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2.  Sygdomsangreb 2010 	
	 Lise	Nistrup	Jørgensen,	Bent	J.	Nielsen	&	Helene	Saltoft	Kristensen

I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke fore-
komster der har været af svampesygdomme i 
forsøgene i 2010. Dette gør det muligt at vur-
dere, i hvilket omfang skadegøreren har været 
til stede, og dermed på hvilket niveau, årets re-
sultater har været repræsentative. 

Hvede
Hvedemeldug (Blumeria graminis). An-
grebsgraderne i 2010 var generelt lave til mo-
derate på de fleste lokaliteter. Angrebene var 
dog betydelige på både Flakkebjerg og  på Jyn-
devad forsøgsstation. Sidstnævnte er kendt for 
sine kraftige angreb, hvilket også holdt stik for 
2010. Bedømmelser fra registreringsnettet vi-
ste, at sygdommen udviklede sig fra midten af 
maj på en række lokaliteter, men at angrebene 
forblev forholdsvis lave til moderate. 
 
Septoria (Septoria tritici). Angreb af hvede-
gråplet forblev moderate, selv om der først på 
vækstsæsonen kom kraftige angreb som følge 
af megen nedbør i maj og første halvdel af juni 
måned. Især meget store nedbørsmængder d. 
15-16 maj gav anledning til kraftige angreb på 
3. øverste blad omkring d. 5 juni – 3 uger ef-
ter. Sidste halvdel af juni og juli var dog for-
holdsvis tør og dæmpede den videre udvikling 
af septoria, som således endte med kun at give 
lave til moderate angreb på de 2 øverste blade. 
I 2008 og 2009 var der henholdsvis 2 og 8% 
angreb på fanebladet på vs. 75, i 2010 var dette 
niveau på 13,8%. 

Gulrust (Puccinia striiformis). Der forekom 
næsten igen angreb af gulrust i forsøgene i 
2010. Kun i Baltimor, hvor der blev smittet 
kunstig kom der angreb. Sidst på sæsonen kom 
der begrænsede angreb i Audi og Oakley. 

Brunrust (Puccinia recondita). Der forekom 
kun meget få marker med sene angreb af brun-
rust, hvilket var i overensstemmelse med data 
fra registreringsnettet. 

Hvedebladplet (Drechslera tritici repentis). 
Angreb af hvedebladplet optrådte fra midten 
af april i marker med forfrugt af hvede og re-
duceret jordbehandling. Angrebne udviklede 
sig forholdsvist kraftigt. I slutningen af juni og 
første halvdel af juli udviklede angrebene sig 
kraftigt i forsøgene og gav gode muligheder 
for at vurdere midlernes effekter. . 

Fusarium i akset. Der blev næsten ikke fun-
det synlige angreb af aksfusarium i 2010 og de 
målte indhold af mykotoksiner forblev også på 
et lavt niveau. Generelt var det tørt vejr under 
blomstringen, hvilket reducerede risikoen for 
angreb. I forsøg på Flakkebjerg blev der kun-
stigt inokuleret med Fusarium. Her blev der 
desuden vandet kunstigt, hvilket stimulerede 
til betydelige angreb, der gav gode muligheder 
for at differentiere effekten af forskellige fun-
gicider og sorter. 

Knækkefodsyge (Pseudocercosporella her-
potrichoides). Angrebene blev kun vurderet i 
et par enkelte forsøg. Der forekom moderate 
angreb i disse forsøg. I fungicidforsøg som 
blev undersøgt for angreb blev der ikke fun-
det klare forskelle imellem behandlede og ube-
handlede led. 

Goldfodsyge (Gaeumannomyces graminis).  
Angrebene af goldfodsyge var yderst begræn-
set i 2010. Der var ikke forsøg med kemisk be-
kæmpelse af goldfodsyge i 2010.
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Triticale
Gulrust (Puccinia striiformis). Der forekom 
igen i 2010 kraftige angreb af gulrust i tritica-
le forsøgene. Selvom det var en kold vinter så 
overlevede smitstof vinteren og satte i foråret 
atter gang i sygdomsudviklingen. Især var der 
kraftige angreb i akset. Forsøgene med triticale 
gav gode muligheder for at teste fungiciders ef-
fektivitet over for denne sygdom. 

