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Prædatorer og entomofage
svampe er som bladlusene afhæn-
gig af temperatur og nedbør, så
man kan opstille en migrations-
model, som på baggrund af tem-
peratur og nedbør forudsiger
kornbladlusens indflyvning til
vinterhvedemarkerne.

Hvis bladlusene har over-
vintret på vinterhvede kolonise-
rer de vingede kornbladlus ikke
afgrøden med det samme. Det
forholder sig nemlig således, at
der først skal gå et stykke tid
(1-2 uger), hvor de skal have
“afbrændt” noget flyveenergi,
hvilket er en genetisk tilpasning,
der sikrer at bladlusene spredes
over store afstande.

Migrationsmodel
Migrationsmodellen giver en prog-
nose på begyndende opformering
af bladlus. Modellen er udviklet på
baggrund af 6 års data i perioden
1991-2002. I årene 1993-1996 samt
1998-1999 har der ikke været ud-
ført forsøg, hvor bladlusene er ble-
vet registreret tilstrækkelig præcist.

Hvis tidspunktet for begynd-
ende opformering (10% strå med
bladlus) i vinterhvedemarkerne an-
gives som antal dage efter 1. juni
(D), kan modellen udtrykkes som:

Usikkerheden på det beregne-
de antal bladlus pr. strå er ca. 23%.

Når migrationsmodellen har
fastsat en dato for begyndende
populationsopbygning i vinter-
hvedemarken, ventes 7-10 dage
med optælling af bladlus. En på-
lidelig vejrprognose vil i løbet af
1 uge fra optælling kunne give be-
sked om bekæmpelse eller ikke.
Der vil selvfølgelig være enkelte
situationer, hvor populations-
fremskrivningen konkluderer, at
angrebet kommer til at ligge lige
omkring skadetærskelen, hvilket
kan betyde, at endnu en optæl-
ling er nødvendig. I de fleste til-
fælde er én optælling imidlertid
tilstrækkelig.

Det er også af stor betydning
ikke at få bekæmpet for tidligt, da
markens nyttedyr i mange tilfælde
kan holde bladluspopulationen
nede. Effekten af nyttedyrene ser
man netop ved ikke at opgøre
forekomsten af bladlus før godt
1 uge efter ankomsttidspunktet.

Det kan konkluderes, at risi-
koen for at få et såkaldt  “bladlusår”
er stor når bladlusene ankommer
tidligt, mens risikoen aftager væ-
sentligt ved sen ankomst. Igen
skal den anføres, at der kan fore-
komme ekstreme vejrsituationer,
som bevirker at ovenstående regel
ikke altid viser sig korrekt.

Der findes i det nordlige Europa bladlusarter, der er specialise-
ret til de fleste hjemmehørende plantearter. Derfor også til vin-
terhvede, hvor den dominerende bladlusart er kornbladlus
(Sitobion avenae). I de seneste 10-15 år har der i Danmark som
gennemsnit været forholdsvis kraftige bladlusangreb omkring
hvert fjerde år – senest i 2002. Selv i år med mange bladlus, vil
der altid være marker, som ikke får væsentlige angreb og om-
vendt. Det er derfor vigtigt, at kunne finde de marker, som har
et bekæmpelsesbehov, så kun den absolut nødvendige kemiske
bekæmpelse foretages.

Det er muligt at nedsætte behandlingsindekset på 2 måder,
som supplerer hinanden. Dels ved at anvende et beslutnings-
støttesystem til tidlig, men behovsbestemt bekæmpelse, og dels
ved at anvende reducerede doseringer.

Beslutningsstøttesystemet består af:

1.Udflyvningsmodel – til bestemmelse af begyndende
opformering i marken

2.Estimeringsmodel – til bestemmelse af antal bladlus
i marken

3.Populationsmodel – til bestemmelse af populations-
udviklingen i den enkelte mark

4.Skadetærskelmodel – til bestemmelse af hvornår
den økonomiske skadetærskel overskrides

Kornbladlusens biologi

Kornbladlusen lever kun på græs-
ser. I Danmark er den holocyklisk,
hvilket vil sige, at den overvintrer
som æg. På sydligere breddegrader
er det mest normalt, at den over-
vintrer som voksen. Dette giver
ofte meget større problemer med
havrerødsot, end vi ser det i Dan-
mark.

Æggene lægges om efteråret
på forskellige græsser, bl.a. vinter-
hvede, hvor de sidder vinteren
over og kan tåle lave temperatu-
rer igennem en længere periode.

Vi har nu bestemt, hvor mange
bladlus der er i marken. Vi skal
herefter finde ud af, om de gør så
meget skade, at det kan betale sig
at bekæmpe.

Hvor meget skade
gør kornbladlusene
i vinterhveden?

