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alh@nordicbeetresearch.nu 
1)DLSyd Dansk Landbrug Sydhavsøerne Planteavlsrådgivning, Agrovej 1, Ø. Toreby, 
4800 Nykøbing F. 
2) Tidligere volontør ved NBR, nu studerende ved Det Biovidenskabelige fakultet, 
Københavns Universitet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C 

Konklusion 
I lighed med tidligere år er registrering og varsling for bladsvampe i 2010 udført 
med ugentlige observationer i 24 udvalgte observationsmarker fordelt i 
dyrkningsområdet med seks forskellige sorter. 

Conclusions 

As in previous years registration and warning for leaf diseases is conducted 
through weekly assessments in 24 different observation fields. These are 
distributed within the main growing area and prior divided between six selected 
varieties. 

Formål 
Formålet med varslingen er at yde støtte til rettidige behandlinger mod 
bladsvampe med korrekt og lavest mulig dosering. Ugentlige observationer har 
dannet grundlag for anbefalinger og varsling, når dette har været nødvendigt. 

Varslingssystemet er et redskab til dyrkere og rådgivere, der med størst muligt 
aktuel viden og præcision kan bruges til beslutning om behandling mod 
bladsvamp i et givent lokalområde eller roesort. Desuden bruges de registrerede 
observationerne til akkumulering af viden om bladsvampenes dynamik og 
udvikling med hensyn til spredning, sortsmodtagelighed, eventuel 
populationsændring og udvikling i forhold til ændring i klima. Varslingssystemet 
udføres i et samarbejde imellem DLSyd (Dansk Landbrug Sydhavsøerne 
Planteavlsrådgivning), Nordic Sugar A/S og NBR Nordic Beet Research. 

Metode 
Fra begyndelsen af juli til slutningen af september bedømmes afsatte felter i 24 
udvalgte sukkerroemarker fordelt i områderne Lolland, Falster, Møn, Stevns samt  
Vest- og Sydsjælland. Der er observeret i fire sorter udvalgt i forhold til forskellig 
modtagelighed overfor meldug, Ramularia og rust samt markedsandel: Angus, 
Jenny, Julietta, og Rosalinda KWS. På en enkelt lokalitet blev der desuden 
observeret i sorterne Hereford og Mars. I hver mark har der været afmærket 2 x 3 
felter fordelt imellem ubehandlet og behandlet en eller to gange afhængigt af 
antallet af gennemførte sprøjtninger i den pågældende mark.  
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Resultater, anbefalinger og varslinger er umiddelbart og løbende offentliggjort på 
Videncentret for Landbrugs registreringsnet (www. landbrugsinfo.dk), på Nordic 
Sugar Agricenters hjemmeside (www.sukkerroer.nu) og sms-service, i DLSyd 
Plantenyt og sms-service samt i mail til værter og tilknyttede rådgivere.  

Resultater og diskussion 
Forekomst af bladsvampe fra 2007 til 
2010 ses i figur 1. I 2007 var der tidlige 
og kraftige meldugangreb, mens 
meldugangreb i 2010 har været sene og 
relativt svage. I 2009 begyndte angreb 
af rust tidligt og udviklede sig til 
kraftige angreb, hvorimod i 2007 var 
rustangreb meget svage. Angreb af 
Ramularia var kraftige i 2007, men 
bemærkelsesværdige svage i årene 
2008 til 2010.  

I 2010 er der i begyndelsen af august 
konstateret de første rustangreb flere 
steder og et enkelt sted er der 
observeret meldug, hvilket førte til den 
første varsling udsendt 3. og 4. august. 
Generelt har angrebene af rust i 
observationsfelterne været svage, men 
har lokalt udviklet sig til moderate 
angreb i tidsperioden for 
varslingssystemet. Meldug har kun 
langsomt udviklet sig, men fra sidst i 
august (uge 35) ses en kraftig udvikling 
flere steder. Til forskel fra tidligere år 
er der en fortsat udvikling i angrebene 
af meldug i de sidste uger 
varslingssystemet kører (figur 1). Som i 
de to foregående år har angreb af 
Ramularia været svage. Forekomst af 
Cercospora har som normalt været 
meget svag.  

I begyndelsen af august måned (uge 
31), hvor årets første varsling for 
bekæmpelse er sendt ud, har der været 
konstateret rust i Angus, Rosalinda 
KWS og Julietta på Vestsjælland, 
Falster og Vestlolland samt meldug i 
Julietta på Falster. Der er fundet rust 
især ved de kystnære områder. Det 
blev anbefalet at gå markerne igennem 
samt ved konstateret begyndende 
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Figur 1. Udvikling af meldug, bederust og 
Ramularia i ubehandlede observa-
tionsfelter over fire år. 
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angreb at gennemføre en sprøjtning med 0,25 l/ha Opera eller Opus. Mod 
etablerede angreb af en eller flere bladsvampe, har anbefalingen været at hæve 
dosis til 0,5 l/ha. Første behandling har forinden kun været foretaget i en enkelt 
observationsmark.  

Sidst i august (uge 34) er rust registreret i hele dyrkningsområdet, mens meldug 
har udviklet sig på Falster og der er set begyndende angreb på Østlolland. I de 
marker, hvor der er udført en behandling med 0,25 l/ha i uge 31 har der været en 
udvikling i angrebene af rust. I varslingen oplyses, at behovet for en opfølgende 
behandling normalt indtræffer ca. tre uger efter første behandling, når der er 
anvendt 0,25 l/ha i dosering. En opfølgende behandling er kun aktuel, hvis der er 
en udvikling i angreb, samt at optagningen planlægges minimum fire uger 
herefter. 

I tredje uge af september (uge 38) er effekten af behandling i uge 35 begyndt at 
aftage samtidigt med, at der er en fortsat udvikling i angrebene af rust og meldug 
samt enkelte steder begyndende angreb af Ramularia. Da der aktuelt har været god 
tilvækst i roerne, har en tredje behandling kunnet overvejes ved optagning senere 
end ultimo oktober og ved konstateret udvikling i angrebene af rust eller 
Ramularia. 

I den sidste observationsuge sidst i september (uge 39) er det anbefalet fortsat at 
være opmærksom på udviklingen af bladsvampe. 

Alle 24 observationsmarker er svampebehandlet én gang; heraf blev 20 behandlet 
to gange, mens ingen blev behandlet tre gange i registreringsperioden. 

Figur 2. Udviklling af bederust og meldug i fire forskellige sorter i ubehandlede 
observationsfelter 2010. 
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