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Konklusion
I to forsøg undersøges behov for svam-

pebehandlinger (0-4 behandlinger med 

0,25 l/ha Opus) i forhold til optagnings-

tid (medio august til medio januar). 

Svampebehandlingerne har i årets forsøg 

vist dosis-respons effekt på meldug og 

bederust til hen i december. 

Ved optagning i september har svam-

pebehandling ikke øget sukkerudbyttet. 

Ved optagning i oktober har en enkelt 

behandling i gennemsnit givet det højeste 

merudbytte på 5 % og netto 345 kr./ha. 

Ved optagning medio november til ja-

nuar har to svampebehandlinger givet 

merudbytte på 13 % og netto ca. 1.100 

kr./ha. Fire års gennemsnit viser at ved 

optagning senere end medio oktober har 

to behandlinger med 0,25 l/ha Opus givet 

højeste nettomerudbytte.

Tilvækst i sukkerudbytte fra medio 

september til medio december har i for-

søgene været på 34 % i 2008. I samme 

periode i 2006 og 2007 blev der målt en 

tilvækst på henholdsvis 47 % og 27 %. 

I tilvækstforsøg 1976-78 har tilvæksten 

fra i perioden fra 15. september til 15. 

november været 26 %. I gennemsnit af 

2006-2008 er tilvæksten samme periode 

39 %, og det vil sige en relativ forøgelse 

i tilvækst på 49 % fra 1970’erne til nu. I 

tons sukker er tilvæksten 2006-2008 2,4 

gange større end 1976-1978 (4,35 t/ha 

mod 1,79 t/ha).

Formål og forsøgsmetode
Behov for svampebekæmpelse ved op-

tagning fra medio august til medio fe-

bruar er undersøgt i to forsøg (resultater 

for februar følger senere, se www.nor-

dicbet.nu). Forsøg 839 er sået 21. april 

med sorten Angus, og forsøget er anlagt 

i fi re gentagelser. Forsøg 840 er sået 19. 

april med sorten Julietta, og to af de fi re 

gentagelser er kasseret på grund af sneg-

leangreb. Gennemsnitligt planteantal har 

i forsøgene været 99.000 per ha. 

Angus er karakteriseret ved at have mid-

del modtagelighed overfor meldug, be-

derust og Ramularia. Julietta har meget 

høj modtagelighed overfor meldug, høj 

modtagelighed overfor bederust og lav 

modtagelighed overfor Ramularia. 

Der er behandlet mod bladsvampe op til 

fi re gange med 0,25 l/ha Opus med cirka 

tre ugers interval mellem hver behand-

ling. Første behandling er foretaget ved 

begyndende sygdomsangreb. Behand-

lingstidspunkter har været 6. august, 1. 

september, 18. september og 8. oktober. 

Det er tilstræbt at tage op roerne den 

15. i hver måned; i praksis er optag-

ningsdatoerne følgende: 18. august, 19. 

september, 14. oktober, 10. november, 9. 

december og 21. januar. 

Effekt på bladsvampe
I forsøget med Julietta har der været 

tidlig og kraftig meldugudvikling i pe-

rioden fra august til oktober, mens der i 

forsøget med Angus har været en relativ 

svag udvikling af meldug. Derimod har 

der været kraftigst udvikling af bederust 

i perioden fra oktober til december. Syg-

domsangreb i gennemsnit af de to forsøg 

er vist i fi gur 1.

Ved optagning i september har en enkelt 

behandling med 0,25 l/ha Opus reduceret 

meldugangreb med i gennemsnit 39 %. 

Set på enkeltforsøg, er det kraftige mel-

dugangreb i Julietta reduceret med kun 

11 % fra en enkelt behandling med Opus, 

hvorimod behandlingen har haft en effekt 

på 90 % i Angus-forsøget med svagere 

meldug. 

Ved fortsat angreb af meldug og op-

tagning medio oktober har der været 

behov for to svampebehandlinger for at 

reducere angrebet væsentligt i forhold til 

ubehandlet. 

Svampebehandlingerne viser generelt do-

sis-respons effekt mod bederust, idet jo 

fl ere behandlinger der er foretaget desto 

mindre rust kan der observeres. Effekt 

af behandlingerne ses til hen i december 

(fi gur 1). 

Ved optagning medio januar er størrelsen 

af frisk top bedømt i stedet for svam-

Bladsvampe – optagningstidspunkt
Anne Lisbet Hansen

Figur 1. Udvikling i meldug, bederust samt topvægt per plante efter 0-4 behandlinger 
med 0,25 l/ha Opus ved forskellige optagningstider, 2 forsøg 2008.

