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I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme i
forsøgene i 2011. Dette gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang skadegøreren har været
til stede, og dermed på hvilket niveau årets resultater har været repræsentative. Flere detaljer om sygdomsangrebene i 2011 kan findes på
nedenstående link: http://www.landbrugsinfo.
dk/Planteavl/Plantevaern/Varslingregistreringsnet/Sider/pl_11_628.aspx.

Hvede

Hvedemeldug (Blumeria graminis). Angrebsgraderne i 2011 var generelt lave til moderate på de fleste lokaliteter. Angrebene var
dog som sædvanligt betydelige på Jyndevad
Forsøgsstation. Bedømmelser fra registreringsnettet viste, 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 hvedegråplet var først på vækstsæsonen udsædvanligt lave, bl.a. afstedkommet af det tørre og
varme vejr i april. I juni begyndte der dog at
komme betydelige angreb i de mest modtagelige sorter. Samlet set forblev angrebene moderate, men der var meget stor variation i angrebsgraden. Det var især det fugtige vejr i juni
og juli, som gav anledning til de angreb, der
blev set. Baseret på nedbør blev der udløst to
sprøjtninger med Planteværn Online. I 2009 og
2010 var der henholdsvis 8% og 14% angreb
på fanebladet på vs. 75. I 2011 var dette niveau
på 36,9%.
Gulrust (Puccinia striiformis). Der forekom

kun meget begrænsede angreb af gulrust i hvedemarker i 2011. Dog blev der set nogle angreb i Oakley og Ambition. Forsøgsmæssigt
blev der smittet kunstigt i marker med Baltimor, hvor der udviklede sig kraftige angreb,
derimod udeblev angreb i Cardos, selv om der
var smittet kunstigt.
Brunrust (Puccinia recondita). Der forekom kun meget få eksempler på sene angreb af
brunrust, hvilket også viste sig i data fra registreringsnettet.
Hvedebladplet (Drechslera tritici repentis).
Angreb af hvedebladplet optrådte fra midten af
april i marker med forfrugt af hvede og reduceret jordbehandling. Angrebene udviklede sig
ikke overraskende meget kraftigt i disse marker. Men i slutningen af juni og første halvdel
af juli udviklede angrebene sig også usædvanligt kraftigt i en række marker, som ikke havde
hvede som forfrugt og hvede efter hvede. Det
vurderes, at der har været gode muligheder for
fjernsmitte af svampen. Hvedebladplet har været kendt i Danmark siden omkring slutningen
af 1990’erne, og det er første gang, at angrebene har optrådt så udbredt i landet. Det vurderes, at det fugtige og ret varme vejr i juni og juli
har givet gode muligheder for smittespredning
over større afstande.
Fusarium i akset. Der blev fundet en del
synlige angreb af aksfusarium i 2011, og der
blev målt større indhold af mykotoksin i kornet sammenlignet med andre år. Der var en del
regnvejrsdage under blomstringen, som har
givet gode forhold for infektion i akset med
Fusarium. Den sene og våde høst øgede mu11

lighederne for toksinudvikling, ikke mindst af
toksinet Zearalenon (kilde: Videncentret for
Landbrug). I forsøg på Flakkebjerg blev der
kunstigt inokuleret med Fusarium. Her blev
der desuden vandet kunstigt, hvilket stimulerede til betydelige angreb, der gav gode muligheder for at differentiere effekten af forskellige
fungicider og sorter.
Knækkefodsyge (Tapesia herpotrichoides).
Angrebene blev kun vurderet i et par enkelte
forsøg. Der forekom lave angreb i disse forsøg.
Det varme og tørre vejr i april har givet svampen dårlige muligheder for at vokse gennem
bladskederne på basis af planten.
Goldfodsyge (Gaeumannomyces graminis).
Angrebene af goldfodsyge var yderst begrænsede i 2010. Der var ikke forsøg med kemisk
bekæmpelse af goldfodsyge i 2011.

Triticale

Gulrust (Puccinia striiformis). Der forekom
igen i 2011 kraftige angreb af gulrust i triticaleforsøgene. Selvom det var en kold vinter, så
overlevede smitstof vinteren og satte i foråret
atter gang i sygdomsudviklingen i modtagelige
sorter. Især var der kraftige angreb i akset. Forsøgene med triticale gav gode muligheder for
at teste fungiciders effektivitet over for denne
sygdom.

