pris. Derimod er pendimethalin og 

prosulfocarb, som i dag anbefales som led i en antiresistensstrategi, blevet væsentligt dyrere. Med den nye 

afgift er der således et økonomisk incitament til at øge anvendelsen af de herbicider, hvor erfaringerne fra 

ind- og udland har vist, at risikoen for udvikling af resistens er størst. Der er derfor behov for at få kortlagt 

udbredelsen af herbicidresistens, inden effekten af afgiften slår igennem, hvilket sker gennem det tidligere 

omtalte projekt, ’Etablering af en status for forekomst af herbicidresistens i Danmark’. Formålet er at 

etablere et referenceniveau, så man i fremtiden kan vurdere forskellige agronomiske tiltags og/eller politiske 

beslutningers effekt på udbredelsen af resistens. I første omgang tænkes specifikt på, om den nyligt indførte 

pesticidafgift vil føre til et mere ensidigt herbicidvalg og dermed få negative konsekvenser i relation til 

herbicidresistens. 

Inden for svampemidler har afgiftssystemet øget prisen på produkter som indeholder epoxiconazol, ligesom 

kontaktmidler med mancozeb er steget i pris.  Det vurderes som vigtigt, at man skifter mellem forskellige 

triazoler for at mindske resistensudviklingen. Derfor anbefales det fortsat, at man ikke kun anvender de 

billigste triazoler. I kartofler anbefales, at man fortsætter med at anvende mancozebmidler, da disse reducerer 

risikoen for resistensudvikling.   

Inden for insekticiderne har det nye afgiftssystem gjort pyrethroiderne dyrere, og de nyere midler med andre 

virkemekanismer billigere. Dette fremmer en rotation af midler med forskellige mekanismer og forhindrer 

eller forsinker dermed udviklingen af resistens. Blandt de forskellige pyrethroider som er på markedet, er der 

store afgiftsforskelle, og det forventes, at de midler, der er ramt af den største afgift (bl.a. cypermetrin), vil 

blive udfaset. 

Det er endnu for tidligt at vurdere afgiftens betydning for forbruget af pesticider, idet der forud for afgiftens 

implementering blev købt til lager af pesticider. I Bekæmpelsesmiddelstatistik 2012 er det beregnet, at der i 

2011 og 2012 er indkøbt ekstra pesticider, svarende til 60 % af det gennemsnitlige årlige salg i perioden 

2007-2010. Statistikken viser, at det netop er de mest afgiftsbelastede pesticider, der er indkøbt (cypermetrin, 

prosulfocarb, pendimethalin, alpha-cypermetrin og epoxiconazol). For disse aktivstoffer er salget øget med 

mellem 60 og 290 % fra 2011 til 2012. Afgiftens betydning for forbruget forventes tidligst at slå igennem i 

sprøjtejournaldata i 2014-15 (Ørum & Samsøe-Petersen, 2014). 

 

3. Særligt problematiske områder (afgrøder, skadevoldere og pesticider) 

Ukrudt 

Hos tokimbladet ukrudt findes i Danmark kun resistens overfor sulfonylureamidlerne, som hører til ALS-

hæmmerne. Da der udelukkende er tale om TSR uden krydsresistens til andre herbicidgrupper, er der stadig 

muligheder for bekæmpelse af resistente arter med alternative midler.  Græsukrudt udgør det største 

problem, da der i Danmark kun findes to grupper af midler (ACCase- og ALS-hæmmere) til bekæmpelse 

efter fremspiring. Ved metabolisk resistens (NTSR) påvirkes effekten af begge disse herbicidgrupper ofte. 

De eneste alternativer i korn er prosulfocarb og pendimethalin, som har effekt på nogle græsukrudtsarter, når 
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de anvendes før eller lige efter fremspiring. Disse midler tilhører andre herbicidgrupper, som 

erfaringsmæssigt er mindre påvirket af metabolisk resistens, og de anbefales anvendt som del af en 

antiresistensstrategi. Den nye pesticidafgift har medført mere end en fordobling i prisen på prosulfocarb og 

pendimethalin, mens prisen på ALS- og ACCase-hæmmere er faldet markant.  

Svampe 

Der findes kun få virksomme grupper af fungicider på det danske marked til bekæmpelse af de almindeligt 

forekommende sygdomme. Dette betyder, at det i praksis er vanskeligt at implementere en anti-

resistensstrategi ved at blande eller veksle mellem midler. De sidste år er der under markforhold set faldende 

effekter af både epoxiconazol og prothioconazol, hvilket er bekymrende i forhold til bekæmpelse af septoria. 