Ved Danmarks JordbrugsForsk-
ning (DJF) har vi udført en lang
række forsøg, som danner grund-
lag for udvikling af følgende
skadetærskelmodel:

Y = 27.5 x X0.43

hvor:
Y = pct. strå med bladlus
X = antal bladlus pr. strå

NT = N0 x e0.011 x T

hvor:
N0 = antallet af bladlus pr. strå

til tiden 0
NT = antallet af bladlus pr. strå

til tiden T udregnet som
daggrader

Y = 1.25 A

hvor:
Y = udbyttetabet i kg
A = antallet af bladlusdage
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Tabel 1. Sammenhæng mellem pct. strå med bladlus og antal bladlus pr. strå
D = 84.6 - 0.08 AprT - 0.18 MajT

- 0.16 MajN
hvor:
AprT = antallet af daggrader i

april med basistemperatur
på 3ºC

MajT = antallet af daggrader i maj
med basistemperatur på
3ºC

MajN = mm nedbør i maj;
maksimal værdi er 73 mm

Usikkerheden på D ligger
omkring 20%, hvilket i praksis
vil sige, at man kan bestemme
bladlusenes begyndende op-
formeringstidspunkt i marken
inden for 1 uge.

Daggrader udregnes som sum-
men af døgnmiddeltemperaturer
fratrukket 3ºC. Eksempelvis vil 2
dage med en gennemsnitstempe-
ratur på 18ºC give i alt 30 DD.

Danmark er for lille og uens-
artet et område til at kunne lave
meget lokale migrationsprognoser,
hvorfor input til både daggrader
og nedbør skal udregnes fra et
større område, hvilket vil sige
som et gennemsnit fra flere for-
skellige vejrstationer.

Nu ved vi, hvornår der er
kornbladlus i vinterhvedemarken.
Herefter er det afgørende at vide,
hvor mange der er?

Hvor mange bladlus
er der i marken?
For at beslutningsstøttesystemet
kan fungere optimalt, er det nød-
vendigt med en enkel registre-
ringsmetode (estimeringsmodel).
Optælling af pct. strå med bladlus
er forholdsvis hurtig og enkel. Da
der er en sammenhæng mellem
pct. strå med bladlus og antal
bladlus pr. strå, kan man på bag-
grund af oplysning om pct. strå
med bladlus udregne den faktiske
forekomst af bladlus.

Sammenhængen kan udtryk-
kes i ligningen:

Usikkerheden på X er ca.
10%. Sammenhængen for ud-
valgte procentsatser er udregnet
og opstillet i tabel 1.

På baggrund af ovenstående
vil man med forholdsvis stor sik-
kerhed kunne omregne fra pct.
strå med bladlus til antal bladlus
pr. strå og omvendt.

Spørgsmålet er herefter, hvor
mange strå man skal undersøge,
for med tilstrækkelig sikkerhed
at kunne bestemme forekomsten.

Det kan man ikke svare helt
entydigt på, men har man en
mark – rimelig ensartet hvad
angår bladlusangreb – er det
tilstrækkeligt at undersøge 50
strå. Er marken meget stor og
noget uensartet bør dette nok
gøres 2-3 steder.

Nu ved vi, hvor mange bladlus
der er i marken. Det næste bliver
så at finde ud af, hvor mange der
bliver, og om den økonomiske
skadetærskel overskrides.

Hvordan vil
bladlusangrebet udvikle sig?
En bladluspopulation følger
den almindelige ligning for
populationsudvikling, og for
kornbladlus gælder følgende
populationsmodel:

Om foråret klækkes æggene, og
1. generation kornbladlus, som
består af uvingede hunner, kom-
mer frem. Dette sker typisk i sid-
ste halvdel af april. Disse hunner
føder uden befrugtning levende
unger. Herefter følger et par gene-
rationer, hvorefter de fleste korn-
bladlus på græsserne flyver til
primært vinterhvedemarkerne.

I løbet af sommeren vil korn-
bladlusen opformere og sprede sig
på korn og græs. Om efteråret
dannes der både hanner og hun-
ner. Efter parring lægger hunnerne
æg, hvorefter de voksne dør, og
livscyklus er sluttet.

Hvornår flyver kornbladlusen
til vinterhvedemarkerne?

Kornbladlusen overvintrer som
nævnt på græsser. Æggene klæk-
kes i sidste halvdel af april, og der
følger nu 3 generationer af bladlus.
Tidspunktet for vingedannelse er
afgørende for udflyvningstids-
punktet.

I nogle tilfælde sker hovedud-
flyvningen fra 2. generation, hvor
de fleste individer er vingede, i an-
dre tilfælde dannes der næsten in-
gen vingede individer i 2. genera-
tion, hvorfor udflyvningen først
sker i 3. generation, hvor alle in-
divider er vingede.

Vingedannelsen initieres blandt
andet af antallet af bladlus på de
enkelte planter. Er der mange
1. generations bladlus, vil de hele
tiden røre hinanden (crowding),
hvilket forårsager, at en stor del
af 2. generations bladlus bliver
vingede. De kan så flyve væk til
mere optimale lokaliteter, som
f.eks. vinterhvedemarkerne, hvor
der ikke er så meget trængsel – og
mere føde. Også faktorer som lys
og temperatur samt græssernes
indholdsstoffer indgår i en kom-
pleks sammenhæng i forbindelse
med vingedannelsen.