Vinterbyg
Bygmeldug (Blumeria graminis). Der var i 
2010 kraftige angreb af meldug, som gav gode 
muligheder for at differentiere effekten af de 
forskellige fungicider. Fra registreringsnettet 
blev der ligeledes observeret de  kraftigste an-
greb af meldug i de sidste 6 år. Alle de sorter, 
som var valgt til forsøg, fik meldug, og det gen-
nemsnitlige angreb på vs. 65-69 var 16%.

Bygrust (Puccinia hordei) forekom kun med 
meget lave og sporadiske angreb i 2010. Dette 
var i slående kontrast til de senere års kraftige 
angreb. Den kolde vinter og det sene kølige 
forår har været hovedårsagen til de lave an-
greb. Mens angrebene i 2009 i gennemsnit var 
29% på vs 75-77 var angrebet kun på 1,4% i de 
2 eneste forsøg, hvor angreb blev observeret i 
2010. 

Skoldplet (Rhynchosporium secalis). I 2010 
var der betydelige angreb af skoldplet, som var 
stimuleret af de fugtige forhold under stræk-
ningsvæksten i maj måned. Især i sorten Win-
malt var der gode muligheder for at skelne 
midlernes effekt. I gennemsnit var der 34% an-
greb i denne sort på vs. 75-77.

Bygbladplet (Drechslera teres) forekom lige-
ledes med kraftige angreb i flere sorter i 2010. 
Især Pelican fik kraftige angreb, som gav gode 
muligheder for at adskille midlernes effekter. 
I gennemsnit var der 26% angreb i 6 forsøg i 
Pelican på vs. 75. 

Ramularia (Ramularia collo cygni). Der var 
i 2010 betydelige angreb af Ramularia i vinter-

byg, som udviklede sig fra vs. 71. Der var gode 
muligheder for at skelne midlernes effekt. Især 
var der gode muligheder for at se sygdommen 
i Pelican, som i gennemsnit af 6 forsøg havde 
56% angreb på vs. 75- 77.
 
Vårbyg
Bygmeldug (Blumeria graminis). Angrebe-
ne i 2010 var lave til moderate. Især i sorterne 
Power og Varberg blev der observeret angreb 
i forsøgene. Angrebene forblev dog generelt 
forholdsvis lave og i gennemsnit af forsøgene 
var der under 10% angreb på vs. 75.

Bygbladplet (Drechslera teres) optrådte med 
lave og ubetydelige angreb. Af registeringsnet-
tet fremgik det også, at angrebene var særdeles 
lave i 2010. 

Skoldplet (Rhynchosporium secalis) optrådte 
med moderate og pletvise angreb i bl.a. Quench 
og Henley. I visse marker var der kraftige an-
greb men registreringsnettet viste dog generelt 
et forholdsvist lavt og sent angreb. 

Bygrust (Puccinia hordei) optrådte med mo-
derate angreb i 2010. Angrebene var dog mere 
udbredte end i vinterbyg, og især i Quench var 
det muligt at vurdere midlernes effekt på syg-
dommen. I gennemsnit af forsøgen i Quench 
var der 34% angreb på vs. 75-77. 

Ramularia (Ramularia, collo-cygni). Der 
blev kun fundet lave angreb af Ramularia i for-
søgene. Selv i sorten Quench, som er kendt for 
at være modtagelig, forblev angrebene lave.  

Havre
Havrepletbakteriose
I de senere år er der set en række angreb af hav-
repletbakteriose. Denne bakteriesygdom kan 
spredes med udsæden, og udvikler sig kraftigst 
under fugtige forhold. En række udsædspartier 
fra Sverige blev udsået i 2010 og efterfølgen-
de sprøjtet med fungicider, for at se om især 
Comet kunne bidrage til induceret resistens. 
Der forekom lave angreb i forsøget, men ingen 
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sikre forskelle imellem behandlede og ube-
handlede led. Havrepletbakteriose forekom 
også ret udbredt i flere sorter i observations-
parcellerne. 

