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Anvendelsesorienteret Planteværn 2013

IV Bekæmpelse af bladsygdomme i majs
 
Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders   

 Almskou-Dahlgaard

Med henblik på at undersøge effekten af både forskellige midler, sprøjtetidspunkter og doseringer er der 
i 2009-2013 udført en række forsøg på Sjælland i kernemajs for at afklare mulighederne for at bekæmpe 
bladsygdomme ad kemisk vej. Forsøgene har været anlagt i marker med flere års kernemajs. I 2009, 
2011, 2012 og 2013 var forsøgene domineret af majsøjeplet, mens der i 2010 var dominans af majsblad-
plet. En række forskellige fungicider tilhørende både triazoler, strobiluriner og SDHI’er har været med i 
afprøvningen, og typisk har der været afprøvet hel og halv dosering samt en splitbehandling. Forsøgene 
er bedømt for angreb adskillige gange i løbet af vækstsæsonen, og alle forsøg er høstet som kernemajs. 
Vandprocenten ved høst ligger typisk mellem 30 og 40%. Der er i 2011-2013 målt en række specifikke 
udbytteparametre på kolberne, herunder vægt, længde og tusindkornsvægt.

 I 2013 blev udført 3 markforsøg med bekæmpelse af sygdomme i majs. Forsøgene var placeret på Flak-
kebjerg. To af dem var placeret på et areal med majs efter majs og reduceret jordbehandling, mens det 
sidste var placeret efter både pløjet og reduceret jordbehandling. Også i 2013 var det majsøjeplet, som 
dominerede forsøgene.

Majsøjeplet dominerede forsøgene i 2013, men angrebene var lidt lavere end i 2011 og 2012.
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Kraftige angreb af øjeplet kan bl.a. 
resultere i små kolber. Billedet viser 
kolber fra ubehandlet (led 1) og med 
2 x 0,75 Opera (led 2).
Behandlingen med fungicider øgede 
kolbevægten, længden og udfyld-
ningen af kolberne.  

	

Behandling 2010 2011 2012 2013 Gns.
hkg/ha

Netto
hkg/ha

                      vs.37-51 vs. 60-65 

Ubehandlet - - 47,2 56,8 74,9 102,4 59,7
Opera 0,75 0,75 6,0 37,1 11,9 4,0 14,8 6,5 (780 kr.)
Antal forsøg 2 2 2 2 8 8

Tabel 1. Merudbytte for bekæmpelse af bladpletsygdomme i kernemajs med 2 sprøjtninger med Opera 
bestemt for perioden 2010-2013. Der er sprøjtet på vs. 37-51 og 60-65. Forsøgene har været placeret i 
marker med høj risiko for angreb. 
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Siden 2010 er der udført 8 forsøg, hvor splitbehandling med Opera indgår. Forsøgene har alle være ud-
ført i marker med høj risiko for angreb. I to år har der været god betaling for bekæmpelse. I årets forsøg 
indgik der forskellige sorter. Der var ikke signifikante merudbytter i 2013, bl.a. fordi angrebene først 
udviklede sig sent (tabel 1).

Majsøjeplet var som nævnt den dominerende sygdom i 2013. Enkelte pletter med majsbladplet blev set 
sporadisk i nogle af forsøgene, men ikke registreret, da angrebene var sporadiske og uden betydning. 
Angrebene af øjeplet udviklede sig ganske langsomt i år, og sygdommen blev set først og fremmest på 
bladene under kolben. Sidst på vækstsæsonen omkring vs. 85 blev der dog også registreret moderate 
angreb på bladene over kolben. Forsøgene bar præg af en meget tør periode i starten af vækstsæsonen.

Der blev udført et enkelt forsøg, hvor løsninger med bl.a. Opera og A15909 indgik. A15909 er en blan-
ding af propicoanzole og azoxystrobin. Produktet blev testet alene og i kombination med en bladgød-
ning, som skulle styrke den forgrønnende effekt. 

Effekterne var indledningsvis ret lave, som følge af det relativt sene sprøjtetidspunkt. Effekten af A15909 
var signifikant og lå på ca.75% bekæmpelse. Tilsætning af bladgødning  til A15909 øgede ikke effekti-
viteten eller høstudbyttet. Seguris (A16529), som består af epoxiconazole + isopyrazam, viste en anelse 
bedre bekæmpelse af øjeplet end A15909 og lige så god bekæmpelse som standardproduktet Opera.

Alle produkter på nær Taego (mikrobiologisk middel Bacillus subtilis) havde en signifikant forgrønnen-
de effekt på vs. 89. Produktet Taego adskilte sig ikke resultatmæssigt fra ubehandlet (tabel 2 og figur 1).

	 	Lapriora, reduceret jordbehandling, behandlet 
med 2 x 0,75 l Opera). Sprøjtet på vs. 33 og 55. Bil-
lede fra 27. september 2013.

