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• Tjek din mark for bladrandbiller og 
snegle. 

 
Bladrandbiller i hvidkløver 
Vi har set massere af aktivitet af bladrandbiller i 
udlægsmarkerne. Store veletablerede 
hvidkløverplanter gror sig fra angreb af 
bladrandbiller, hvis jordfugtigheden er i orden, 
men små planter der måske har været hæmmet 
af kraftig dæksæd og mindre nedbør, har behov 
for hjælp, hvis bladrandbille angrebene er 
kraftige. 
Eneste produkt der endnu har en godkendelse til 
anvendelse i dette efterår mod bladrandbiller er 
Fastac 50 med 0,225 l pr. ha. SEGES har søgt om 
tilladelse til at anvende Lamdex mod 
bladrandbiller i efteråret, men har endnu ikke 
fået svar. 
 
Snegle 
I de områder af landet, hvor der på det seneste 
er kommet meget vand skal der tjekkes for 
snegleangreb, specielt hvor hvidkløverplanterne 
er små. 
Anvend sneglekorn, f.eks. Sluxx HP 4 kg pr ha. 
Hvis sneglekornene hurtigt bliver ædt, er en 
genbehandling nødvendig. Det bedste 
behandlingstidspunkt er i de tidlige aftentimer 
når sneglene kommer frem for a søge føde. 
 
Afpudsning 
Når halmen er fjernet afpudses stubben. Er der 
mange spildkornsplanter, som hæmmer 
udlæggets udvikling, kan afpudsningen gentages.  

 
Er hvidkløveren udlagt uden græsudlæg, kan der 
anvendes Focus Ultra 0,5 l pr. ha + Dash 0,5 l pr. 
ha til bekæmpelse af spildkornsplanter. 
Desværre er Agil ikke godkendt til bekæmpelse 
af spildkornsplanter i hvidkløver, da engrapgræs 
ellers tåler Agil i små doseringer. 
 
Afgræsning med får 
Får er velegnede til at afgræsse kløvermarker, og 
samtidigt får man også hæmmet ukrudt og 
spildkorn.  
Et kløverudlæg med proteinrig foder og lav 
smittetryk af parasitter er attraktivt for dyrene. 
Tag kontakt til den lokale fåreavler i god tid, da 
antallet af fåreavlere er begrænset. 
 

 
Hvidkløver udlagt m. engrapgræs 
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