Merudbytter for fungicidbekæmpelse i 
korn
Generelt var høstudbytterne i 2010 nær det nor-
male, hvilket dog for især hvede var væsentligt 
under rekord niveauerne fra 2008 og 2009. I 
forsøgene lå de typiske udbytter af hvede på 
omkring 60-70 hkg/ha, i vinterbyg væsentlig 
højere og på omkring 70-90 hkg/ha. I vårbyg lå 
niveauet omkring 50 hkg/ha.

De lavere udbytter tilskrives den relativt 
hårde vinter og den noget tynde plantebestand 
i flere hvedemarker. 

Merudbytterne for svampebekæmpelse 
i hvede var på niveau med de sidste 2 vækst-
sæsoner og var hovedsageligt en respons på 
bekæmpelse af septoria. I enkelte forsøg med 
betydelige gulrustangreb var der større mer-
udbytter. LSD værdierne var generelt høje og 
vidner om relativt tynde og noget uens marker.

Merudbytterne i både vårbyg og vinterbyg 
var i gennemsnit omkring 5 hkg/ha, hvilket er 
et meget gennemsnitligt niveau set i forhold til 
tidligere år. En del forsøg med kraftige angreb 
af bygrust i sorten Quench gav dog væsentlig 

højere merudbytter på mellem 10 og 20 hkg/
ha. 

Majs
Der forekom på de to forsøgslokaliteter angreb 
af majsbladplet (Drechslera	 turcica), mens 
angreb af øjeplet (Kabatiella	 zeae) helt ude-
blev. Begge sygdomme udvikler sig typisk fra 
planterester i bunden af afgrøden stammende 
fra sidste års afgrøde. Der forekom ikke klare 
angreb af Fusarium i kolberne, men kerneprø-
ver fra Flakkebjerg viste meget høje værdier 
af DON, hvilket måske hovedsagelig skyldes 
en sen høst (Midt november). Der var positive 
merudbytter for bekæmpelse af majsbladplet, 
men kun i et af de 5 forsøg var der tale om sig-
nifikante merudbytter. 

Frøgræs
I årets forsøg med sygdomme i frøgræs fore-
kom hovedsageligt bladplet i strandsvingel 
(Pyrenophora	 spp.), lave angreb af kronrust 
(Puccinia	coronata) i rajgræs og stærke angreb 
af Mastigosporium i hundegræs. I løbet af som-
meren og igen i efteråret 2010 udviklede der 
sig kraftige angreb af gulrust i mange engrapg-
græsmarker. Kun i hundegræsforsøget blev der 
høstet store og signifikante merudbytter for be-
kæmpelse af bladsvampe i hundegræs.

Havrepletbakteriose	 var	
udbredt	i	en	række	havre-
sorter.
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Kartofler 
Kartoffelskimmel: I 2010 kunne der ikke 
konstateres jordbårent angreb i det oospore-
smittede felt til trods for intensiv vanding ved 
kartoffelplanternes fremspiring. De første an-
greb af kartoffelskimmel i forsøgsmarken blev 
set i begyndelsen af juli. Forsøgsparceller i sor-
ten Bintje blev smittet kunstigt med sporangie-
opløsning d 24. juni og d. 2. juli (efter 8 dage) 
var der kraftig udvikling af kartoffelskimmel i 
de smittede parceller.  Herfra spredte smitten 
sig til de nærliggende (usmittede) forsøgspar-
celler med Bintje, og de første angreb kunne 
konstateres 12-16. juli. I den øvrige forsøgs-
mark blev der udbragt smitte i smitterækkerne 
d. 7. juli og allerede d. 12. juli (efter 5 dage!) 
kunne de første angreb ses på de planter, der 
var blevet smittet. Herfra spredte skimmelen 
sig til de øvrige parceller og de første angreb i  
ubehandlede forsøgsparceller i forsøgsmarken 
blev set omkring 20. juli. Der udviklede sig ef-
terfølgende et kraftigt angreb de sidste uger af 
juli i sorterne Kuras og Karnico. I sorten Stayer 

kom angrebet lidt hurtigere i gang, men forløb 
senere som i de to andre sorter.  De ubehandle-
de parceller var stort set nedvisnede som følge 
af skimmelangreb ca. en måned efter de før-
ste angreb blev konstateret. Det bemærkes, at 
skimmeludviklingen i sorten Kuras på Flakke-
bjerg forløb næsten som i sorterne Karnico og 
Stayer (fra begyndelsen af august).

