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Tabel 1. Opera til bekæmpelse af bladsvampe. 
Oversigt over led der indgår i forsøgene.  

Opera til bekæmpelse af bladsvampe 
Anne Lisbet Hansen og Julie Torp-Thomsen 

alh@nordicbeetresearch.nu 

Konklusion 
I to demonstrationsforsøg er forskellige strategier for svampebekæmpelse med Opera 
undersøgt. Alle strategier viser høje bekæmpelseseffekter mod meldug. Mod rust giver 
en udskydelse af anden behandling med sprøjtetidspunkt 5 uger efter første behandling 
en lavere effekt mod rust sammenlignet med anden behandling foretaget 3 uger efter 
første behandling. Generelt giver de forskellige strategier alle tendens til 4-5 pct i 
merudbytte i forhold til ubehandlet. Målinger af det relative indhold af klorofyl i sorten 
Angus viser, at alle behandlinger med Opera øger klorofylmængden i forhold til 
ubehandlet. 

Conclusions 
Two trials in sugar beet show that different Opera strategies tend to give 4-5 pct in yield 
increase. Second application performed 5 weeks after first application tend to decrease 
the effect against rust compared to second application performed 3 weeks after first. 
Measurements of the relative proportions of chlorophyll in the variety Angus shows that 
all the Opera treatments increases significantly the amount of chlorophyll compared to 
untreated.  

Formål 
I to demonstrationsforsøg 
undersøges effekten af forskellige 
strategier med Opera til 
bekæmpelse af bladsvampe i 
sukkerroer. I led 2 og 3 undersøges 
effekt af at dele anden sprøjtning i 
to behandlinger, og i led 4 og 5 
undersøges effekt af at udskyde 
anden behandling (tabel 1). 

Metode 
Der er udført to randomiserede blokforsøg sået med sorterne Angus (RT) og Julietta 
(RT, NT). Angus karakteriseres ved at have høj modtagelighed overfor bederust, og 
middel modtagelighed overfor meldug og Ramularia. Julietta har høj modtagelighed 
overfor meldug og lav modtagelighed overfor rust og Ramularia.  

Forsøgene har været placeret ved Errindlev og er sået 14. april. Forsøgene er 
svambehandlet første gang 20. august (T1) ved begyndende angreb, anden behandling 
er foretaget 7. og 24. september (T2 og T3) henholdsvis cirka tre og fem uger efter 
første behandling samt tredje gang 1. oktober (T4) cirka tre uger efter anden behandling 
(tabel 1). Bladsvampe er vurderet 6. og 22. september, 11. og 25. oktober samt 2. 
november. Forsøgene er taget op 2. november. 

Led
T1 T2 T3 T4 Produkt

Uge 0 Uge 3 Uge 5 Uge 6
1   Ubehandlet
2 0,50 0,25 0,25   Opera
3 0,50 0,50   Opera
4 0,25 0,25   Opera
5 0,25 0,25   Opera

L/ha og tidspunkt

Opera: Epoxiconazole 50 g/l, pyraclostrobin 133 g/l 
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Resultater og diskussion 

Bladsvampeangreb 
I forsøget med Angus har rustangreb udviklet sig fra ultimo august og er fortsat indtil 
optagning, hvor angrebet har været over middel i styrke. I oktober har der været et sent 
og kortvarigt angreb af meldug. Ved 
vurdering 5 uger efter T4 ses en tendens 
til, at udskydelse af anden behandling 
(led 5 0,25-sen0,25) giver en lavere 
bekæmpelse af rust sammenlignet med 
de øvrige behandlinger. Led 5 giver en 
effekt på 82 pct mod over 90 pct effekt 
af de øvrige behandlinger (se figur 1).  

I forsøget med Julietta har angreb været 
sammensat af moderat meldug, der 
begyndte i medio september og 
reduceredes igen medio oktober, og af 
relativt svage angreb af rust, der 
begyndte primo september og forsatte 
til optagning. Kraftigste angreb af 
meldug ses ved vurderingen foretaget 2 
uger efter T3, og alle behandlinger har 
bekæmpet meldug med over 93 pct 
effekt (figur 2). Ved bedømmelse af rust forud for optagning, er der samme høje effekt, 
95 pct, af behandlingen, hvor 0,5 l/ha Opera er givet i anden sprøjtning, og af 
behandlingen, hvor de 0,5 l/ha Opera er opdelt i to sprøjtninger (henholdsvis led 3: 0,5-
0,5  og led 2: 0,5-0,25-0,25). Lidt lavere effekt, 85 pct, ses ved behandling med to gange 
0,25 l/ha Opera (led 4), og endnu lidt svagere effekt, 78 pct, ses ved behandlingen, hvor 
anden sprøjtning med Opera er udsat (led 5). Led 5 har lidt lavere effekt end de øvrige 
behandlinger sandsynligvis fordi der er for langt interval mellem første og anden 
behandling (figur 2). 

 

 
Figur 2. Effekt af Opera på udvikling af bederust og meldug i sorten Julietta.  
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Figur 1. Effekt af Opera på udvikling af 
bederust i sorten Angus.  
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Saftkvalitet 
Behandlingerne med Opera viser tendens til lavere indhold af Na, K og amino-N og 
dermed tendens til forbedret saftkvalitet. Der er opnået signifikant lavere indhold af 
amino-N i forsøget med Angus (tabel 2). 

Sukkerudbytte og klorofylindhold 
I forsøget med Angus er der opnået sikre merudbytter på 5-7 pct af behandlinger med 
Opera i forhold til ubehandlet. Der er i forsøget ikke opnået signifikant forskel mellem 
Operabehandlingerne. Uanset lidt dårligere bekæmpelse af rust, er der en svag tendens 
til, at udsættelse af anden behandling (led 5: 0,25-sen0,25) giver det højeste merudbytte, 
se tabel 2. Ved større smittetryk, højere tilvækst eller senere optagning ville der 
sandsynligvis have været målt større forskel mellem opnåede merudbytter. 
 

