
 
 
 
 

 
 
Avlerservice brev økologi nr. 3, 2021 fra DSV Frø Danmark A/S 
       

Holstebro, den 6. april 2021 

♦ Konklusioner 

  

 Bekæmpelse af skadedyr i rød-og hvidkløver: afpudsning og behandling med Spruzit er 
eneste mulighed. 
 

 Lugning af skræpper: en vigtig opgave som skal løses effektivt. 
 

 Slåning af rabatter: husk kontakt til kommunen/Vejdirektoratet om slåning af rabatter. 
 

 ”Bestøverportalen” her kan du søge efter bier til bestøvning.  
 

 Returnering af basisfrø. 
 

 

♦ Bekæmpelse af skadedyr i rød- og hvidkløver 
Hvid- og rødkløver marker kan afpudses fra medio maj og indtil primo juni og materialet skal fjernes 

fra marken for at forhindre opformering af kløversnudebiller, kløvergnavere og kløverhovedgnavere. 

Afpudsningen virker også som ukrudtsbekæmpelse. I tørre forår anbefales afpudsning ikke, da 

afgrøden bliver for kort til høst. Der skal være gode grunde til afpudsning af rødkløver, idet 

høsttidspunktet udsættes 2-3 uger, og da høsten falder sent i forvejen, er det en nødløsning. 

Ved stort angreb af snudebiller, kløvergnavere og kløverhovedgnavere kan man overveje at behandle 

marken med 5 - 10 l Spruzit Neu pr. ha. Behandlingen udføres sent aften, med stor vandmængde, 

fuld dækning og koster ca. 875 – 1.750 kr./ha. Spruzit Neu er farlig for bier og godkendt til mindre 

anvendelse. Ved en pris på ca. 45 kr./kg kløver må der kun mistes ca. 40 kg frø/ha før behandlingen 

er rentabel. Vi har ikke særlig stor erfaring med Spruzit Neu, men man kan foreløbig holde godt øje 

med behovet i forageren, og starte behandlingen og erfaringen op der. Behandlingen må gentages 

efter 7 dage. 

 

Vi laver igen i år forsøg i udvalgte marker i samarbejde med Aarhus Universitet, Flakkebjerg med 

udsætning af snyltehvepse i hvidkløver- og rødkløver marker for at mindske skadedyrsangrebet. 

Sidste års resulter viste, at snyltehvepsene havde en vis effekt på skadedyrene, og forsøgene 

fortsætter i år. Den største effekt på skadedyrsangrebet er nok, at der er lang afstand mellem 

markerne med kløver fra år til år, og at skadedyrsangrebet stiger med stigende kløver produktion i 

området. 

 

♦ Lugning af skræpper 
Som udgangspunkt må der ikke findes skræpper i marken ved certificering, som ofte sker i maj og 

juni. Hvis der er skræpper i renvaren efter rensning udbetales, der ikke økologitillæg, og man mister 

mange penge. Årsagen er, at ingen økologer vil købe sorter eller frøblandinger med skræpper. 

Bekæmpelsen bør begynde fra medio april og gentages i juni. Vi sælger robuste og effektive 

skræppejern til 350,- kr./stk. se mere her: https://www.dsv-froe.dk/froeavl/hoest-udstyr-kan-

bestilles.html 
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♦ Slåning af rabatter mod frømarker og udlægsmarker 
Husk at meddele kommunen/Vejdirektoratet om behovet for slåning af rabatter til både 

udlægsmarker og frømarker inden 1. maj, så de har muligheden for at planlægge ruten i maj/juni. 

Det er en af de vigtigste midler til at begrænse spredning af ukrudtsfrø. Man bør selv slå min. 1 meter 

af markkanten i alle marker hvis muligt. Alternativt kan den yderste meter holdes fræset i løbet af året. 

 

♦ Bestøverportal for frøavlere og biavlere 

Bestøverportalen er oprettet af Danmarks Biavlerforening, som skulle gøre det 

nemmere for frø- og biavlere at finde sammen. Se mere på www.bestoverportalen.dk, hvor du kan 

oprette dig som bruger og finde samarbejdspartnere. Man bør have 2-3 gode bi familier pr. hektar til 

bestøvning. De bør opstilles mod syd, og der bør etableres gode læ forhold til bierne.     

 

♦ Husk at sende overskydende basisfrø retur i ubrudte sække inden 20. 

maj til Energivej 3, 7500 Holstebro, hvis varen skal krediteres.  
Det kan gøres ved at indlevere frøet på den lokale fragtcentral, som laver dokumenterne.  

 

Med venlig hilsen 

  

Konsulentgruppen 

DSV FRØ Danmark A/S 
Energivej 3, 7500 Holstebro, tel. 97 42 05 33,  

mail: info@dsv-froe.dk, www.dsv-froe.dk  

Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/dsvfroe 

 

http://www.bestoverportalen.dk/
http://www.dsv-froe.dk/
https://www.facebook.com/dsvfroe

