
Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 26, 2019  
 

FlexNyt 

FlexNyt, uge 26, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold  Første fund af kartoffelskimmel 
 Forebyg skadedyr i kornlageret 
 Klima og køer – en folder til dig og din omverden 
 Hitliste for Boer og Nubiske geder - juni 2019 
 Nye og ændrede godkendelser 2019 
 Gratis møder om naturpleje er i fuld gang 
 Festival for alle korn-entusiaster - skal du være med? 
 Landsdækkende temaaften: Græsmarksmøde for fåreavlere 
 FlexNyt holder sommerferie 

Mark 
 

Første fund af kartoffelskimmel 

 Det første fund af kartoffelskimmel i registreringsnettet er 
gjort i Salome nær Grindsted. Prognosen viser nu høj risiko 
for spredning og infektion i hele landet. 

Se mere her: www.landbrugsinfo.dk/Kartofler. 

Info Forebyg skadedyr i kornlageret 

 Rengør kornlageret grundigt nu, hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind. 
Se evt. nedenstående forslag til kemisk bekæmpelse. 

Kornsnudebiller og andre skadedyr kan gøre skade på det lagrede korn i kornsiloer og andre 
lagerrum. For at forebygge angreb skal kornlageret derfor rengøres grundigt nu. Alt gam-
melt korn og melstøv fjernes fra både silo og lagerrum og fra de tilhørende transport- og ind-
tagningsfaciliteter. Det er vigtigt at foretage en god rengøring med kost og støvsuger før en 
eventuel kemisk bekæmpelse. 

Kemisk bekæmpelse i tomme kornlagre 

K-Obiol EC 25 er godkendt til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre. Midlet ud-
bringes med rygsprøjte. Hidtil kunne også anvendes Talisma EC, men midlet markedsføres 
ifølge firmaet ikke længere.  

 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder/Kartofler/Sider/pl_19_3997_Foerste_fund_af_kartoffelskimmel.aspx
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=61108
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 Der anvendes følgende doser af K-Obiol EC 25: 

• grove overflader: 30 ml K-Obiol opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 50 m2 
overflade 

• jævne overflader: 60 ml K-Obiol opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 100 m2 
overflade.  

For at få maksimal effekt skal behandlingen ske på rengjorte overflader. Midlets virkningstid 
er 6-16 uger afhængig af overfladens beskaffenhed, længst på glatte overflader og kortest 
på porøse overflader og beton. Mod rismelbillen, som er langt mindre udbredt end kornsnu-
debiller, er virkningstiden 4 uger. 

Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. år.  

K-Obiol EC 25 koster omkring 800-900 kr. pr. liter inkl. afgift ekskl. moms.  

Derudover er AquaPy (naturligt pyrethrum fra Chrysanthemum) godkendt til skadedyrsbe-
kæmpelse i tomme kornlagre.  

AquaPy er godkendt til bekæmpelse af den voksne kornsnudebille og andre kravlende in-
sekter i tomme kornlagre. Midlet virker kun få timer, og insekterne skal derfor rammes di-
rekte.  

Der anvendes følgende dosis af AguaPy:  

• 0,5 l AquaPy blandes med 4,5 l vand, og det rækker til 100 m2. 

Behandling udføres to gange med omkring en times mellemrum. Første behandling har også 
til formål at aktivere billerne.  

Kemisk bekæmpelse i lagret korn 

Til brug i lagret korn kan anvendes K-Obiol ULV 6. 

K-Obiol ULV 6 er en såkaldt klar til brug formulering, så der skal ikke tilsættes vand. Midlet 
udbringes/påføres kornet med specielt ULV udstyr. ULV dysen placeres således, at kornet 
falder igennem ULV tågen, alternativer er en placering over transportbåndet eller i korns-
neglen. Det er afgørende, at dysen placeres, hvor der er et konstant flow af korn. 

Bayer har udviklet et specielt udstyr til formålet, som forhandles af Nomus. Prisen er 12.000 
til 30.000 kr. afhængig af placering og ønsket kapacitet. Der er også mulighed for at leje ud-
styret. 

K-Obiol ULV 6 er godkendt mod kornsnudebiller til brug i selve kornet med: 

• 4,2 l pr. 100 tons korn.  

Bayer oplyser, at midlet forhandles i 15 liters beholdere. Prisen er ca. 110 kr. pr. liter inkl. 
afgift og ekskl. moms.  

Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. parti. 

Gasning 

Større anlæg og større kornpartier kan eventuelt "gasses" med et fosforbrinteprodukt. Kun 
firmaer med særligt udstyr og speciel tilladelse må foretage denne behandling. For eksem-
pel Anticimex, tlf. 7514 5822 og Nomus, tlf. 8643 0100. 

Styring af kornlageret 

Er du interesseret i at vide mere om styring af kornlageret, og hvordan høsten bør behandles 
efter indlagring, se vejledning (kræver login til LandbrugsInfo). 

 

https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=61082
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=61109
https://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Hoest-optagning-og-opbevaring/Straaafgroeder/Sider/korntoerringsanlaeg-klar-til-hoest_pl_pn_13_849.aspx
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 Skadedyrenes udseende og biologi 

På Aarhus Universitets hjemmeside under Spørg om skadedyr findes yderligere oplysninger 
om skadedyrenes udseende og biologi. 

Skadedyr i kornlagre er især kornsnudebiller, savtakket kornbille, australsk tyvbille, rismel-
biller, melbiller, lagermider og frømøl. 

