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Hans Hansen

I dette afsnit nævnes fortrinsvist hvilke forekomster, der har været af svampesygdomme i forsøgene i
2012. 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 2012
kan findes på nedenstående link:
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Varslingregistreringsnet/Sider/registreringsnet2012-vinterhvede_pl_12_984.aspx.
Hvede
Hvedemeldug (Blumeria graminis). Angrebsgraderne i 2012 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 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, bl.a. Hereford, især i Sønderjylland. Samlet set forblev angrebene
moderate, men der var meget stor variation i angrebsgraden. Det var især det fugtige vejr i juni og juli,
der gav anledning til de kraftige angreb, som blev set i vest Danmark. Baseret på nedbør blev der udløst
to sprøjtninger med Planteværn Online. I afprøvningsforsøgene i 2009 og 2010 var der henholdsvis 8%
og 14% angreb på fanebladet på vs. 75, i 2011 var dette niveau på 37%, mens det i 2012 kun var på 7,5%.
Gulrust (Puccinia striiformis). Der forekom kun forholdsvis begrænsede angreb af gulrust i de
dyrkede hvedemarker i 2012. Dog blev der set kraftige angreb i bl.a. Oakley og Ambition. Forsøgsmæssigt var der i Baltimor kraftige angreb, som følge af kunstig smitte udbragt i april. Svampen producerede
hurtigt telia, sorte striber, hvilket var meget bemærkelsesværdigt i forhold til tidligere år, hvor dette
normalt først er set senere på sæsonen.
Brunrust (Puccinia triticina). Der forekom kun meget få eksempler på sene angreb af brunrust,
hvilket også viste sig i data fra registreringsnettet. I forsøg med Hereford, hvor der blev smittet kunstigt,
udviklede der sig betydelige angreb, som gjorde det muligt at vurdere fungicidernes evne til at bekæmpe
denne sygdom.
Hvedebladplet (Drechslera tritici repentis). Angreb af hvedebladplet optrådte fra midten af april
i marker med forfrugt af hvede og reduceret jordbehandling. Angrebene udviklede sig kraftigt i disse
marker. I begyndelsen af juli udviklede angrebene sig også i en række marker, som ikke havde hvede
som forfrugt og hvede efter hvede. Betydningen af disse sene angreb vurderes som lille, da de først udviklede sig sent.
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Fusarium i akset. Der blev fundet en del synlige angreb af aksfusarium i 2012 som følge af nedbør
under blomstringen, men indholdet af mykotoksin forblev lavt, hvilket skyldes, at Microdochium, som
ikke producerer mykotoksin, dominerede. I forsøg på AU 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 ikke vurderet i forsøg, så der er ikke
nogen data, som kan bruges som baggrund for en vurdering af niveauet.
Goldfodsyge (Gaeumannomyces graminis). Angrebene af goldfodsyge var yderst begrænsede i
2012. Der var ikke forsøg med kemisk bekæmpelse af goldfodsyge i 2012.
Triticale
Gulrust (Puccinia striiformis). Der forekom igen i 2012 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 2012 meget 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.
Bygrust (Puccinia hordei). Der var i 2012 meget lave angreb af bygrust. Den kolde vinter og det sene
kølige forår har været hovedårsagen til de lave angreb. I 2011 blev der ikke set angreb over 0,1% i nogen
forsøg, og det samme gjorde sig gældende i 2012.
Skoldplet (Rhynchosporium secalis). I 2012 var angrebene af skoldplet moderate til kraftige. Især
i sorterne Wintmalt og Zephyr var der gode muligheder for at skelne midlernes effekt. I gennemsnit var
der 34% og 33% angreb i Wintmalt på vs. 75-77 i henholdsvis 2010 og 2011. I 2012 var der i gennemsnit
af 12 forsøg 27% angreb.
Bygbladplet (Drechslera teres). Bygbladplet forekom kun med lave angreb i 2012. Selv sorten Pelican fik kun lave angreb, så der var kun begrænsede muligheder for at adskille midlernes effekter. I gennemsnit var der 26% og 39% angreb i Pelican forsøg på vs. 75 i henholdsvis 2010 og 2011. Tilsvarende
var angrebsgraden i 4 forsøg 3% i 2012.
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. Angrebene kom sent og var uden praktisk betydning for udbyttet.
Vårbyg
Bygmeldug (Blumeria graminis). Angrebene i 2012 var meget lave. Selv i sorten Propino, som er
kendt for at være modtagelig, 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). Bygbladplet optrådte med lave og ubetydelige angreb. Af registeringsnettet fremgik det også, at angrebene var særdeles lave i 2012.
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Gulrustsvampen lavede hurtigt telia (sorte vintersporer) efter, at de karakteristiske gule sporer var
forsvundet.

