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Anvendelsesorienteret Planteværn 2011

VI Bekæmpelse af svampesygdomme i sukkerroer
  Lise Nistrup Jørgensen, Anders Almskou-Dahlgaard, Jette Lilholt & Karin Thygesen    

Der blev i 2011 udført 1 markforsøg med be-
kæmpelse af sygdomme i sukkerroer. Der blev 
sprøjtet 2 gange med midlerne (1. august og 
igen 2. september). I forsøget udviklede der 
sig kraftige angreb af meldug (Erysiphe betae) 
og ramularia (Ramularia beticola), mens an-
grebene af bederust (Uromyces betae) forblev 
lave. Forsøget blev specifikt anlagt for at teste 
om strobilurinfungiciderne stadig havde god 
effekt på meldug. Forsøget var et supplement 
til afprøvning af meldug fra 10 lokaliteter i Sve-
rige og Danmark, hvor indsamlet meldug blev 

testet under semifieldforhold. Alle de afprøve-
de midler gav meget høje bekæmpelseseffek-
ter i markforsøget.  Fuld dosering af Comet gav 
bedst effekt på  meldug. I september udviklede 
der sig meget kraftige angreb af ramularia i for-
søget, som også blev fint bekæmpet af de for-
skellige løsninger. Forsøget blev høstet, og der 
var meget store merudbytter efter alle behand-
linger. Fuld dosering af Comet gav det højeste 
merudbytte, hvilket er sammenfaldende med, 
at denne løsning også gav de bedste bekæm-
pelseseffekter (tabel 1, figur 1).

Behandling på vækststadie %  meldug %  ramularia %  rust Udbytte og 
merudbytte 

hkg/hal/ha 2. sept. 23. sept. 10. okt. 10. okt. 26. okt. 26. okt.
1. Ubehandlet 50,0 45.0 27,5 16,5 27,5 1,8 706 (100)

2. Opus 2 x 0,5 11,8 13,8 15,0 2,1 8.0 0,5 +74 (110)

3. Armure 2 x 0,4 9,5 13,8 13,8 1,5 3,8 0,5 +118 (117)

4. Comet 2 x 1,0 2,8 0,0 0,0 0,4 0,9 0,2 +133 (119)

5. Comet 2 x 0,25 11,3 16,3 17,5 2,5 4,0 0,5 +99 (114)

6. Opera 2 x 0,5 8,3 12,5 17,5 1,6 4,3 0,4 +115 (116)

LSD95 6,7 9,6 7,4 2,0 3,8 0,6 44

Tabel 1. Bekæmpelse af sygdomme i sukkerroer efter 2 sprøjtninger. Resultater fra 1 forsøg. 
(11381). 
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Angreb af ramularia i sukkerroer i ubehandlet.

Billede fra ubehandlet og Comet (fuld dosering) behandlet led, 26. oktober. Markforsøg 11381 - 
Flakkebjerg.

Figur 1. Bekæmpelse af meldug og ramularia med henholdsvis Comet, Opus, Opera og Armure 
i 1 roeforsøg.
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Semifieldforsøg med meldug i roer
I samarbejde med NBR og BASF blev der ind-
samlet meldug fra 10 forskellige lokaliteter i 
Danmark og Sverige (tabel 2). Efter ankom-
sten til Flakkebjerg blev forberedte planter af 
sorten Julietta smittet med meldug fra de en-
kelte lokaliteter. 12 planter blev behandlet pr. 
indsamlet meldugprøve. Bladene blev gnedet 
mod hinanden for at overføre smitten. Efterføl-
gende blev planterne holdt i mørke natten over 
ved 10°C. Dagen efter blev planterne sprøjtet 
med Comet og Opus i hel dosering. 4 planter 
blev sprøjtet pr. behandling, mens 4 planter 
forblev ubehandlet. Planterne stod under se-
mifieldforhold, og godt en uge efter inokule-

Danske prøver Svenske prøver
Bralaldevej 3 4780 Stege (behandlet med Opera) 5. Nyboholm, ubehandlet 
Bralaldevej 3 4780 Stege 6. Hurva, ubehandlet
Kastrup ved Vordingborg 7. Skiberød, ubehandlet
Vigsnæs/Guldborg (ikke testet – ankom for sent) 8. Alnarp, ubehandlet

9. Barseback, ubehandlet
10. Løddesborg, ubehandlet
11. Fjærestad, ubehandlet

Tabel 2. Lokaliteter med sukkerroer, hvor melduggen blev indsamlet fra.

Tabel 3. Procent angreb af meldug på sukkerroer kunstigt smittet med isolater fra forskellige lo-
kaliteter, samt efterfølgende behandlet med enten Comet eller Opus. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Ubehandlet 6,3 21,7 7,5 5,0 17,5 10,5 16,3 12,5 16,5 13,5
Comet 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
Opus 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ring var det muligt at se de første symptomer 
af meldug på de ubehandlede planter. Resulta-
terne er samlet i tabel 2. Med undtagelse af et 
enkelt blad, så var alle de behandlede planter 
fri for meldug. 

Udvalgte meldugprøver inklusive de fund-
ne angreb fra det Comet behandlede led fra 
lokalitet 6 blev specifikt undersøgt for strobi-
lurinresistens (mutation G143A) ved hjælp af 
PCR. Der blev anvendt tilsvarende metoder, 
som tidligere er brugt til at verificere resistent 
meldug i kornafgrøder. Der blev ikke fundet 
tegn på forekomst af strobilurinresistent bede-
meldug.
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Forsøg med meldug i roer fra semifieldom-
rådet. Øverst til venstre ses forsøget efter, at 
planterne er smittet og sprøjtet. Til højre ses 
angreb i de ubehandlede roer. Nederst en sund 
roe som er behandlet med Comet. 