Vinterbyg

Bygmeldug (Blumeria graminis). Der var
i 2011 ret lave angreb af meldug, hvilket gav
dårlige muligheder for at differentiere effekten
af de forskellige fungicider. Fra registreringsnettet blev der ligeledes observeret ret lave angreb af meldug. I 2010 var der 16% angreb i
gennemsnit af forsøgene på vs. 65-69. I 2011
var angrebene på samme tidspunkt 0,4%.
Bygrust (Puccinia hordei) forekom stort set
ikke i forsøgene i 2011. Den kolde vinter og det
sene kølige forår har været hovedårsagen til de
lave angreb. Mens angrebene i 2009 i gennemsnit var 29% på vs. 75-77, var angrebet kun på
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1,4% i 2 forsøg i 2010. I 2011 blev der ikke set
angreb over 0,1% i nogen forsøg.
Skoldplet (Rhynchosporium secalis). I 2011
var angrebene af skoldplet generelt moderate.
Især i sorten wintmalt var der dog gode muligheder for at skelne midlernes effekt. I gennemsnit var der 34% angreb i denne sort på vs.
75-77 i 2010, og tilsvarende var angrebsgraden
33,4% i 2011.
Bygbladplet (Drechslera teres) forekom ligeledes kun med moderate angreb i 2011. Sorten Pelican fik dog betydelige angreb, som gav
gode muligheder for at adskille midlernes effekter. I gennemsnit var der 26% angreb i 6 forsøg i Pelican på vs. 75 i 2010, tilsvarende var
angrebsgraden i 5 forsøg 39% i 2011.
Ramularia (Ramularia collo cygni). Der var i
2011 kun meget lave og ret ubetydelige angreb
af ramularia i vinterbyg, som udviklede sig fra
vs. 71. Der var kun begrænsede muligheder for
at skelne midlernes effekt. I gennemsnit af Pelicanforsøgene på vs. 73-75 var angrebsgraden
på 2,6% i 2011. I 2010 var dette tal tilsvarende
56% angreb på vs. 75-77 i sorten Pelican.

Vårbyg

Bygmeldug (Blumeria graminis). Angrebene
i 2011 var meget lave. Selv i sorterne Power
og Varberg, som er kendte for at være modtagelige, kom der kun svage angreb. Angrebene
forblev således generelt lave, og i gennemsnit
af forsøgene var der under 1% angreb på vs. 75.
Bygbladplet (Drechslera teres) optrådte med
lave og ubetydelige angreb. Af registeringsnettet fremgik det også, at angrebene var særdeles
lave i 2011.
Skoldplet (Rhynchosporium secalis) optrådte
med moderate og pletvise angreb i bl.a. Quench
og Henley i 2011. I visse marker var der kraftige angreb, men registreringsnettet viste dog
generelt et forholdsvist lavt og sent angreb.

Bygrust (Puccinia hordei) optrådte med meget lave angreb i 2011 selv i den meget modtagelige sort Quench. I gennemsnit af forsøgene
i Quench var der under 1% angreb i 2011, mens
der i 2010 var 34% angreb på vs. 75-77.

Ramularia (Ramularia, collo-cygni). Der
blev kun fundet lave angreb af ramularia i forsøgene. Dette gjaldt også sorten Quench, som
er kendt for at være særlig modtagelig.

Bipolaris angreb byg på en række lokaliteter i 2011. Sygdommen
kan godt forveksles med ramularia. Men pletterne er større og typisk mere mørke i midten.

I vårbyg, hvor der var problemer
med gennemskridning udviklede
der sig angreb af sneskimmelsvampen
(Michrodochium spp.) omkring
bladskeden. Sneskimmelsvampen er en del af Fusarium komplekset.

Hvedebrunplet (Stagonsopora
nodorum) kan også angribe byg.
Angreb ses især, hvor andre sygdomme er bekæmpet godt.
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Merudbytter for fungicidbekæmpelse i
korn