Effekt af svampebehandlinger på sygdomsangreb og og topvægt, 
2 fs 2008
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peangreb, idet der ikke var deciderede 

angreb at observere. Størrelsen af den 

friske top er bedømt fra skala 0-10, hvor 

stigende værdi angiver stigende mængde 

af grøn top (tabel 1). Det fremgår, at 

svampebehandlede roer har større frisk 

top end ubehandlede roer observeret før 

optagning medio januar. Ligeledes har 

de svampebehandlede roer også en større 

andel af vissent bladmateriale liggende 

omkring roelegemet. 

Bladsvampebekæmpelse reducerer an-

greb og holder toppen frisk og funktions-

dygtigt i længere tid sammenlignet med 

toppen på de ubehandlede planter, der 

overvokses af svampeangreb, visner og 

tabes. Måling af toppens friskvægt for 

hver behandling inden hver optagnings-

tid har et identisk forløb med bladsvam-

peangreb, idet jo mindre meldug eller 

Tabel 1. Bekæmpelse af bladsvampe i forhold til optagningstid 2008.

rust, der er observeret, desto større blad-

masse kan måles. Bladmassen er generelt 

faldende i hele optagningsperioden dog 

er bladtabet størst i perioden fra decem-

ber til januar sandsynligvis med årsag i 

nattefrost (fi gur 1).

Tilvækst 2008
Gennemsnitlig tilvækst medio måned 

for måned ved de mest effektive svam-

pebehandlinger er vist i kolonne suk-

kerudbytte relativ 2 i tabel 1. Således 

har procent tilvækst fra medio august 

til medio januar måned for måned væ-

ret henholdsvist 44, 32, 9, - 4 og -1 % i 

den sidste periode fra medio december 

til medio januar (tilvækst fra januar til 

februar følger i senere rapport). Optag-

ningsdatoer har ikke i praksis været den 

15. i hver måned, og hvis der korrigeres 

kan tilvæksten beregnes til henholdsvis 

49, 35, 7, - 4 og -2 %. Den samlede til-

vækst for perioden august til januar ved 

bedste svampebehandling er i alt 95 %, 

hvor den i 2007 var på 81 % absolut. 

Tilvækst fra medio september til medio 

december er målt til 47 % i 2006, 27 % 

i 2007 og 34 % i 2008. En vigtig faktor 

for tilvækstens størrelse er temperatur og 

antal soltimer, mens der som regel er nok 

fugtighed i de pågældende måneder. Spe-

cielt i 2006 var temperaturen fra august 

til december rekord høj og tilsvarende 

blev der målt en meget høj tilvækst (fi -

gur 3). Den potentielle tilvækst påvirkes 

også af udbyttets størrelse ved indgang til 

august-september. I 2006 havde tilvæk-

sten været begrænset i sommerperioden 

og udbyttet havde lavere udgangspunkt 

end 2007-2008, og dermed også højere 

tilvækstpotentiale idet hver roeplante har 

Optag-
ningstid

Mel-
dug Rust

Ramu-
laria

Friskvægt 
top gr/pl Amino-N Pol Rod

Opus l/ha medio g/pl % t/ha t/ha Rel 1* Rel 2*
2008, 2 fs
Ubehandlet aug 2,5 0,0 0,1 313 95 14,73 56,0 8,26 100 0
Ubehandlet Sep 7,0 2,4 0,3 253 99 16,21 75,5 12,24 100 148 0
1 x 0,25 Sep 4,3 0,4 0,2 298 80 16,35 72,6 11,88 97 -478
Ubehandlet Okt 4,0 3,7 0,4 237 98 18,40 81,8 15,03 100 0
1 x 0,25 Okt 4,1 1,7 0,3 279 79 18,66 84,3 15,71 105 128 345
2 x 0,25 Okt 1,3 0,4 0,2 280 68 18,26 85,6 15,63 104 61
3 x 0,25 Okt 1,8 0,4 0,2 256 69 18,30 83,8 15,33 102 -284
Ubehandlet Nov 0,0 5,5 1,6 186 103 17,92 86,2 15,44 100 0
1 x 0,25 Nov 0,0 3,3 1,0 214 93 18,02 92,0 16,58 107 571
2 x 0,25 Nov 0,0 1,8 0,7 229 91 18,05 94,6 17,07 111 109 760
3 x 0,25 Nov 0,0 0,9 0,6 247 85 18,04 92,9 16,77 109 291
4 x 0,25 Nov 0,0 0,4 0,4 240 87 18,16 93,5 16,98 110 354
Ubehandlet Dec 0,0 5,5 1,9 175 115 17,29 83,5 14,43 100 0
1 x 0,25 Dec 0,0 4,4 1,4 204 95 17,63 92,9 16,38 113 1.121
2 x 0,25 Dec 0,0 2,9 0,9 230 95 17,78 92,0 16,35 113 96 1.084
3 x 0,25 Dec 0,0 1,4 0,7 239 86 17,96 89,8 16,15 112 903
4 x 0,25 Dec 0,0 1,9 0,6 230 92 17,94 93,6 16,79 116 947
Ubehandlet Jan 3 28 125 16,62 86,2 14,32 100 0
1 x 0,25 Jan 4 45 105 16,75 93,6 15,67 109 708
2 x 0,25 Jan 5 45 100 17,08 94,4 16,12 113 99 1.080
3 x 0,25 Jan 5 42 107 17,16 95,8 16,43 115 1.147
4 x 0,25 Jan 5 39 108 17,03 94,9 16,16 113 637
LSD 61 ns ns ns 0,68
*1: Bladsvampe bedømt ved skala 1-10, 10 = blade 100% angrebne. Bedømmelse i januar er ikke meldug, 
men størrelse af grøn top ved skala 0-10 (10=fuld grøn top).
*2: Se tekstboks for forklaring på økonomi bagest i beretning
Rel1*: Relativt sukkerudbytte af svampebehandling indenfor hver optagningstid
Rel2*: Relativ tilvækst fra måned til måned ved mest effektive svampebehandling

