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Tidlig bladsvampebekæmpelse  
Thies M. Wieczorek1) og Anne Lisbet Hansen, alh@nordicbeetresearch.nu   

1) Tidligere volontør og specialestuderende ved NBR. Ph.D. Studerende ved Århus Universitet Forskningscenter 
Flakkebjerg, Institut for Agroøkologi – Afgrødesundhed, 4200 Slagelse. 

Konklusion 
Som fortsættelse af sidste års forsøg (445) er det undersøgt, om der er potentiale for forøget 
sukkerudbytte ved tidlig svampebehandling foretaget inden synlige symptomer af bladsvampe 
forekommer. Svampebehandling (0,25 Opera l/ha) er udført i to forsøg med sorterne Pasteur og 
Cactus. Behandlingen er påbegyndt henholdsvis i uge 27, 28, 29, 30 og 31, og der er fulgt op med to 
til fire behandlinger med tre ugers interval. 

I forsøget med Pasteur har behandling påbegyndt i uge 27 og 29 givet den højeste udbyttestigning 
på 9 procent. I forsøget med Cactus har behandling påbegyndt uge 27, 28 og 29 givet tendens til den 
højeste udbyttestigning på 10-11 procent. Bladsvampebedømmelser viser, at højeste merudbytte er 
opnået, hvor behandling er påbegyndt 5-6 uger før, at de første synlige symptomer af bladsvampe er 
konstateret. Resultaterne er dog ikke signifikante. En mulig forklaring er, at forekomst af 
bladsvampe har været lav i 2012.  

I forbindelse med forsøgene bliver der udviklet en moniteringsmetode til at opfange og bestemme 
forekomst af Ramularia-sporer ved hjælp af Burkard sporefangere og en molekylær kvantificering 
med QPCR. Det har været muligt at opfange og identificere Ramularia sporer i luften allerede 14 til 
16 dage inden synlige symptomer af bladsvampe forekom. Det forventes, at resultaterne vil bidrage 
til udvikling af effektive metoder til at forbedre og effektivisere varsling af bladsvampe samt til at 
bestemme det optimale tidspunkt for indsats af behandling.  

Projektet har været en del af et speciale ved agronomstudiet på KU Sciences og er gennemført i 
samarbejde med AU Flakkebjerg. Projektet har været støttet af BASF A/S.  

 
Conclusion 
In 2012 two field trials were conducted with the goal to evaluate the effect on development of leaf 
diseases on sugar yield of an early fungicide treatment applied before visible symptoms of leaf 
diseases occur. Treatments with 0,25 Opera l/ha were initiated in week 27, 28, 29, 30 and 31, 
respectively, and were followed by two to four treatments with approximately three weeks interval.  

In the trial with the cultivar Pasteur treatments starting in week 27 and 29 showed the highest 
increase in relative sugar yield reaching 9 percent. In the trial with Cactus, treatments starting in 
week 27, 28 and 29 showed a tendency to the highest yield increase by 10-11 percent compared to 
the untreated control. This is in accordance with last year’s results. Leaf disease assessments 
indicate that the highest yield is achieved, when a treatment is applied 5-6 weeks before the first 
visible symptoms of leaf fungi are observed. However, leaf disease attacks were considerably low 
in 2012. Therefore it can be assumed that an early fungicide application could be even more 
advantageous in case of severe attacks.   

In addition to the field trials a molecular method based on QPCR was developed with which in 
combination with spore trapping using Burkard spore traps, it was possible to detected first spores 
of Ramularia spores in air samples 14 and 16 days prior to first visible symptoms. It is expected that 
the results will contribute to the development of efficient monitoring methods to identify fungal 
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spores and to predict the time of infections in order to be able to find the right timing of early 
applications. 

This project was carried out in collaboration with the University of Copenhagen (KU Sciences) and 
Aarhus University. BASF has supported the project. 

Formål 
Forsøgene er en fortsættelse af sidste årets undersøgelser, hvor resultaterne har vist, at der er et 
potentiale for et øget sukkerudbytte ved at svampebehandle tidligt og inden synlige begyndende 
symptomer af bladsvampe forekommer.  
Ideen er at forøge effektiviteten af svampebehandlingerne ved at udnytte fungicidernes præventive 
virkning på svampesporernes første spiring på bladoverfladen. Bladsvampenes infektion 
påbegyndes flere dage før synlige symptomer fremkommer, og det er betydningen af dette forhold 
der ønskes belyst ud fra et bekæmpelsesmæssigt perspektiv. 

Metode 
To randomiserede blokforsøg i fire gentagelser er anlagt med sorterne Pasteur (forsøg 858) og 
Cactus (forsøg 859). Forsøg 858 er placeret ved Maribo, forsøg 859 ved Krårup. Begge sorter 
kendetegnes ved at være middel modtagelige overfor rust og Ramularia og under middel 
modtagelige overfor meldug. 