I forsøget med Angus er der 
udført målinger med SPAD-502 
Plus Chlorophyll Meter, der 
angives at måle det relative 
indhold af klorofyl ud fra 
absorbans i det røde og nær-infra 
røde spektrale område. 
Målingerne er udført på 30 
tilfældigt udvalgte mellemblade 
per parcel og målt på midten af 
hver blad. Stigende værdier 
angives at repræsentere blade 
med højere klorofylindhold, og 
er måske et udtryk for en 
forgrønnende effekt. Resultaterne viser, at alle Operabehandlinger øger klorofylmæng-
den signifikant i forhold til ubehandlet, men der er ikke signifikant forskel mellem 
Operabehandlingerne. Der er en svag tendens til at udskydelse af anden sprøjtning (led 
5) har det højeste klorofylindhold og målingerne korrelerer umiddelbart højt til 
udbyttemålingerne i forsøget (se figur 3). 

I forsøget med Julietta er der opnået en tendens til merudbytte på 1-5 pct i 
behandlingerne med Opera, men uden sikker forskel til ubehandlet. Der ses en svag 
tendens til at behandlingen, hvor anden behandling er opdelt i to sprøjtninger (led 2: 0,5-
0,25-0,25), giver det højeste merudbytte. Ligeledes ses en svag tendens til at 
behandlinger med 0,5 l/ha Opera (led 3: 0,5-0,5) giver højere merudbytte end to 
behandlinger med 0,25 l/ha (led 4: 0,25-0,25), se tabel 2.  

I gennemsnit giver de to forsøg 4-5 pct i merudbytte uden sikker forskel til ubehandlet 
og uden sikker forskel mellem strategierne med Opera.  

Sammenlignes til andre forsøg med Opera, viser gennemsnit af ni bladsvampeforsøg 
udført 2008-2010, at to behandlinger med 0,25 eller 0,50 liter Opera per ha giver et 
sikkert merudbytte på 8-10 pct. 
 
 
 

Figur 3. Relativ sukkerudbytte og klorofylindhold i 
mellemblade i sorten Angus. 
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Tabel 2. Opera til bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroer 2010 

M
eldug

R
ust 
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am

ularia
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eldug

R
ust

R
am

ularia

M
eldug

R
ust

R
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ularia

A
m

ino-N

R
od

Behandling % t/ha rel

DBII 
alt. 

afgr.*3

DBII 
kvote
roer

2010, gennemsnit af 2 forsøg
1 Ubeh 0,00 5,9 3,4 0,3 1,3 3,6 0,5 0,0 3,9 0,5 106 79,3 17,96 14,23 100 0 0
2 0,5-0,25-0,25 Opera 1,00 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 85 82,4 18,17 14,98 105 -103 222
3 0,5-0,5 Opera 1,00 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 87 81,7 18,17 14,84 104 -121 147
4 0,25-0,25 Opera 0,50 0,2 0,2 0,1 0,0 0,4 0,2 0,0 0,4 0,2 82 81,4 18,15 14,77 104 -67 163
5 0,25-sen0,25 Opera 0,50 0,3 0,3 0,1 0,0 0,5 0,2 0,0 0,7 0,3 83 82,1 18,14 14,89 105 18 297

LSD1-5 ns ns ns ns ns
LSD2-5 ns ns ns ns ns

2010, 1 forsøg Angus
1 Ubeh 4,8 5,0 0,4 0,3 5,8 0,4 0,0 6,0 0,4 84 79,8 18,06 14,41 100 0 0
2 0,5-0,25-0,25 Opera 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,1 73 82,7 18,34 15,16 105 -171 159
3 0,5-0,5 Opera 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 69 82,6 18,32 15,13 105 -105 211
4 0,25-0,25 Opera 0,0 0,3 0,2 0,0 0,6 0,1 0,0 0,6 0,2 62 83,6 18,37 15,34 106 285 708
5 0,25-sen0,25 Opera 0,1 0,5 0,1 0,0 0,8 0,1 0,0 1,1 0,1 62 84,2 18,34 15,44 107 248 714

LSD1-5 0,9 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 - 0,6 0,1 14 ns ns 0,65 5
LSD2-5 ns ns ns ns ns

2010, 1 forsøg Julietta
1 Ubeh 7,1 1,9 0,2 2,3 1,4 0,7 0,0 1,9 0,7 127 78,7 17,86 14,06 100 0 0
2 0,5-0,25-0,25 Opera 0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 96 82,2 18,00 14,80 105 -115 200
3 0,5-0,5 Opera 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 105 80,8 18,03 14,56 104 -216 -9
4 0,25-0,25 Opera 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 0,3 102 79,2 17,93 14,19 101 -307 -256
5 0,25-sen0,25 Opera 0,5 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,4 0,5 104 79,9 17,94 14,34 102 -218 -111

LSD1-5 0 0 0 1 0,5 0 - 0,7 0,2 ns ns ns ns ns
LSD2-5 ns ns ns ns ns

*1: Bladsvampe bedømt ved skala 1-10, 10 = blade 100% angrebne
*2: Se tekstboks for forklaring på økonomi bagerst i beretning eller NBR rapport om økonomiske forudsætninger 2010
*3: DBII for alternativ afgrøde er sat til 3.600 kr./ha

BI

Sukker
Netto 

merudb. kr. 
pr. ha *2

ca. 2 uger 
eft. T3

ca. 3 uger 
eft. T4

ca. 5 uger 
eft. T4


