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I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme i forsøgene i 
2013. 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 2013 kan 
findes på nedenstående link:
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Varslingregistreringsnet/Sider/pl_11_628.aspx. 

Hvede
Hvedemeldug (Blumeria graminis). Angrebsgraderne i 2013 var generelt lave til moderate på de 
fleste lokaliteter. Angrebene var dog som sædvanligt betydelige på Jyndevad Forsøgsstation. Bedøm-
melser fra registreringsnettet viste, at sygdommen kun gav lave angreb og aldrig udviklede sig alvorligt 
i de fleste marker.   
 
Septoria (Septoria tritici). Angreb af hvedegråplet var først på vækstsæsonen udsædvanligt lave, 
bl.a. afstedkommet af det tørre og varme vejr i april. I begyndelsen af juni begyndte der dog at komme 
betydelige angreb i de mest modtagelige sorter, især i Sønderjylland. Samlet set forblev angrebene mo-
derate, men der var meget stor variation i angrebsgraden rundt om i landet, som afspejlede variation i 
nedbørshændelser. Baseret på nedbør blev der udløst to sprøjtninger med Planteværn online på de fleste 
lokaliteter. I afprøvningsforsøgene var angrebet på fanebladet på vs. 75 med 37% i 2011, 8% i 2012 og 
32% i 2013. 

Gulrust (Puccinia striiformis). Der forekom kun forholdsvis begrænsede angreb af gulrust i de 
dyrkede hvedemarker i 2013.  Forsøgsmæssigt var der i Ambition og Baltimor kraftige angreb, som følge 
af kunstig smitte udbragt i april. Svampen producerede hurtigt telia, sorte striber, hvilket var meget be-
mærkelsesværdigt i forhold til tidligere år, hvor dette normalt først sker 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 ligeledes kun begrænsede angreb, da vejret ikke var specielt befordrende for udviklin-
gen af brunrust. 

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 hvede efter pløjning og forfrugt hvede forekom der kun meget begrænsede angreb. 

Fusarium i akset. Der blev fundet en del synlige angreb af aksfusarium i 2013 som følge af nedbør 
under blomstringen, men indholdet af mykotoksin forblev lavt, hvilket skyldes, at Microdochium, som 
ikke producere 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, hvorfor der 
ikke er nogen data, som kan bruges som baggrund for en vurdering af niveauet. 
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Goldfodsyge (Gaeumannomyces graminis).  Angrebene af goldfodsyge var ret udbredte i 2 og 3 
års hvedemarker i 2013.  Der forekom en del hvidaks og tidlig nedvisning i pletter. Der var ikke forsøg 
med kemisk bekæmpelse af goldfodsyge i 2012.

Triticale
Gulrust (Puccinia striiformis). Der forekom i 2013 kun begrænsede angreb af gulrust i triticale. 
Angrebene var lavere end i de foregående år. 

Septoria - Hvedebrunplet (Stagonospora nodorum). Der forekom betydelige angreb af hve-
debrunplet i triticale, hvilket gav gode muligheder for at vurdere fungicidernes effekter overfor denne 
sygdom. 

Vinterbyg
Bygmeldug (Blumeria graminis). Der var i 2013 meget lave angreb af meldug, hvilket gav dårlige 
muligheder for at differentiere effekten af de forskellige fungicider. Først sidst på vækstsæsonen kom 
der lidt angreb, som gjorde bedømmelse af effekter muligt. Fra registreringsnettet blev der ligeledes 
observeret ret lave angreb af meldug. 

Bygrust (Puccinia hordei) forekom stort set ikke i forsøgene i 2013. Den kolde vinter og det sene 
kølige forår har været hovedårsagen til de lave angreb. I 2011 og 2012 blev der ikke set angreb over 0,1% 
i nogen forsøg, og det samme gjorde sig gældende i 2013. 

Skoldplet (Rhynchosporium secalis). I 2013 var angrebene af skoldplet moderate til kraftige i 
mange sorter. Der var således gode muligheder for at skelne midlernes effekt.  Det var overraskende, 
at angrebene udviklede sig så kraftigt, da forårsvejret under strækningen var ret tørt. I 2012 var der i 
gennemsnit af 12 forsøg 27% angreb, i 2013 var det tilsvarende angreb i gennemsnit 8,5% på vs. 55-65.

Bygbladplet (Drechslera teres) forekom kun med lave angreb i 2013. Selv sorten Pelican fik kun re-
lativt lave angreb, så der var kun begrænsede muligheder for at adskille midlernes effekter. I bl.a. Zephyr 
kom der kraftige angreb af plettypen af bladplet sidst på vækstsæsonen. 

Ramularia (Ramularia collo cygni). Der var i 2013 kun begrænsede 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 2013 var meget lave. Selv i sorten Propino, som er 
kendt for at være modtagelig, kom der kun svage angreb. I sorten Milford, som blev brugt til afprøvning, 
var der gode angreb, som gav god mulighed for rangorden af fungicidernes effekter.
 