Det samme gælder for en række andre sygdomme indenfor frugtavl og grønsagsproduktion. Det vurderes 

vigtigt, at man beholder et udvalg af triazoler fremadrettet, idet man øger risikoen for resistens, hvis man kun 

bruger en enkelt eller få forskellige triazoler.  

Man har længe ment, at kartofler er en afgrøde med høj risiko for udvikling af fungicideresistens. Men rent 

faktisk er det kun bekræftet, at resistens er udviklet i forhold til phenylamidmidlerne, som nu er totalt 

forbudte i Danmark. I de senere år er der kommet flere nye midler til bekæmpelse af skimmel i kartofler, 

hvilket kan medvirke til at mindske risikoen for resistens.  Kartoffelbladplet (Alternaria solani) er blevet 

mere hyppig i kartoflerne i de seneste år, og der ses nu en øget anvendelse af strobiluriner i kartoflerne mod 

denne svamp. I flere europæiske lande (Sverige og Tyskland) er der set udbredt forekomst af moderat 

resistente typer af A. solani. 

Skadedyr 

Som følge af et meget lille udbud af insekticider i Danmark kan resistens potentielt blive et stort problem. 

Bekæmpelsen af de fleste skadedyr i frilandsafgrøder er baseret på anvendelsen af pyrethroider, som der er 

mange eksempler på resistens overfor i udlandet. Dette gælder især ferskenbladlus og kornbladlus.  

Det midlertidige stop for bejdsning af raps med neonikotinoid kan blive et stort problem, idet der 

udelukkende er godkendt pyrethroider til bekæmpelse af rapsjordlopper i efterårsafgrøden. Frekvensen af 

mutationen, der medfører resistens overfor pyrethroider, er omkring 10 % i følsomme populationer. Med en 

forventet øget anvendelse af pyrethroider mod rapsjordlopper, er risikoen for udvikling af resistente 

populationer overhængende. 

Der er de seneste år blevet registreret flere nye midler mod glimmerbøsser i Danmark, og glimmerbøsserne 

kan stadig bekæmpes. Det er dog vigtigt at skifte imellem de godkendte midler, således at man anvender 

midler med forskellige virkemekanismer. 

 

4. Forebyggelse af resistens  

Den bedste måde at forebygge udvikling af resistens på er ved at anvende foranstaltninger, som mindsker 

trykket af skadegørere i overensstemmelse med IPM (Integreret Pest Management). Implementering af IPM 

er et krav fra 2014. Pesticidanvendelsen bør begrænses via et alsidigt sædskifte, men afgrødevalget 

bestemmes ofte af andre faktorer (priser, foderbehov m.m.). Jordbearbejdning, sen såning, øget 

udsædsmængde og sortsvalg er nogle af de kulturtekniske tiltag, som kan mindske behov for kemisk 

bekæmpelse og dermed resistensudvikling. Ved kemisk bekæmpelse bør der veksles mellem midler med 
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forskellige virkemåder, eller de bør anvendes i blanding. Efter sprøjtning bør der følges op på, om den 

ønskede effekt er opnået for tidligst muligt at opdage en eventuelt begyndende udvikling af resistens (bilag 

2). 

I modsætning til insekter og svampe er ukrudt stedbundent, og problemet med resistens vil derfor forblive på 

arealet i en årrække.  Hvor der er konstateret resistens, bør der laves en dyrknings- og bekæmpelsesplan, som 

sigter mod at udtynde mængden af frø med resistens i marken. Massiv forekomst af resistens i f.eks. 

agerrævehale kan medføre, at man må ændre afgrødevalg fra vintersæd til vårsæd, hvilket kan have 

økonomisk betydning for landmanden. Udbredelsen af græsukrudt kan begrænses ved at udskyde såning i 

efteråret. Dette er i konflikt med et ønske om tidlig såning af vinterhvede som tiltag til begrænsning af 

kvælstoftab (godkendt fra 2014). Jordmidler er mindre påvirket af resistens end bladmidler og bør anvendes, 

hvor det er relevant. 

Fungicider er essentielle for at minimere tab som følge af plantesygdomme i afgrøder som korn og kartofler, 

især hvor der ikke er adgang til sorter med tilstrækkelig resistens (f.eks. vinterhvedesorter med resistens 

overfor septoria og kartoffelsorter med resistens overfor skimmel og alternaria). Sprøjtningen bør tilpasses 

det enkelte års behov ved anvendelse af monitering og skadetærskler. Dette forudsætter en løbende udvikling 

af moniteringsmetoder og tilpassede skadetærskler, som er pålidelige og lette at anvende i praksis. 

