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Skadetærskler for plantesygdomme 

I Danmark har vi skadetærskler og risikomodeller for en række svampesygdomme især i korn. Dis-
se kan bruges som støtte for, hvornår der er behov for at udføre fungicidbehandlinger. Der findes 
desværre langt fra modeller eller skadetærskler for alle vores betydningsfulde sygdomme.
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Som en del af EUs direktiv 
2009/128/EF om bæredygtig 
anvendelse af pesticider står 
det nævnt, at der inden 2014 
skal implementeres IPM i alle 
EUs medlemsstater.  To af de 8 
grundlæggende elementer i IPM 
strategien nævner specifikt, at 
der skal moniteres for skadegø-
rere, og der skal anvendes ska-
detærskler, før det afgøres, om 
der skal sprøjtes eller ej. An-
grebene og de dermed relate-

rede udbyttetab kan variere rig-
tig meget fra den ene sæson til 
den anden, og dermed opstår 
ønsket om at kunne forudsige, 
om der er behov for bekæm-
pelse eller ej. Dette er en vigtig 
årsag til at udvikle skadetærsk-
ler og varslingsmodeller. Skade-
tærskler kan forekomme enten 
som en specifik visuel angreb-
stærskel, der ikke må overskri-
des eller som en varslings- el-
ler prognosemodel, der baseret 
på klimadata forudsiger, om der 
er bekæmpelsesbehov eller ej. I 
denne sammenhæng er der tale 
om bekæmpelsestærskler.

Hvilke bekæmpelsestærsk-
ler har vi i Danmark?
I Danmark har vi en række be-
kæmpelsestærskler for svampe-
sygdomme i korn, som bl.a. ind-
går i beslutningsstøttesystemet 
Planteværn Online.  De fleste af 
bekæmpelsestærsklerne er ud-
viklet på baggrund af forsøgs-
mæssige erfaringer, som har 
vist, at bekæmpelse kan klares 
tilfredsstillende, hvis der sprøj-
tes ved lave angrebsgrader.  Ek-

sempler på tærskler i Planteværn 
Online er vist i tabel 1. Model-
lerne testes løbende i forsøg og 
justeres i forhold til sortsresi-
stens og de fungicider, der er 
til rådighed.  I de fleste andre 
afgrøder findes der desværre 
ikke tilsvarende bekæmpelses-
tærskler. Dette gælder f.eks. for 
sygdomme i raps, majs og ærter.    

De fleste bekæmpelsestærsk-
ler er koblet sammen med, at 
der foretages en monitering af 
angrebsgraden i marken. Men 
bekæmpelsestærskler kan og-
så benyttes i situationer, hvor 
det forudsættes, at smitstof er 
til rådighed alene ud fra en kli-
matisk model, som predikterer 
om en epidemi er under udvik-
ling eller ej. For sygdomme som 
hvedegråplet (figur 1) og kar-
toffelskimmel foretages vurde-
ringen af bekæmpelsesbehovet 
således næsten udelukkende på 
baggrund af en klimabaseret ri-
sikovurdering. Dette gælder 
også for æbleskurv, hvor der er 
udviklet en risikomodel (RIM-
PRO), som på baggrund af kli-
madata beskriver risikoen for 

Figur 1. Angreb af hvedegråplet i vinter-
hvede.
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angreb. Risikomodellerne har 
ofte rod i historiske datasæt, 
hvor sammenhængende data 
for sygdomme, udbyttetab og 
klima er koblet for at klarlægge 
årsagssammenhænge. Tilgænge 
lige (historiske) data er dog langt 
fra tilstrækkelige som baggrund 
for udarbejdelse af risikomodel-
ler for alle vores sygdomme.

Planteværn Onlines anbefa-
linger testes årligt i markforsøg, 
hvor behandlinger udløses på 
baggrund af ugentlige bedøm-
melser i marken og konsultering 

af programmet. Programmets 
anbefalinger sammenlignes ty-
pisk med forskellige standard-
behandlinger. Resultater fra af-
prøvning af Planteværn Online i 
hvede fra 2013 er vist i figur 2. 

Erfaringer med bekæmpel-
sestærskler i udlandet
Der findes fra udlandet en del 
risikomodeller eller bekæmpel-
sestærskler, der er til rådighed 
for landmanden. Visse af disse 
formidles i privat regi gennem 
systemer som ISIP, Proplant el-

ler fra det hollandske firma Da-
com. 

Som en del af EU projektet 
ENDURE blev der for hvede 
sammenstillet, hvilke bekæm-
pelsestærskler der var til rådig-
hed i andre europæiske lande.  
Disse bekæmpelsestærskler kan 
findes på hjemmesiden www.
Eurowheat.org. De fleste af 
tærsklerne ligger relativt tæt op 
af hinanden, men undtagelser 
findes også.

Hvad skal der til for at lave 
en skadetærskel
Udvikling af en skadegørerspe-
cifik risikomodel kræver grun-
digt kendskab til sygdommenes 
biolog.  Det er nødvendigt med 
kendskab til smitteveje og under 
hvilke forhold, angrebene vil 
udvikle sig til betydningsfulde 
angreb, og dermed kan skabe be-
hov for kemisk behandling. Vig-
tige elementer er: A) kendskab 
til potentielle tabsstørrelser ved 
angreb, B) hvilke klimaforhold 
(temperatur, nedbør, bladfugt, 
m.m.), der påvirker svampens 
udvikling og opformeringsrate, 
herunder kendskab til sygdom-
menes latenstid. ■

Sygdom Eksempel på bekæmpelsestærskler i PVO 

Knækkefodsyge >35% planter angrebet på vs. 30-32 
Efter vs. 32 ingen behandling

Meldug >10% planter med angreb fra vs. 29 (M)
>25% planter med angreb fra vs. 29 (R)
Efter vs. 40 ingen behandling

Septoria/hvedegråplet 4 dage med nedbør fra vs. 32 (M) 
5 dage med nedbør fra vs. 37 (R)
Eller >10% angreb på 3. øverste blad i vs. 45-60
Efter vs. 71 ingen behandling

Brunrust >25% planter med angreb fra vs. 30 (M)
>75% planter med angreb fra vs. 32 (R)
Efter vs. 71 ingen behandling 

Gulrust 1% planter med angreb fra vs. 29  (M)
>10% planter med angreb fra vs. 29 (R)
Efter vs. 71 ingen behandling

Tabel 1. Eksempel på bekæmpelsestærskler som indgår i Planteværn Onlines syg-
domsmodeller i hvede. For yderligere detaljer se www.ipmdss.dk. M=modtagelige sorter; 
R=resistente sorter; vs.=vækststadie.

Figur 2. Udbytte og merudbytte efter sprøjtning med forskellige strategier i 2 hvedeforsøg 
med 6 sorter. Led 2 og 4 er sprøjtet to gange på vækststadie 31-32 & 45-51; led 3 er sprøjtet 
på vækststadie 37-39. PVO sprøjtet 1-2 gange afhængigt af behov.

www.Eurowheat.org
www.ipmdss.dk