Kilde: Landskonsulent, Planteværn, Ghita Cordsen Nielsen, PlanteInnovation SEGES 

Kvæg Klima og køer – en folder til dig og din omverden 

 Hvordan påvirker køer klimaet? 

Hvad kan landmanden gøre for at mindske 
påvirkningen fra sin produktion - og hvad gøres der 
allerede, som faktisk har en effekt? 

Hvad gør SEGES for at finde endnu flere løsninger? 

Du kan se folderen her: 
www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg. 

Geder 
 

Hitliste for Boer og Nubiske geder - juni 2019 

 Hitlisterne er et katalog over geder samt ældre og yngre bukke med de højeste indekser 
inden for hver race. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde 
avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater. 

Se hitlisterne her: www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder. 

Info Nye og ændrede godkendelser 2019 

 Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 
2019" (deadline 1. december 2018). Læs her: www.landbrugsinfo.dk/Plantevaern. 

Arrangementer Gratis møder om naturpleje er i fuld gang 

 Det er stadig muligt at besøge en række af de 
events om naturpleje, som afholdes landet over 
de kommende måneder. 

Landbrugsstyrelsen afholder nemlig fire tema-
dage (første dag er afholdt) for landmænd og 
tre informationsmøder - alle arrangementer er 
gratis. 

Temadagene er heldagsarrangementer, hvor man tager ud til et naturområde og hører om 
gode erfaringer med naturplejen i praksis. Her vil samtidig være repræsentanter fra styrel-
sen og kommunen og konsulenter med speciale i naturpleje. 

Informationsmøderne er tre timers aftenmøder, hvor man ligeledes hører om erfaringer 
med arbejdet og bliver opdateret på reglerne for tilskud og kontrollen af plejegræsordnin-
gen. Disse møder er rettet både mod konsulenter og landmænd. 

http://www.dpil.dk/dpil2005/sporgom.htm
http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/kornsnudebil.htm
http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/savtakbil.htm
http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/australtyv.htm
http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/melbille.htm
http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/lagermider.htm
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sider/SEGES_Klima_og_koeer.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Hitliste_for_Boer_og_Nubiske_gede1.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/Nye_og_aendrede_godkendelser_2019.aspx
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 Temadagene for landmænd afholdes på følgende datoer: 

• 26. juni, Sorø 
• 4. september, Brovst 
• 11. september, Vissenbjerg 

De tre timer lange informationsmøder afholdes på følgende datoer: 

• 9. oktober, Aalborg 
• 23. oktober, Ringkøbing 
• 30. oktober, Svendborg 

Læs mere om arrangementerne og tilmeldingen på lbst.dk. 

 Festival for alle korn-entusiaster - skal du være med? 

 Korn, korn og atter korn - det er 
omdrejningspunktet for en stor 
international kornfestival, som løber af 
stablen på Kalø den 26. – 28. juni.  

Bønder, bagere og bryggere fra hele verden 
vil strømme til Danmark til verdens første 
internationale kornfestival. Skal du være 
med? 

Se mere her: 
www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl. 

 
 

Landsdækkende temaaften: Græsmarksmøde for fåreavlere 

 Hos fåreavler Laila Hougaard: Onsdag 3. juli 2019, kl. 19-21. 

Adresse: Stadionvej 41, Hammershøj, 8830 Tjele 

 Kom til temaaften om at få det bedste 
ud af afgræsningen med dine får. 

Vi tager et kig på græsmarken og ser på 
fårenes afgræsning. Hvordan udnytter 
de marken? Hvilke planter lader de stå? 
Er der forskel på racer? Hvad gør vi ved 
lysesiv, brændenælder, skræpper, 
engbrandbæger og tidsler? Har du 
andre problemer med vækster, så 
vender vi også det. 

Vi kommer ind på græsplantens vækststadier og næringsindhold. 

Foldskifte - er det nødvendigt? Hvor hyppigt? Hvornår kan de komme tilbage på den samme 
mark? Er det godt nok at dele marken op i 2? Hvor meget græs skal der være på marken? Er 
det nødvendigt at gøde? Hvor meget tilskudsfoder skal fårene have under fx tørke? 

Parasitter - kan vi forebygge det med styring af afgræsning? Hvordan, hvor tit og hvornår 
skal vi holde øje med orm? Spyflueangreb, flåter og hvad I ellers mangler svar på.  

Vi prøver at komme rundt om alle spørgsmålene undervejs. 

Både nye og erfarne fåreavlere er velkomne. 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/kom-og-hoer-om-naturpleje-paa-events-rundt-i-landet/?utm_campaign=kom-og-hr-om-naturpleje-p-events-rundt-i-landet&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Sider/Festivalforallekorn-entusiaster.aspx
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 Pris: 150 kr. (der serveres kaffe og kage) 

Tilmelding senest fredag den 28. juni til: 

Kirstine Flintholm Jørgensen, Rådgiver LMO, kfj@lmo.dk eller 2070 0636. 

Info FlexNyt holder sommerferie 

 FlexNyt holder sommerferie i uge 30. Vi er tilbage igen i 
uge 32.  

Vi ønsker alle en god sommer! 

De bedste hilsener 

Redaktøren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysnin-
ger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Jan Ovesen, tlf. 9635 1258 eller på e-mail: jov@agrinord.dk 

 

mailto:kfj@lmo.dk