I de tilfælde, hvor der er konstateret resistens, gælder det om at variere brugen af aktivstoffer henover 

sæsonen og bruge dem korrekt for både at få god effekt mod svampesygdommene og undgå yderligere 

opbygning af resistens. Bl.a. baseret på nye engelske undersøgelser er der nu konsensus om, hvilke forhold, 

der kan modvirke resistensopbygning (Van den Bosch et al., 2014). AU-Flakkebjerg har sammen med 

SEGES udarbejdet en vejledning for brug af triazoler i korn til den kommende sæson (bilag 3).  Dette er et 

eksempel på en handleplan, som forhåbentlig kan mindske risikoen for yderligere resistensudvikling. 

Der findes flere barrierer for at få implementeret antiresistensløsninger:   

Manglende forståelse hos jordbrugerne betyder, at mange ser resistens som noget, der ikke specifikt 

vedkommer dem.  Og ofte er det først, når det er gået galt, at man indser, at man skulle have handlet 

anderledes. Implementering af antiresistensstrategier kan være svært, hvis der ikke umiddelbart er noget 

økonomisk incitament til at ændre nuværende praksis, eller hvis det ligefrem giver ekstra omkostninger. 

Forventning om at industrien løser problemet ved at introducere nye aktivstoffer, men desværre er det 

yderst begrænset, hvad der kommer af nye aktivstoffer. Så derfor er der et stort behov for at beskytte de 

midler, som er til rådighed.   

Få aktivstoffer til rådighed medfører, at antiresistensstrategier ikke kan udnyttes, da der ikke findes 

alternative midler eller blandingskomponenter.  

Politiske tiltag kan modarbejde løsninger for eksempel i relation til at udskyde såning af vintersæd for at 

mindske udbredelsen af græsukrudt og septoria, hvor man af hensyn til næringsstofudvaskning ønsker at 

fremme tidlig såning. 
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5. Samarbejde om resistens 

Der er for nyligt skabt fokus og dialog omkring manglende koordineret europæisk aktivitet på området. I vid 

udstrækning er det de agrokemiske firmaer, som driver resistensmoniteringen, mens man i forskningsregi 

kun har enkelte større forskningsinstitutioner, som har betydelige aktiviteter på området (INRA i Frankrig, 

Rothamsted i Storbritannien, AU-Flakkebjerg). På europæisk plan har man samarbejde omkring 

pesticidresistens i EPPO-regi, hvor AU-Flakkebjerg er repræsenteret. Man søger nu i EPPO-regi at skabe en 

bedre koordinering og tilgængelighed af informationer, herunder en ’alert’- liste, som belyser, hvad der 

foreligger af data og test.   

De agrokemiske firmaer afholder årlige møder i deres resistensgrupper (FRAC, IRAC, HRAC). Data og 

konklusioner fra deres moniteringer og møder er tilgængelige på nettet. 

Resistenssituationen i vores nabolande følges via samarbejdet i NORBARAG (Nordic-Baltic resistance 

action group), hvor også monitering koordineres. Endvidere samarbejdes på europæisk plan gennem diverse 

internationale projekter og kontakter. Nationalt er der et tæt samarbejde med SEGES (tidligere Videncentret 

for Landbrug) og de agrokemiske firmaer.   

 

6. Kommunikation til jordbrugeren 

AU-Flakkebjerg har et tæt samarbejde med SEGES, som via deres hjemmeside og konsulentmeddelelser 

formidler de nyeste resultater ud til praksis. På hjemmesiden findes f.eks. inspirationsarkene: Forebyg 

resistens mod ukrudtsmidler/svampemidler/insektmidler (bilag 4-6). Resistens er også et fast emne på 

planteværnsseminarerne, som SEGES afholder 4 steder i landet i januar/februar måned. 

De agrokemiske firmaer afholder årligt minimum to møder med planteavlskonsulenterne. Også på disse 

møder informeres om resistens. Enkelte firmaer har arrangeret specifikke møder om resistens for 

planteavlskonsulenterne. Dansk Planteværn har med hjælp fra Aarhus Universitet udarbejdet 

informationsmateriale om resistens (bilag 7), som er distribueret til erhvervet ved Plantekongres 2012 samt 

via deres hjemmeside.  

Resistens indgår i pensum for undervisning til sprøjtecertifikat og bliver også behandlet i forbindelse med 

opfølgningskurserne, som skal følges hvert 4. år. 