Mange afgrøder blev angrebet af både gulrust og
brunrust i efteråret. Selv om der var lange perioder
med frost og udvintring af afgrøder, lykkedes det
gulrustsvampen at overleve, således at angrebsudviklingen fortsatte i foråret.

Der forekom kraftige angreb af ramularia, som
også kunne ses på bladskeder og stak. Selv om angrebene var betydelige, gav de kun beskedne effekter på udbyttet.
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Skoldplet (Rhynchosporium secalis). Optrådte med moderate og pletvise angreb i bl.a. Quench i
2012. I visse marker var der kraftige angreb, men registreringsnettet viste dog generelt forholdsvis lave
og sene angreb.
Bygrust (Puccinia hordei). Bygrust optrådte med forholdsvis lave angreb i 2012 selv i den meget
modtagelige sort Quench. I forsøgsmarken på AU Flakkebjerg optrådte der dog betydelige angreb af
bygrust i alle sorter med undtagelse af Propino. Angrebene var kraftigst i Quench, som i visse forsøg gav
over 20 hkg/ha for en bekæmpelse.
Ramularia (Ramularia collo-cygni). Der blev set tidlige angreb af ramularia i forsøgene; tidligere
end i andre år. Fra blomstring af udviklede angrebene sig kraftigt i flere sorter og bevirkede en tidlig
nedvisning. Dette gjaldt bl.a. sorten Quench, som er kendt for at være meget modtagelig. Til trods for de
kraftige angreb var der kun begrænsede merudbytter (2-3 hkg/ha), som direkte kunne tillægges effekten
af ramularia.
Merudbytter for fungicidbekæmpelse i korn
Generelt var høstudbytterne i 2012 forholdsvis høje. I forsøgene lå de typiske udbytter af hvede på omkring 80-100 hkg/ha og i vinterbyg på omkring 60-75 hkg/ha. I vårbyg lå niveauet også relativ højt
omkring 65-75 hkg/ha.
Selv om plantebestanden i visse marker var præget af den kolde vinter, lykkedes det udbyttemæssigt
planterne at kompensere, således at udbyttet stadig var højt i forsøgene. Den kolde vinter havde desværre også den effekt, at flere af forsøgsmarkerne var forholdsvis ujævne med hensyn til plantebestand,
hvilket bevirkede højere LSD-værdier end sædvanligt.
Merudbytterne for svampebekæmpelse i hvede var lidt højere end for de sidste 8 vækstsæsoner og var
hovedsageligt en respons på bekæmpelse af septoria. I enkelte forsøg med betydelige gulrustangreb var
der dog større merudbytter.
Merudbytterne i vårbyg var forholdsvis høje (6,7 hkg/ha), hvilket var det højest i de sidste 5 år, mens de
i vinterbyg var mere på normalt niveau med 5,1 hkg/ha.
Majs
Der forekom på de to forsøgslokaliteter meget tidlige og kraftige angreb af majsøjeplet (Kabatielle zeae),
mens der ikke blev set nævneværdige angreb af majsbladplet (Drechslera turcica). 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 og heller ikke kritiske værdier af mykotoksiner. Der var høje
og positive merudbytter for bekæmpelse af majsøjeplet i kernemajs, hvor der i alle forsøg var tale om
signifikante merudbytter.
Frøgræs
I årets forsøg med sygdomme i frøgræs forekom betydelige angreb af rust i alm. rajgræs. Det var hovedsageligt kronrust, men sidst på sæsonen forekom også sortrust, der især gav angreb i akset.
Desuden forekom der angreb af plet og netnekroser i rajgræs. I hundegræs var der lave angreb af Mastigosporium, mens der i engrapgræs kun var få problemer med gulrust i sommervækstsæsonen. Igen i
år var der flere eksempler på, at engrapgræsmarker, der var inficeret i efteråret, kun fik lave eller ingen
angreb af rust i foråret.
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Tabel 1. Merudbytte (hkg/ha) for bekæmpelse af sygdomme i fungicidforsøg. Typiske merudbytter fra
standardled er medtaget, som indikator for det potentielle merudbytte. Tallene i parentes dækker over
antallet af forsøg. Tallene stammer fra forsøg med fungicider ved Videncentret for Landbrug og AU
Flakkebjerg.
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)