Sukker Netto 
kr./ha *2Ved opt. tid *1
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mindre konkurrence om lys, plads og 

næringsstoffer. 

Fald eller stagnering i tilvækst følger 

hovedsagelig med lave temperaturer. 

I 2008 falder tilvækst i december som 

følge af nogle nætter med frost i uge 48 

og 49 (sidst i november og først i decem-

ber). Ved optagning medio januar er fald 

i tilvækst stagneret i forhold til optagning 

medio december, idet roerne er vedlige-

holdt ved kølige temperaturer. 

Stagnering eller tab i tilvækst i december 

og januar skyldes hovedsagligt at tempe-

ratur og lys bliver begrænsende og derfor 

bruger roerne forholdsmæssigt mere 

energi på vedligeholdelse end på vækst. I 

denne periode har de svampebehandlede 

roer et større bladapparat at vedligeholde 

end de ubehandlede roer og derfor kan en 

mindre tilvækst forventes for de svam-

pebehandlede roer. I forhold til frost vil 

et stort bladapparat beskytte roerne, og 

dette kan være årsagen til at tre behand-

linger giver tendens til højeste udbytte 

ved optagning medio januar 2008.

Tilvækst - sammenligning til 
1976-78
Tilvækst i perioden 2006-2008 kan sam-

menlignes med tilsvarende forsøg udført 

1976-1978. I denne periode øges sukker-

udbyttet fra 6,79 ved optagning den 15. 

august til 8,58 t/ha ved optagning den 15. 

november, og således har der været en 

tilvækst på 26 %. I samme optagningspe-

riode fra 15. september til 15. november 

2006-2008 øges udbyttet fra 11,14 t/ha 

til 15,49 t/ha og en samlet tilvækst på 39 

%. Relativ øget tilvækst fra 1976-1978 til 

2006-2008 kan således beregnes til 49 %. 

I tons sukker er tilvæksten 2006-2008 2,4 

gange større end 1976-1978 (4,35 t/ha 

mod 1,79 t/ha).

Sukkerudbytte ved 0-4 svampebehandlinger
 med Opus (0,25 l/ha), 2 fs 2008
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Kvalitet og udbytte
Ved optagning i perioden fra medio okto-

ber og senere har svampebehandlingerne 

generelt øget sukkerprocenten og sænket 

aminotallet indenfor hver optagningstid 

i forhold til ubehandlet (tabel 1). Ligele-

des har alle svampebehandlinger medført 

højere sukkerudbytte ved alle optag-

ningstider (fi gur 2). 

Ved optagning medio september har en 

Tilvækst i relativ sukkerudbytte og ugentlig middel temperatur 
 2006, 2007 og 2008, gns 2 forsøg
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enkelt svampebehandling ved begyn-

dende angreb ikke øget sukkerudbyttet 

i forhold til ubehandlet. Ved optagning 

medio oktober har en enkelt behandling i 

gennemsnit givet det højeste merudbytte 

på 5 %. Det ene af forsøgene (Angus) 

viser dog lidt højere merudbytte ved to 

behandlinger (9 %) end en enkelt be-

handling (7 %). 

I gennemsnit af de to forsøg har to svam-

Figur 2. Udviklingen i sukkerudbytte i gennemsnit af to forsøg ved 0-4 behandlinger 
med 0,25 l/ha Opus ved optagning midt i hver af månederne fra august til januar.

Figur 3. Tilvækst samt ugentlig middel temperatur i perioden august til januar i hvert af 
årerne 2006, 2007 og 2008. Sukkerudbytte i august er sat til relativ 100. Absolut suk-
kerudbytte medio september i 2006, 2007 og 2008 er henholdsvis 9,72 t/ha, 12,63 t/ha 
og 12,24 t/ha.
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pebehandlinger ved optagning fra medio 

november givet højeste merudbytte på 

11 %. Ved optagning medio december og 

medio januar har tre eller fi re behandlin-

ger vist tendens til højeste merudbytte på 

mellem 13 og 16 % (tabel 1).