Bygbladplet (Drechslera teres) optrådte med lave og ubetydelige angreb først på sæsonen. Af regi-
streringsnettet fremgik det også, at angrebene var særdeles lave i 2013. Sidst på sæsonen forekom der 
dog en del angreb af plettypen i bl.a. sorten Simba. 

Skoldplet (Rhynchosporium secalis) optrådte med moderate og pletvise angreb i bl.a. Quench i 
2013. I visse marker var der kraftige angreb, men registreringsnettet viste dog generelt et forholdsvist 
lavt og sent angreb. 
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Bygrust (Puccinia hordei) optrådte med forholdsvis lave angreb i 2013 selv i den meget modtagelige 
sort Quench. I forsøgsmarken på AU Flakkebjerg kom der først betydelige angreb af bygrust sent på 
vækstsæsonen, og angrebene fik aldrig stor betydning for udbyttet. 

Ramularia (Ramularia, collo-cygni). Der blev set tidlige angreb (vs. 37-45) af Ramularia i for-
søgene tidligere end set i andre år. Fra blomstring af udviklede angrebene sig kraftigt i flere sorter og 
bevirkede en tidlig nedvisning.  Dette skete bl.a. sorten Quench, som er kendt for at være meget modta-
gelig. Til trods for de kraftige angreb var der kun begrænsede merudbytter, som direkte kunne tillægges 
effekten af Ramularia.   

Merudbytter for fungicidbekæmpelse i korn
Generelt var høstudbytterne i 2013 forholdsvis høje. I forsøgene lå de typiske udbytter af hvede på om-
kring 80-100 hkg/ha og i vinterbyg på omkring 60-80 hkg/ha. I vårbyg lå niveauet også relativt 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. Dette havde desværre også den 
indflydelse, at flere af forsøgsmarkerne var forholdsvis ujævne med hensyn til plantebestand, hvilket 
bevirkede højere LSD værdier end sædvanligt. 

Merudbytterne for svampebekæmpelse i hvede var på niveau med sidste år og lidt over de sidste 10 års 
gennemsnit, som har været 7,9 hkg/ha. Der var hovedsageligt tale om en respons på bekæmpelse af 
septoria. 

Merudbytterne i vårbyg var på 5,2 hkg/ha, hvilket var på niveau med gennemsnittet for de sidste 10 år 
(5,0 hkg/ha). I vinterbyg var merudbyttet i 2013 tilsvarende 5,5, hvilket også var præcis på niveau med 
gennemsnittet for de sidste 10 år (5,5 hkg/ha).  

Majs
Der forekom meget tidlige angreb af majsøjeplet (Kabatielle zeae) som dog ikke udviklede sig særligt 
kraftigt under strækningen, fordi vejret var forholdsvis tørt. Sidst på sæsonen spredte øjepletangrebene 
sig til de øverste blade.  Der blev ikke fundet nævneværdige angreb af majsbladplet (Drechslera turcica). 
Begge sygdomme udvikler sig typisk fra planterester i bunden af afgrøden stammende fra sidste års af-
grøde. Der forekom ikke klare angreb af Fusarium i kolberne. Der var positive men dog kun begrænsede 
merudbytter for bekæmpelse af majsøjeplet i kernemajs, hvor der ikke i alle forsøg var tale om signifi-
kante merudbytter. 

Frøgræs
I årets forsøg med sygdomme i frøgræs forekom betydelige angreb af kronrust i alm. rajgræs, mens 
sortrust kun blev fundet på enkelte lokaliteter. Desuden forekom der angreb af plet og netnekroser i 
rajgræs.  
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Tabel 1. Merudbytte (hkg/ha) for bekæmpelse i fungicidforsøg. Typiske merudbytter fra standardled, 
som er indikatorer for det potentielle merudbytte. Tallene i parentes dækker over antallet af forsøg. Tal-
lene fra 2001-2012 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)
2012 10,5 (182) 6,7 (38) 5,1    (32)
2013 10,3 (79) 5,2 (35) 5,5    (27)
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Kartofler 
Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). På AU Flakkebjerg var sæsonen i lange perioder 
meget ufavorabel for udvikling af kartoffelskimmel på grund af meget lidt nedbør og høje temperaturer. 
Infektionstrykket for kartoffelskimmel blev generelt beregnet som moderat i juni og lavt for juli, hvor 
der ikke kom nedbør fra 5. til 24. juli. August forsatte med begrænset nedbør og lavt infektionstryk. I den 
første halvdel af september kom der 28 mm regn, og infektionstrykket kom i perioder op på moderat.

Der blev på AU Flakkebjerg smittet kunstigt med sporangier af kartoffelskimmel i ubehandlede smit-
terækker (sorten Bintje) den 3. juli. Den 9. juli var der tydelige sporulerende læsioner. Men på grund af 
det tørre og varme vejr spredte skimmel sig først fra den 22. juli til ubehandlede parceller med sorten 
Dianella. Herefter udviklede skimmelangrebet sig langsomt, og først i slutningen af september var de 
ubehandlede parceller helt nedvisnet. 