2012

10,5 (182)

6,7 (38)

5,1 (32)

Kartofler
Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). På AU Flakkebjerg blev de første angreb af kartoffelskimmel forårsaget af luftbåren smitte konstateret den 5. juli (i ubehandlede parceller i sorten Dianella). Forud for dette var der (den 19. juni) blevet smittet kunstigt med sporangier af kartoffelskimmel
i sorten Bintje. Latenstiden var 7 dage, hvorefter de første angreb kunne ses på de smittede planter. Fra
den 5.-13. juli var vejret meget skimmelfavorabelt, og angrebet udviklede sig kraftigt. Men fra den 20.
juli og resten af sæsonen var infektionstrykket ved AU Flakkebjerg lavt til moderat, og det begrænsede
udviklingen af skimmel. Først i midten af august var de ubehandlede parceller helt nedvisnet på grund
af skimmel. Angreb af knoldskimmel kom i de mest angrebne led op på ca. 5%. Der blev høstet et merudbytte på op til 300% i de mest effektive behandlinger.
Den 5. juli blev der smittet med kartoffelskimmel på Jyndevad, og den 16. juli blev de første angreb konstateret. I midten af august var ubehandlede parceller helt nedvisnet på grund af skimmel. I sæsonen var
infektionstrykket generelt moderat til højt. Knoldangreb kom op på ca. 6%.
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Der blev høstet et merudbytte på op til 100%. Andre steder i landet kom angreb af kartoffelskimmel
senere, således i slutningen af juli ved forsøgsarealet på Sunds og midt i august ved forsøgsarealet på
Dronninglund.
Kartoffelbladplet (Alternaria solani/A. alternata). På AU Flakkebjerg blev der udbragt kunstig
smitte af A. solani og A. alternata den 18. juni i form af inficerede kerner, der blev lagt ud på jorden. Den
2. juli begyndte de nederste blade at blive angrebet. Herefter udviklede angrebet sig kraftigt op ad planten og nåede 40% dækning den 1. august. Bekæmpelseseffekten kom for de mest effektive behandlinger
op på 78% med et merudbytte på 26%. På forsøgearealet ved Sunds, hvor der kun var naturlig smitte,
begyndte angrebet i slutningen af august og nåede i Alternariaubehandlede forsøgsled op på 39% den
11. september. Bekæmpelseseffekten kom for de mest effektive behandlinger op på 89% med et merudbytte på 4%. Der var i begge forsøg ingen forskel på angreb af kartoffelbladplet på knoldene imellem de
forskellige behandlinger.

Bygkerner smittet med Alternaria udlagt på jorden, hvorfra sporer spredes til kartoffelplanterne.
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Begyndende angreb af Alternariabladplet på de nederste blade tæt på jorden.

Forsøgsmarken på AU Flakkebjerg 2012.
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Begyndende angreb af kartoffelskimmel.
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