Der blev smittet med kartoffelskimmel på 
Jyndevad og i forsøgsmarken ved Sunds d. 7. 
juli og, som på Flakkebjerg, blev de første an-
greb i forsøgsparcellerne set omkring d. 20. 
juli. Angreb af skimmel i ubehandlede kartof-
ler udviklede sig begge steder på samme måde 
som på Flakkebjerg. I forsøgsmarken på Dron-
ninglund, hvor der ikke blev smittet med skim-
mel, blev de første angreb først set i begyndel-
sen af august og skimmeludviklingen var 2-3 
uger senere end på Flakkebjerg, Jyndevad og 
Sunds.

De første angreb af kartoffelbladplet (Al-
ternaria	solani/A.	alternata) blev set omkring 
12. juli på Flakkebjerg og Jyndevad og fra 

Tabel 1. Merudbytte (hkg/ha) for bekæmpelse i fungicidforsøg. Typiske merudbytter fra standard-
led, som er indikatorer for det potentielle merudbytte. Tallene i parentes dækker over antallet af 
forsøg. Tallene fra 2001-2010 stammer fra LC’s og DJF’s forsøg med fungicider.

År Vinterhvede Vårbyg Vinterbyg

1992 3,5    (162) 0.8  (121) 2.2    (62)
1993 4,3    (142) 5,7  (112) 5.4    (62)
1994 4,0    (178) 2,3  (97) 2,3    (73)
1995 4,7    (122) 2,3  (98) 4,0    (61)
1996 5,9    (141) 1,5  (110) 3,1    (62)
1997 7,6    (149) 2.7  (91) 3,8    (69)
1998 16,4  (346) 5,9  (89) 6,2    (70)
1999 13,5  (441)  5,8  (178) 6,6    (45)
2000 9,9    (329) 6,3  (223) 7,8    (143)
2001 8,4    (150) 5,1  (106) 6,5    (58)
2002 17,9  (240) 7,0  (200) 7,4    (119)
2003 14,1  (377) 6,1  (244) 4,4    (303)
2004 12,2  (284) 4,4  (351) 5,6    (218)
2005 6,4    (126) 5,4  (43) 4,6    (60)
2006 8,0    (106) 3,3 (63) 5,1    (58)
2007 8,5    (78) 7,2 (26) 8,9    (13)
2008 2,5    (172) 3,1 ( 29) 3,2    (36)
2009 6,3   (125) 5,1 (54) 6,3    (44)
2010 6,6   (149) 5,6 (32) 5,9    (34)
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slutningen af juli i forsøgsmarken på Sunds. 
Angreb udviklede sig moderat og i september 
var der ca. 20% angreb på Flakkebjerg i Al-
ternaria-ubehandlede parceller (sprøjtet med 
Ranman). På Sunds var angrebene omkring 
60% sidst på sæsonen, og angreb var generelt 
mindre end i 2009.  

Raps
I 2010 forekom der kun svage angreb af stor-
knoldet knoldbægersvamp (Sclerotinia	 sc-
lerotiorum). Det gjaldt både på Flakkebjerg 
og i forsøgsmarker anlagt hos rapsavlere. På 

Flakkebjerg var der udlagt smitstof i marken, 
men angreb slog desværre ikke an, muligvis 
som følge af tørre forhold før blomstring af 
rapsplanterne. Der blev set moderate angreb 
af Phoma (rodhalsråd, Leptosphaeria	macu-
lans), men det var hovedsageligt sekundær 
smitte fra marken og ikke som følge af angreb 
i efteråret. Analyser af rodhalsen fra en lang 
række sorter vist kun lave angreb som følge af 
efterårssmitte. Angreb af skulpesvamp (Al-
ternaria	brassicae) var generelt meget lave i 
forsøgene.

Angreb af Phoma på	rapsstængler.