Angreb af knoldskimmel kom i ubehandlede parceller op på ca. 10%. Der blev høstet et merudbytte på 
op til 130% i de mest effektive behandlinger.

På Jyndevad Forsøgsstation var infektionstrykket højt i den sidste halvdel af juni, og de første naturlige 
angreb af skimmel kom i slutningen af juni. Den 3. juli blev der udført kunstig smitte med skimmel. I 
det efterfølgende tørre og varme vejr i juli udviklede angrebet sig kun langsomt. Men fra begyndelsen 
af august udviklede angrebet sig kraftigt, og de ubehandlede parceller var helt nedvisnet 1. september.  
Angreb af skimmel på knolde kom op på ca. 3,5%. Der blev høstet et merudbytte på op til 216%. 

Kartoffelbladplet (Alternaria solani/A. alternata) 
På AU Flakkebjerg blev der udbragt kunstig smitte af A. solani og A. alternata  den 28. juni i form af 
inficerede kerner, der blev lagt ud på jorden. Den 5. juli begyndte de nederste blade at blive angrebet. 
Herefter udviklede angrebet sig langsomt op ad planten under de tørre vejrforhold i juli og nåede den 
20. august 8% dækning og 79% dækning den 17. september. Bekæmpelseseffekten kom for de meste ef-
fektive behandlinger op på over 90% med et merudbytte på ca. 13%. 

I et forsøg blev der separat smittet med henholdsvis A. solani og A. alternata. Angrebet udviklede sig 
kraftigst i parceller smitte med A. alternata. Her var angrebet den 18. september oppe på 82,5% i ube-
handlede parceller mod kun 56,3% i parceller smittet med A. solani.

Luftassisteret sprøjteteknik  
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Raps
Phoma (Leptosphaeria maculans, Phoma lingam)
Forsøg med prognose for sprøjtning mod Phoma i efteråret er fortsat i samarbejde med Videncentret 
for Landbrug. Der er fra medio september til november bedømt for forekomst Phoma og sommer 2013 
er der bedømt for angreb af knoldbægersvamp og skulpesvamp. Phoma angriber bladene i efteråret og 
vokser fra bladene ind i stænglen, hvor den i løbet af vækstsæsonen trænger ned i rodhalsen. Ved kraf-
tige angreb kan rodhalsen blive helt ødelagt. Der var generelt kun svage angreb i markerne, og det var 
kun i de sjællandske forsøg ved Ringsted og Karise, at der var lidt udvikling, men angreb nåede aldrig 
over 10% planter i oktober.  Ved Løgumkloster var der allerede tidligt en del angrebne planter, som dog 
døde ud igen. Ved bedømmelserne i juli kunne der ses mange stængler med angreb af Phoma (15% - 40% 
stængler med angreb i ubehandlet). Disse angreb skyldes infektion efterår og forår (sekundær smitte) 
og er ofte overfladiske og af mindre betydning for udbyttet.  De alvorlige angreb af Phoma sidder i rod-
halsen (rodhalsråd som følge af infektion i efteråret), og angreb bedømmes på tværsnit af rodhalsen i 
juli med angrebsindeks fra 0 (ingen angreb) til indeks 9 (rodhalsen helt ødelagt). Angreb af rodhalsråd i 
forsøgene blev bedømt fra moderate til ret kraftige med indeks fra ca. 1 (under 25% af rodhalsen nekro-
tiseret)  til indeks ca. 4 (50% af rodhalsen nekrotiseret).  Der kunne ikke konstateres forskel i angreb af 
rodhalsråd efter behandlingerne i efteråret, hverken efter model- eller rutinesprøjtning. 

Storknoldet knoldbægersvamp (Sclerotinia sclerotiorum) 
Arealet med vårraps på AU Flakkebjerg blev efteråret 2012 smittet med sklerotier af knoldbægersvamp, 
og der kunne i vårrapsmarken efterfølgende ses apothecier i starten af juli måned.  Vårrapsen blom-
strede ca. den 10. juni og blev sprøjtet den 17. juni. På grund af den tørre og varme juli måned kom der 
dog kun svage angreb, der sad højt på stænglerne (27% stængler med angreb den 5. september). Der blev 
anlagt forsøg i mark ved Ugerløse i vinterrapsen. Rapsen blomstrede ca. den 15. maj og blev sprøjtet den 
24. maj, men der kom ingen angreb.

 

 

Kransskimmel (Verticillium longisporium)
Kransskimmel er i tidligere undersøgelser konstateret med svage angreb i Danmark.  I 2013 var an-
grebsniveauet generelt meget lave og under 0,5%.

Skulpesvamp (Alternaria brassicae)
Forekom generelt kun i mindre omfang.  

Apothecier fundet i forsøgsmarken med vårraps 
på AU Flakkebjerg 2013.

Sprøjtning af vinterraps i Ugerløse 2013.

 

 