Generelt var høstudbytterne i 2011 nær det
normale. I forsøgene lå de typiske udbytter af
hvede på omkring 60-70 hkg/ha, i vinterbyg
væsentlig højere og på omkring 60-70 hkg/ha.
I vårbyg lå niveauet omkring 50-60 hkg/ha.
De lavere udbytter tilskrives den relativt
hårde vinter og den noget tynde plantebestand
i flere hvedemarker. Dette havde desværre
også den indflydelse, at flere af forsøgsmarkerne var forholdsvis ujævne med hensyn til
plantebestand, hvilket bevirkede højere LSDværdier end sædvanligt.
Merudbytterne for svampebekæmpelse i
hvede var på niveau med eller lidt højere end
for de sidste 3 vækstsæsoner og var hovedsageligt en respons på bekæmpelse af septoria.
I enkelte forsøg med betydelige gulrustangreb
var der større merudbytter.
Merudbytterne i vårbyg var lave omkring
55 hkg/ha, mens de i vinterbyg var mere på
normalt niveau med 70-75 hkg/ha.
Majs
Der forekom på de to forsøgslokaliteter meget
tidlige og kraftige angreb af majsøjeplet (Kabatielle zeae), mens der først sent i vækstsæsonen kom angreb af majsbladplet (Drechslera
turcica). Begge sygdomme udvikler sig typisk
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fra planterester i bunden af afgrøden stammende fra sidste års afgrøde. Der forekom ikke klare angreb af Fusarium i kolberne og heller ikke
kritiske værdier af mykotoksiner. Der var meget høje og positive merudbytter for bekæmpelse af majsøjeplet, hvor der i alle 4 forsøg var
tale om signifikante merudbytter.
Frøgræs
I årets forsøg med sygdomme i frøgræs forekom betydelige angreb af rust i engrapgræs. I
efteråret blev der observeret meget kraftige angreb af gulrust. Denne rust var dog forsvundet,
da vi nåede foråret. Først i juni kom der igen
rustangreb i forsøgene, hvor den ene sort var
domineret af gulrust, mens en anden var domineret af engrapgræsrust. Trods de betydelige
angreb blev der ikke høstet positive merudbytter fra hverken efterårsbekæmpelse eller forårsbekæmpelse af de to rustarter.
Sukkerroer
Der blev udført et enkelt forsøg i sorten Julietta, som er kendt for kraftige meldugangreb.
Udover store angreb af meldug kom der også
meget kraftige angreb af ramularia, som især
var påvirket af det fugtige vejr i juni, juli og
august. Der blev høstet store merudbytter for
sygdomsbekæmpelse i roer.

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 2001-2011 stammer fra Videncentret for Landbrug og AU Flakkebjergs 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)

2011

7,8 (204)

3,9 (43)

4,3 (37)

Kartofler
Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans).
Der blev ikke konstateret angreb af jordsmitte
på de 3 forsøgslokaliteter Flakkebjerg, Jyndevad og Sunds, selvom jordsmitte var årsagen
til tidlige angreb i mange marker i 2011.
På Flakkebjerg blev et forsøg med sorten
Bintje smittet kunstigt med en opløsning af
sporangier den 21. juni, og 8 dage efter kunne de første angreb ses på de smittede planter.
Den 6. juli blev der i de øvrige forsøg udbragt
smitte i smitterækkerne. Også her slog smitten
hurtigt an, og den 12. juli var der begyndende
angreb i smitterækkerne. Herfra spredte skimmelen sig til de øvrige parceller, og de første
angreb i ubehandlede forsøgsparceller blev set
i sorten Dianella omkring den 15. juli. Derefter udviklede angrebene sig kraftigt i det meget regnfulde og skimmelfavorable vejr, der
fulgte i resten af sæsonen. De ubehandlede

parceller var stort set nedvisnede som følge
af skimmelangreb ca. en måned efter de første
angreb blev konstateret.
Der blev også smittet med kartoffelskimmel på Jyndevad og i forsøgsmarken ved
Sunds den 6. juli, men på Jyndevad blev der
allerede den 5. juli konstateret naturlig smitte
i ubehandlede parceller. Begge steder udviklede angrebene af skimmel sig langsommere i
forhold til Flakkebjerg. Ubehandlede parceller
var først helt nedvisnet på grund af skimmel
ca. den 10. august på Jyndevad og den 9. september på Sunds.
Angreb af knoldskimmel i ubehandlede
parceller var på Flakkebjerg og Jyndevad ca.
2-3%, men kom helt op på 38% på Sunds.
Der var trods den megen nedbør og skimmelfavorable forhold generelt god virkning af
de anvendte fungicider mod skimmel, og der
blev høstes store merudbytter op til 500% stivelse i de bedste behandlinger på Flakkebjerg.
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Forsøgsarealet med kartofler på Flakkebjerg
2011.