Lapriora, reduceret jordbehandling, ubehandlet. 
Billede fra 27. september 2013.
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Der blev desuden udført 1 forsøg, hvor forskellige fungicider blev afprøvet ved en sen sprøjtning på vs. 
51-55. Indledningsvist var der kun meget begrænsede forskelle imellem de testede løsninger, men sidst 
på sæsonen var der bedst effekt af Comet og Opera, mens de øvrige midler typisk gav omkring 50% ef-
fekt.  Der var positive merudbytter og forøgelser af kolbevægten. Effekterne var dog ikke signifikante 
(tabel 3 og figur 2).

Tabel 2. Bekæmpelse af majsøjeplet og merudbytter for bekæmpelse i kernemajs. 1 forsøg fra 2013. 
(13375-1).

Behandling %
øjeplet under 

kolben 
vs. 63

Øjeplet 
blad 1

under kolben
vs. 85 

Øjeplet 
blad 1

over kolben
vs. 85

% 
grønt         bla-

dareal
vs. 89

Udbytte 
og merudbytte

hkg/ha

Kolbevægt
g

 vs. 61-65 l/ha
1. Ubehandlet - 9,5 17 5,4 8,8 98,5 179,2
2. A 15909 D 1,0 7,0 4,3 1,1 43,8 7,8 188,8
3. A 15909 D + gødning 1,0 6,8 2,7 0,9 42,5 7,4 180,0
4. Taegro 0,36 7,3 15,6 4,0 22,5 2,7 182,6
5. Seguris     1,0 7,8 2,1 0,3 50,0 5,9 187,5
6. Opera 1,5 8,5 2,1 0,4 40,0 6,3 175,9
LSD95 2,3 8,3 2,5 23,4 ns ns

Figur 1. Bekæmpelse af øjeplet på forskellige bladnivauer og væsktstadier. (13375-1).

Tabel 3. Bekæmpelse af majsøjeplet og merudbytter for bekæmpelse i kernemajs. 1 forsøg fra 2013. 
(13376-1).

Behandling % øjeplet 
blad 1-6
vs. 71

% øjeplet 
blad 3-6
vs. 75

% øjeplet 
blad 5-8
vs. 85

% grønt blad- 
areal
vs. 85

Udbytte og 
merudbytte

hkg/ha

Kolbevægt
g

 vs. 61-65 l/ha
1. Ubehandlet - 15,0 10,5 31,3 23,8 92,5 177,4
2. Bumper 25 EC 1,0 11,8 7,5 15,8 51,3 7,8 201,1
3. Proline EC250 1,0 9,5 8,0 15,8 36,3 10,5 194,8
4. Comet 0,36 9,8 7,0 5,8 57,5 1,1 197,4
5. Armure 300EC    1,0 10,0 6,5 7,0 48,8 4,8 183,8
6. Folpan 1,5 11,5 5,8 18,3 48,8 4,7 191,3
7. Opera 8,5 3,5 4,0 52,5 7,4 202,4
LSD95 5,9 6,3 13,0 23,7 ns ns
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Effekt af jordbehandling på majsøjeplet
På majsarealet på Flakkebjerg blev der udført et forsøg, hvor forskellige sorters modtagelighed overfor 
sygdomme blev vurderet på henholdsvis pløjet og upløjet jord med planterester af majs (13377-1). Det 
var et splitplotforsøg, hvor der også indgik en enkelt eller en splitbehandling med Opera.

Det var i dette forsøg meget tydeligt, at angrebene udviklede sig tidligst i den del, der var sået efter redu-
ceret jordbehandling med forfrugt majs, mens angrebene helt udeblev eller kom sent i den pløjede del af 
marken. Der var klare effekter af fungicidbehandlingerne og forskelle imellem sorternes modtagelighed. 
Lapriora var mest angrebet, mens Ambition var mindst angrebet (tabel 4 og figur 3). Der var i gennem-
snit kun forholdsvis begrænset forskel på, om der var sprøjtet en eller to gange, som det fremgår af figur 
3. I sorten Lapriora var der i den pløjede del signifikant bedre effekt på øjeplet af en dobbeltbehandling 
med Opera sammenlignet med en enkelt behandling. Dette var ikke tilfældet i de andre sorter. Kolbe-
vægten, kolbelængden og kolbefyldningen var signifikant forøget på det pløjede areal sammenlignet 
med arealet med reduceret jordbehandling. De klare effekter på kolberne er vist i figur 4 og tabel 5.

Figur 2. Bekæmpelse af øjeplet på forskellige tidspunkter og bladniveauer. (13376-1).
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Figur 3. Angreb af majsøjeplet i 3 forskellige sorter og efter 2 forskellige jordbehandlinger og 3 sprøj-
testrategier. 1 forsøg 2013 (13377-1) bedømt på vs. 85.
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Tabel 4. Bekæmpelse af majsøjeplet og merudbytter for bekæmpelse i kernemajs. 1 forsøg fra 2013 
(13377-1), hvor der indgik 3 sorter og 2 jordbehandlinger og 3 bekæmpelsesstrategier.

