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Hvem er jeg? 

 Specialestuderende i biologi, Bioscience Silkeborg, Aarhus Universitet 

 

 Vejleder: 

 Seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen 

 

 Hovedinteresser:  

 Miljø 

 Landbrug 

 Hvordan disse to interesser kan kombineres 

 



Kan reduceret jordbehandling i marker føre til 

en højere tæthed af nyttedyr og dermed en 

naturlig regulering af skadedyr. 

 
 Hypoteser: 

 Jord der ikke forstyrres, indeholder en højere densitet af insekter og 

edderkopper.  

 I marker med reduceret jordbehandling vil densiteten af skadedyr være lavere 

end i konventionelle marker, på grund af en højere andel af prædatorer.  

 3 typer marker: 

           No tillage (NT) 

 Reduceret jordbehandling    Conservation Agriculture 

 

      Reduced tillage (RT) 

 Konventionel jordbehandling 

 



Udvælgelse af marker 

 15 marker med vårbyg 

 8 med reduceret jordbehandling 

 5 NT 

 3 RT 

 7 konventionelle = kontrolmarker 



Geografisk placering af markerne 

Møgelby 

 

Yding/Vestbirk 

 

Løsning 

 

Tyvelse/Sorø 



Nyttedyr 

 

 

 Edderkopper (opportunistisk) 

 Løbebiller 

 

 Springhaler 

Overfladelevende arter 

 Lever af dødt organisk materiale 

Billeder: Tina Houlborg 



Skadedyr 

 

 Skadedyr: 

 Bladlus 

 Havrebladlus: Rhopalosiphum padi 

 Kornbladlus: Sitobion avenae 

 Græsbladlus: Metopolophium dirhodum 

 Finder føde overalt på afgrøden. 

 

 

 

 

 

 
Billederne er lånt fra internettet: hhv. pbase.com, commanster.eu og ugweb.cs.ualberta.ca 



Indsamling 

 8 plots i hver mark 

 Plot størrelse: ¼ m2  

 2 cm stubbe 

 Edderkopper og biller indsamlet vha.  

     suction-cup og hænderne 

 Springhaler 

 Indsamlet vha. jordbor 

 Bladlus optalt på 100 strå 

Billeder er hhv. egne fotos, samt fra toxics.usgs.gov 



Resultater: antal arter i hvert system 

Dyrknings-

metode 

Antal arter af 

edderkopper 

Antal arter af 

biller 

Antal arter af 

springhaler 

Antal arter af 

bladlus 

NT 

3 af 3 19 af 21 7 af 7 3 af 3 

RT 

1 af 3 12 af 21 7 af 7 3 af 3 

CT 

2 af 3 12 af 21 7 af 7 3 af 3 



Principal Component Analysis: 

Edderkopper, biller og springhaler 





36% 

34% 

30% 

Gennemsnitlig fordeling af springhaler pr. m2 

NT 

RT 

CT 

Statistisk set: 

Ingen af 

dyrkningsmetoderne er 

signifikant forskellige fra 

hinanden. 

 

 



NT 

59% 

RT 

23% 

CT 

18% 

Gennemsnitlig fordeling af edderkopper pr. m2 

NT 

RT 

CT 

Statistisk set: 

CT og RT er ikke forskellig 

fra hinanden, men de er  

forskellig fra NT. 

  

NT er hhv. 2.5 og 3.5 gange 

større end RT og CT 

 



49% 

22% 

29% 

Gennemsnitlig fordeling af løbebiller pr. m2 

NT RT CT 

Statistisk set: 

CT og RT er ikke forskellig 

fra hinanden, men de er 

forskellig fra NT. 

 

NT er hhv. 1.7 og 2.2 

gange større end RT og 

CT 

 

 

 

 

 



39% 

41% 

20% 

Gennemsnitlig fordeling af bladlus pr. m2 

Beregnet vha. simuleringsmodel 

NT 

RT 

CT 

CT: sprøjtet i 5 ud af 7 marker 

RT: sprøjtet i 1 ud af 3 marker 

NT: sprøjtet i 1 ud ag 5 marker 

 

Udbytte i NT, RT og CT ≈ ens 

 

Konklusion: 

Bladlus er ikke et problem i NT 

fordi: 

 

I gennemsnit er der 75 biller og 

tæppespindere pr. m2 i NT og 30 

i RT og CT 

 

 

 



Forklaring 

 Brugen af plov 

 Migration ind i markerne: 

 Læhegn, randzoner, veje, vandløb 

 Omlægning i x antal år 

 Evt. topografi 

 

 



Tak for jeres tid. 