Imidlertid er det ikke kun an-
tallet af klækkede æg, der afgør
antallet af bladlus. Temperatur,
nedbør, prædatorer, entomofage
(insektædende) svampe osv. har
også en stor betydning for popu-
lationsudviklingen. Derfor kan
mange klækkede æg godt resul-
tere i forholdsvis få bladlus, hvis
prædatorer – specielt rovtæger,
men også mariehøns – er talrige
og aktive.

Usikkerheden på  Y er ca. 5%.
Antallet af bladlusdage udregnes
som antal bladlus pr. strå ganget
med det antal dage, de har været
der.

Når vi ved hvor meget skade
bladlusene gør, mangler vi  kun
at finde den økonomiske skade-
tærskel før beslutningsstøtter-
systemet er klar.

Kornbladlus på “vandring“. Foto: Henny Rasmussen
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– et beslutningsstøttesystem

Denne Grøn Viden er skrevet på baggrund af en teknikerrapport:
Hansen, L. M. (2002). Bladlusmodeller. Kornbladlus i vinterhvede.
DJF, pp. 33.

Rapporten kan sammen med beslutningsstøttesystemet findes på
adressen: www.agrsci.dk/plb/lmh/index_uk.shtml

Uvingede kornbladlus. Sådan ser de fleste af de kornbladlus,
som lever i vinterhvedemarkerne om sommeren, ud
Foto: Henny Rasmussen

Tabel 2. Priser for 2002 som grundlag for skadetærskelberegninger

Insekticidpris i kr./ha

Udbringningsomkostninger i kr./ha 

60

60

I

O

Salgspris for vinterhvede i kr./Hkg 80 P

Vinget kornbladlus, som den ser ud, når den kommer flyvende til vinterhvedemarkerne
Foto: Henny Rasmussen

Beregning af den
økonomiske skadetærskel

Den økonomiske skadetærskel
beregnes ud fra insekticidpris,
udbringningsomkostninger og
salgspris for vinterhveden.

Den økonomiske skadetær-
skel kan herefter udtrykkes som
det antal bladlusdage, der skal til,
før det kan betale sig at bekæmpe.

I de fleste tilfælde er reducerede
doseringer helt tilstrækkeligt.

Reducerede doseringer
Af anerkendte insekticider til be-
kæmpelse af kornbladlus i vinter-
hvede anvendes i dag næsten ude-
lukkende Lambda-Cyhalothrin
(Karate®) med normaldoseringen
0.3 kg/ha, pirimicarb (Pirimor®)
med normaldoseringen 0.25 kg/ha,
Alpha-Cypermethrin (Fastac®)
med normaldoseringen 0.25 l/ha,
esfenvalerat (Sumi-Alpha®) og
Tau-Fluvalinat (Mavrik®) begge
med normaldoseringen 0.2 l/ha.

Hvis man anvender normal-
doseringen til bekæmpelse af
bladlus i vinterhvede vil behand-
lingsindekset tælles op med 1.0
for den pågældende mark. Det er
imidlertid kun yderst sjældent –
om overhovedet – at man behøver
at gå helt op på normaldoseringen
for at få en effektiv bekæmpelse.
Dette betyder at behandlings-
indeks kan holdes et godt stykke
under 1.0, hvad angår insekticider
i vinterhvede.

Ved DJF er der i perioden
1985-1997 udført en lang række
forsøg, som dokumenterer at re-
ducerede doseringer er fuldt til-
strækkelig. Ud fra forsøgene kan
man opstille følgende strategi:

• Halv dosis er generelt set til-
strækkelig til bekæmpelse af
bladlusene, og hvis der kun er
få bladlus, kan kvart dosis også
gøre det. Imidlertid kunne noget
tyde på, at kvart dosis er for lille
en mængde til at få en langtids-
virkning på omkring 3 uger.

• Det tilstræbes at foretage en
bladlusbekæmpelse, så snart
den økonomiske skadetærskel
har udsigt til at blive overskre-
det. Derfor vil bladlusbekæm-
pelsen næsten altid blive fore-

taget ved forholdsvis få bladlus
pr. strå. Til dette er kvart dosis
tilstrækkelig. Det man yderligere
skal vurdere på bekæmpelses-
tidspunktet er, hvor længe vinter-
hveden skal beskyttes.

Her vil meget tidlige sprøjtnin-
ger (f.eks. før 20. juni) kræve
halv dosis og sene kvart dosis.
Fuld dosis bør man stort set
ikke anvende.

Vi ved nu, hvornår vi skal
bekæmpe, og spørgsmålet er så
med hvad og hvilke doseringer?

Den økonomiske skadetærskel
(bladlusdage) =

Med værdierne i tabel 2 giver det
en økonomisk skadetærskel på
120 ± 6 bladlusdage

100
1.25
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P

x