 

Referencer: 

http://www.middeldatabasen.dk/ 

http://www.plantevaern.dk/publikationer/resistens.aspx  

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/inspirationsark.aspx 

Pedersen J.B. & Pedersen C.Å. (2013): Oversigt over landsforsøgene 2013. Videncentret for Landbrug, 

Aarhus. 

Van den Bosch, F, Oliver, R., van den Berg, F. & Paveley, N., (2014): Governing Principles Can Guide 

Fungicide-Resistance Management Tactics. Annual Review in Phytopathology 52:175-195. 

Ørum J.E. & Samsøe-Petersen L. (2014): Bekæmpelsesmiddelstatistik 2013. Miljøstyrelsen, København. 

http://www.middeldatabasen.dk/
http://www.plantevaern.dk/publikationer/resistens.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/inspirationsark.aspx
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Bilag: 

1. Pesticidafgiftens indflydelse på pris på udvalgte pesticider 

2. Principper for IPM 

3. Handleplan for minimering af resistensrisiko for triazoler 

4. Forbyg resistens mod ukrudtsmidler 

5. Forebyg resistens mod svampemidler i korn 

6. Forebyg resistens mod insektmidler 

7. Resistens. Folder udgivet af Dansk Planteværn 

  



 

10 
 

Bilag 1  

Pesticidafgiftens indflydelse på pris på udvalgte pesticider . Udarbejdet efter Pedersen & Pedersen(2013) og 

http://www.middeldatabasen.dk/ 

 Pris indtil 30/6 
2013 

Nuværende pris Prisændring 
% 

Dosering 
L eller 
kg/ha 

Prisændring 
kr pr. ha 

           Kr pr L eller kg    

     

Boxer 85 174 +105 2 +178 

Stomp 120 268 +123 1,2 +178 

Hussar OD 3600 2580    -28 0,05   -51 

Atlantis OD 431 340    -21 0,9 -82 

Monitor 13 12    -13 15 -27 

Topik 995 840    -16 0,3 -47 

Primera 
Super 

280 250    -10 0,4 -12 

Express ST 40 31    -22 1 tabl. -9 

Oxitril 145 270   +72 0,2 +14 

Tomahawk 165 202     +6 0,5 +19 

Flexity 726 750     +3 0,5 +12 

Bumper 180 190     +6 0,5 +5 

Proline 539 472    -12 0,8 -54 

Bell 380 450   +18 1,5 +105 

Viverda 400 436     +9 2,5 +90 

Ceando 299 425   +42 1,5 +189 

Comet 432 414     +4 1,0 -18 

Rubric 353 380     +8 1,0 +27 

Prosaro 378 362      -4 1,0 -16 

Amistar 345 322      -7 1,0 -23 

Aproach 401 350   +13 0,5 -26 

Revus  377 322    -15 0,6 -33 

Signum 663 627      -5 1,5 -54 

Folicur 196 210     +7 1,0 +14 

Dithane NT 48 129 +168 2,0 +162 

Avaunt 985 1017     +3 0,17 +5 

Biscaya 565 456    -19 0,30 -33 

Fastac 50 118 642 +444 0,04-0,23 +21-118 

Karate 2,5WG 225 473 +110 0,20-0,40 +50-99 

Mavrik 475 622   +31 0,15-0,23 +22-33 

Pirimor 678 785   +16 0,15-0,30 +16-32 

Plenum 1070 782    -27 0,15 -43 
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Bilag 2 

Principper for IPM 
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Bilag 3 

Handleplan for minimering af resistensrisiko for triazoler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sprøjt så få gange med triazoler som muligt (maks. 3). 

* Skift mellem forskellige triazoler og/eller bland triazoler, og brug maks. det samme triazol to gange 

pr. vækstsæson. 

* Hvis der er behov for tidlig meldug- eller rustbekæmpelse, så vælg f.eks. Flexity til meldug eller 

Comet eller en anden strobilurin til rust.  

 * Brug lave men stadig effektive doser af triazoler.  Høje doseringer øger risikoen for fungicid-

resistens. 

* Doserne må ikke blive så lave, at der skal sprøjtes mange gange.   

* Brug blandinger eller skift mellem midler med forskellige virkemekanismer. Det nedsætter risikoen 

for resistens. Brug gerne en strategi, hvor SDHI- midlet boscalid indgår (indgår i Bell og Viverda), som 

en del af strategien. SDHI-midler bør heller ikke bruges mere end maks. 2 gange pr sæson.  
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Bilag 4 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/inspirationsark.aspx 
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Bilag 5 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/inspirationsark.aspx 
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Bilag 6 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/inspirationsark.aspx 
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Bilag 7 

 

http://www.plantevaern.dk/publikationer/resistens.aspx 
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