Økonomi
Nettomerudbytte stiger måned for måned 

fra august til november for derefter at 

falde lidt igen fra december til januar. 

Højeste opnåede økonomiske nettomer-

udbytte i gennemsnit af de to forsøg er 

opnået ved enkelt svampebehandling ved 

oktober-optagning (345 kr/ha); to be-

handlinger giver højeste nettomerudbytte 

ved optagning november (760 kr./ha), 

ved optagning medio december og januar 

fås ved to behandlinger netto cirka 1.100 

kr./ha, tabel 1, se forudsætninger for øko-

nomiske beregninger bagest i beretnin-

gen. Eventuel kuletab er ikke medregnet 

i nærværende økonomiske beregninger.

Tabel 2. Bekæmpelse af bladsvampe i forhold til optagningstid i gennemsnit af flere år.

Flere års forsøg
Tre og fi re års gennemsnit viser at ved 

optagning senere end medio oktober har 

to behandlinger med 0,25 l/ha Opus givet 

højst nettomerudbytte fra 210 til 776 

kr./ha (tabel 2). Ved optagning medio 

oktober har der været mindre forskel på 

opnået merudbytte ved en og to behand-

linger, der har medført fra 210 til 428 kr./

ha. Generelt har svampebehandlingerne 

medført fra 4 til 11 % i merudbytte, størst 

ved sene høsttidspunkter. 

Optag- Meldug Rust
Ramu-
laria Amino-N Pol Rod

Opus l/ha ningstid % t/ha t/ha Rel1* Rel2*
2006-2008, 6 fs
Ubehandlet Sep 7,2 1,0 1,6 90 16,20 69,4 11,26 100 0
1 x 0,25 Sep 4,9 0,2 0,8 75 16,35 69,6 11,41 101 -51
Ubehandlet Okt 4,4 2,1 3,6 98 17,47 76,6 13,41 100 0
1 x 0,25 Okt 3,9 1,1 2,9 86 17,74 78,2 13,92 104 181
2 x 0,25 Okt 2,3 0,3 2,4 79 17,64 80,6 14,25 106 125 210
Ubehandlet Nov 1,3 3,2 5,5 106 17,74 78,8 13,99 100 0
1 x 0,25 Nov 1,3 2,1 4,9 101 17,92 83,0 14,89 106 540
2 x 0,25 Nov 1,0 1,3 3,9 92 18,08 84,5 15,20 109 107 776
3 x 0,25 Nov 0,6 0,7 3,2 89 18,13 84,6 15,33 110 530
Ubehandlet Dec 0,0 2,5 6,3 114 13,96 79,9 13,96 100 0
1 x 0,25 Dec 0,1 2,1 5,9 103 14,93 83,7 14,93 107 677
2 x 0,25 Dec 0,0 1,4 5,2 99 15,43 86,2 15,43 111 102 752
3 x 0,25 Dec 0,0 0,5 4,8 97 15,39 84,9 15,39 110 584
LSD ns ns ns ns ns
2005-2008, 8 fs
Ubehandlet 4,2 1,9 4,3 92 17,68 76,6 13,57 100 0
1 x 0,25 3,3 0,8 3,3 79 17,96 79,0 14,24 105 428
2 x 0,25 1,8 0,2 2,7 74 17,86 80,8 14,45 107 373
Ubehandlet Nov 1,4 2,9 6,3 101 17,89 79,7 14,28 100 0
1 x 0,25 Nov 1,4 1,7 5,5 94 18,15 83,7 15,20 106 547
2 x 0,25 Nov 0,9 1,0 4,0 85 18,29 85,5 15,59 109 110 665
LSD ns ns ns ns ns ns ns ns
2002-2008, 14 fs
Ubehandlet 3,8 1,5 5,7 88 17,57 76,6 13,44 100 0
1 x 0,25 2,3 2,5 7,2 95 17,77 79,8 14,17 105 439
Ubehandlet 3,6 0,6 4,5 76 17,89 79,6 14,24 100 0
1 x 0,25 2,3 1,4 6,1 86 18,04 83,0 14,97 105 106 314
LSD ns ns ns ns
*1: Bladsvampe bedømt ved skala 1-10, 10 = blade 100% angrebne 
*2: Se tekstboks for forklaring på økonomi bagest i beretning
Rel1*: Relativt sukkerudbytte af svampebehandling indenfor hver optagningstid
Rel2*: Relativ tilvækst fra måned til måned ved mest effektive svampebehandling

Sukker
Ved optagn *1

Netto 
kr./ha *2

Okt
Okt
Okt

Okt
Okt
Nov
Nov