Behandling %
øjeplet
vs. 71

blad 2-5

%
øjeplet
vs. 71

blad 6-7

%
øjeplet
vs. 75 

blad 3-6

%
grønt areal

vs. 85

Udbytte og 
merudbytte

hkg/ha

Kolbevægt
g

Sort Jord bearbejd-
ning/ vs. 

1. Lapriora
Ubehandlet Reduceret 10,0 2,9 13,0 6,5 112,4 173,5

2. Lapriora
2 x 0,75 Opera

Reduceret
vs. 33+51 5,0 0,5 3,8 27,5 113,2 178,6

3. Lapriora
0,75Opera

Reduceret
vs. 51 6,3 1,5 8,8 13,8 110,5 181,8

4. Lapriora
Ubehandlet Pløjet 0,4 0,1 1,7 26,3 108,5 206,5

5. Lapriora
2 x 0,75 Opera

Pløjet
vs. 33+51 0 0 0,1 66,3 105,6 230,4

6. Lapriora
0,75 Opera

Pløjet
vs. 51 0,1 0 0,1 68,8 108,6 224,9

7. Ambition
Ubehandlet Reduceret 4,0 0,6 3,3 48,8 102,9 201,3

8. Ambition
2 x 0,75 Opera

Reduceret
vs. 33+51 0,9 0 0,6 47,5 100,8 192,7

9. Ambition
0,75 Opera

Reduceret
vs. 51 2,3 0,3 2,0 61,3 96,6 212,3

10. Ambition
Ubehandlet Pløjet 0,2 0 0,8 67,5 92,2 213,2

11. Ambition
2 x 0,75 Opera

Pløjet
vs. 33+51 0,1 0 0,5 76,3 99,3 227,5

12. Ambition
0,75 Opera

Pløjet
vs. 51 0,1 0 0,4 70,0 104,9 234,0

13. Amagrano
Ubehandlet Reduceret 13,8 3,9 9,5 25,0 92,0 233,8

14. Amagrano
2 x 0,75 Opera

Reduceret
vs. 33+51 8,8 0,9 4,3 41,3 97,6 257,9

15. Amagrano
0,75 Opera

Reduceret
vs. 51 11,3 1,8 6,6 31,3 103,2 252,8

16. Amagrano
Ubehandlet Pløjet 2,0 0,6 3,0 26,3 95,1 274,1

17. Amagrano
2 x 0,75 Opera

Pløjet
vs. 33+51 0,3 0,2 0,3 53,8 99,4 297,0

18. Amagrano
0,75 Opera

Pløjet
vs. 51 0,4 0,2 0,4 47,5 89,9 274,9

LSD95 2,5 1,0 3,2 15,5 13,4 25,5
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Figur 4. Kolbevægt, gennemsnit af 20 plukkede kolber pr. parcel. Der er afprøvet 3 forskellige sorter, 2 
forskellige jordbehandlinger og 3 sprøjtestrategier. 1 forsøg 2013. (13377-1).

Tabel 5. Effekt på udbyttet og udbyttekomponenter fra hovedfaktorerne i forsøget. (13377).

Behandling Udbytte hkg/ha Kolbevægt Kolbelængde cm Kolbefyldning %

Pløjet 100,4 242,5 17,1 97,7
Reduceret 103,3 209,8 16,0 95,9
LSD95 ns 8,4 0,9 0,6

vs.33 vs.51
Ubehandlet - - 100,5 217 16,3 97,2
Opera 0,75 0,75 102,7 231 16,8 96,7
Opera - 0,75 102,3 230 16,6 96,6
LSD95 ns 10,3 ns ns
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Semifieldforsøg
Der blev udført et enkelt forsøg under semifieldforhold, hvor 10 forskellige sorter blev smittet kunstigt 
med majsøjeplet for at teste, om der er forskel i sortenes modtagelighed. Der blev smittet to gange i 
forsøget, og angrebene udviste betydelig forskel i modtagelighed. Figur 5 viser den rangorden, som blev 
bedømt. Resultatet stemmer godt overens med resultaterne i markforsøget med jordbehandling, som 
også viste, at Ambition var den mest resistente af de testede sorter. I forhold til anden information var 
det dog overraskende at LG 30211 kom ud som værende meget modtagelig.  

Semifieldforsøg med majsplanter, som blev testet for mod-
tagelighed overfor majsøjeplet.

Majsøjepletangrebene udviklede sig også 
på stænglerne.

Figur 5. Rangorden af 9 majssorter i forhold til modtagelighed overfor majsøjeplet. 

   


