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Konklusion
I to forsøg har vinkling af dyser, 30° 

fremad- eller bagudrettet, ikke vist for-

bedret effekt på bekæmpelse af bederust, 

som har været eneste fremtrædende 

sygdom. Behandlingerne med 0,50 eller 

0,25 l/ha Opus har generelt givet 8-10 

% i merudbytte. Der har ikke været mer-

udbytte for vinkling af dyser. Resultater 

fra et forsøg i 2007 viste tendenser til 

effekt på rust og Ramularia. Det må kon-

kluderes at forsøgene ikke viser entydig 

virkning af vinklede dyser til svampebe-

handling.

Formål og forsøgsmetode
I to forsøg undersøges det om vinkling 

af sprøjtedouchen 30° fremad eller bag-

udrettet i forhold til køreretning kan for-

bedre effekt af svampemidler. 

Forsøgene er sået 19. april med sorterne 

Angus og Julietta. Angus har middel 

modtagelighed overfor meldug, bede-

rust og Ramularia. Julietta har meget 

høj modtagelighed overfor meldug, høj 

modtagelighed overfor bederust og lav 

modtagelighed overfor Ramularia.

Forsøgene er svampebehandlet 15. august 

og 11. september med Opus i dosering 

0,50 og 0,25 l/ha med og uden vinkling 

af dyser:  

Vinklede dyser ved svampebekæmpelse
Anne Lisbet Hansen

Effekt af vinklede dyser ved bladsvampebekæmpelse
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Figur 1. Påvirkning af sukkerudbytte og effekt på udvikling af bederust efter behand-
linger med Opus i dosering 0,5 eller 0,25 l/ha med lodrette eller vinklede dyser 30° 
fremad eller bagud i køreretningen. 

Behandlingerne er foretaget med blå ISO 

F-03-110 dyser, vandmængde 249 l /ha, 

hastighed 5,2 km/t og bomhøjde 40 cm 

over midten af roetoppen, det vil sige 

cirka 20 cm over de fl este af roebladenes 

øverste toprand. 

1.   Ubehandlet

2.  2 x Opus 0,50   l/ha     lodret

3.  2 x Opus 0,25   l/ha     lodret

4.  2 x Opus 0,25   l/ha     30° fremad

5.  2 x Opus 0,25   l/ha     30° bagud

Resultater 
I gennemsnit af de to forsøg er der ikke 

opnået forbedret svampebekæmpelse 

eller merudbytte for vinkling af dyser i 

forhold til lodretstillede dyser (fi g. 1). 

Generelt giver behandlingerne med Opus 

8-10 % i merudbytte i forhold til ube-

handlet. Der har i forsøgene kun været 

svage angreb af meldug og Ramularia.

I 2007 viste resultaterne ikke forbedret 

effekt på kraftige angreb af meldug, men 

der var tendenser til forbedret effekt mod 

Ramularia og rust.  