Forsøgssprøjten til kartofler.

Kartoffelbladplet (Alternaria solani/A. alternata). På Flakkebjerg blev der udbragt kunstig smitte af Alternaria solani den 6. juli. Men
angrebet i ubehandlet (kun sprøjtet med Ranman) kom først op på 1% den 2. august. Derefter udviklede angrebet sig jævnt og nåede til
slut 84% den 21. september. På Jyndevad, hvor
der kun var naturlig smitte, nåede angrebet i
ubehandlet op på 2% den 7. juli. Men derefter steg angrebet hurtigt og nåede 93% den 15.
august. I slutningen af august var hele forsøget fuldstændigt afgroet. Der var på begge forsøgslokaliteter virkning af de afprøvede midler på bladangrebet af Alternaria solani, og på
Jyndevad også effekt på knoldangreb. Men der
blev ikke høstet sikre merudbytter for bekæmpelse.

libur og DK Exmen havde relativt høje angreb.
Phoma kan også ses på bladene om foråret, og i
april var 0,1%-0,7% af bladene angrebet. I juli
kunne der konstateres angreb på ca. 4%-14%
af stænglerne i sortsforsøgene.
Phoma forekom med moderate-kraftige
angreb på bladene i efteråret i fungicidforsøgene ved Gyldenholm, Flakkebjerg og Basnæs
med 11-27% angrebne planter (ubehandlede
forsøgsparceller). Angreb af Phoma på stænglerne forekom alle steder i sommeren 2011
og med ret kraftige angreb (6-33% angrebne
stængler). Derimod var selve angrebet i rodhalsen af Phoma (rodhalsråd) kun begrænset
(med indeks på 1-3).

Raps

Phoma (Leptosphaeria maculans, Phoma
lingam). På grund af det kolde vejr i efterårsmånederne 2010 kom der kun svage angreb af
Phoma i sortsforsøgene. I gennemsnit af 12
undersøgte lokaliteter var der i oktober 0,1%
til 0,6% angrebet bladareal. Den relative tidlige frost har antageligvis svækket angrebet
til stænglerne, og ved bedømmelsen i juli var
indeks for rodhalsråd kun på 0,4 – 2,0 (under
25% af rodhalsen ødelagt. Indeks går fra 0 til
9). Der kunne ses en del variation mellem de
28 undersøgte sorter, hvor DK Expower og ES
Astrid havde relativt svage angreb, mens Exca16

Storknoldet knoldbægersvamp (Sclerotinia
sclerotiorum). Generelt var angreb svage med
0-0,8% angreb ved Horsens (selvom der havde
været angreb af knoldbærgersvamp i forrige
vækstsæson) og 1-2% ved Gyldenholm. Kun
i et forsøg ved Flakkebjerg forekom angreb på
8-12%. I foråret blev der på Flakkebjerg anlagt
tre forsøg i vårraps (sorten Hunter), hvor der efter fremspiring af rapsen blev udsået sklerotier
af knoldbægersvampen (9. maj). Der blev vandet med sprinkler for at bevare en høj fugtighed
ved jorden, men angreb af knoldbægersvamp
slog ikke an. I sortsforsøgene forekom der kun
mindre angreb af knoldbægersvamp. Kun i
forsøget ved Ålborg var ca. 7% af stænglerne
med angreb, ellers lå niveauet under 1-2%.

Kransskimmel (Verticillium longisporium).
Kransskimmel er i tidligere undersøgelser konstateret med svage angreb i Danmark. I 2011
var angrebsniveauet generelt under 0,5%, og
kun på to lokaliteter med sortsforsøg blev der
fundet 1-2% stængler med typiske bronzefarvede striber. I fungicidforsøgene blev der set
svage angreb med 0-1% angrebne stængler ved

Horsens og 4-5% af stænglerne med angreb
ved Gyldenholm. Der forekom en del kransskimmel i vårrapsforsøgene ved Flakkebjerg
med 6-8% af stænglerne angrebet i august

Angreb af Phoma på rapsplante, efterår 2010.

Der forekom en del udvintring i rapsforsøgene
som følge af den hårde vinter. Sortsforsøg ved
Bjæverskov, april 2011.

Skulpesvamp (Alternaria brassicae). Forekom generelt kun i mindre omfang. Kun i forsøget ved Rønnede forekom kraftigere angreb.
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