Forsøgene er sået henholdsvis 25. og 28. marts. Der er opnået en gennemsnitlig plantebestand på 
100.000 planter/ha. Hver svampebehandling har bestået af 0,25 l/ha Opera (pyraclostrobin 133 g/l + 
epoxiconazol 50 g/l), hvilket svarer til 1/4 af normale dosis. De første svampebehandlinger er 
påbegyndt henholdsvis i uge 27 (3. juli), uge 28 (11. juli), uge 29 (16. juli), uge 30 (24. juli) og uge 
31 (1. august). Forsøgsplan ses i tabel 1. Der er efterfølgende behandlet i alle forsøgsled med cirka 
to til tre ugers interval. Sidste behandling er således samtidigt udført i alle forsøgsled i uge 36 (5. 
september) Forsøgene er vurderet for bladsvampe ugentligt samt 2 og 4 uger efter sidste 
behandling. Forsøgene er taget op henholdsvis den 17 og 15. oktober. 
                Tabel 1. Forsøgsplan 445 - Tidlig bladsvampebekæmpelse 2012 

Led Uge hvor fungicidbehandling fortages, 0,25 l/ha Opera 
1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
4 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
5 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 

Ved begge lokaliteter er opsat en Burkard sporefanger til opsamling af luftprøver fra uge 28 til 37. 
Luftprøverne er undersøgt for Ramularia sporer ved hjælp af QPCR. QPCR undersøgelser er 
foretaget på Flakkebjerg ved Århus Universitet. 

Resultater og diskussion 

Bladsvampe 
I 2012 har angrebene af bladsvampe været meget lave og er kommet meget sent. På begge 
lokaliteter er de første reelle symptomer af rust konstateret i uge 34, af meldug i uge 35 og af 
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Ramularia i uge 36. Meldug har domineret angrebene, mens Cercospora ikke er forekommet. I 
ubehandlede parceller har angrebene af meldug ligget på omtrent samme niveau, over middel, i 
begge forsøg. Rustangrebene er lidt mere udpræget i 859 (Cactus). Omvendt er der lidt mere angreb 
af Ramularia i 858 (Pasteur) (figur 1).  

 
 

Figur 1. Udvikling i Ramularia, rust og meldug i henholdsvis forsøg 858 (Pasteur) og 859 (Cactus). 

 

Alle svampebehandlinger har vist en lige god effekt mod alle bladsvampe i forsøgene (figur 1). Med 
årsag i det generelt lave sygdomstryk kan det være vanskeligt at konkludere noget om 
effektivitetsforskelle. Yderligere er sygdommene kommet meget sent, til et tidspunkt hvor alle led 
var sprøjtet mindst én gang. I uge 38 er der sket en stigning af meldugangreb. Det skyldes, at 
virkning af den sidste sprøjtning i uge 36 i alle led har været aftagende. 
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Udbytte   
I gennemsnit af de to forsøg er udbyttestigning signifikant højere efter svampebehandling i forhold 
til ubehandlet med ca. 9 procent (tabel 2). Selvom resultaterne ikke har været signifikant 
forskellige, men sammenlignes de forskellige behandlinger, viser de en tendens til at 
behandlingerne, påbegyndt i uge 27, 28 og 29, giver det højeste merudbytte.  

I forsøg 856 (Pasteur) giver led 2 (start uge 27) og led 4 (start uge 29) det højeste merudbytte på 
omtrent 9 procent, hvilket dog ikke er signifikant højere end merudbyttet i led 3,5 og 6, der viser et 
merudbytte på mellem 7 – 8 procent. De første begyndende symptomer på rust er observeret i uge 
34, mens symptomer på meldug og Ramularia er begyndt henholdsvis i uge 35 og 36. Det er ingen 
signifikant forskel på virkningen af fungicidet i de forskellige behandlinger, alligevel er det 
konstateret, at udvikling af Ramularia er bremset ved de tidligere sprøjtninger. Når det højeste 
merudbytte er opnået ved behandlinger påbegyndt uge 27 eller 29, kan det derfor tyde på, at det 
ideelle behandlingstidspunkt – med henblik på en både mere effektiv svampebekæmpelse og et 
højere merudbytte - er nogle uger inden, de første visuelle symptomer optræder. 

 
Tabel 2. Tidlig bladsvampebekæmpelse 2012, gennemsnitlige resultater af 2 forsøg.  

M
eldug *1

R
ust

R
am

ularia

M
eldug 

R
ust

R
am

ularia

A
m

ino-N

R
od

mg t/ha % t/ha rel

2012, gennemsnitt af 2 forsøg
1 Ubehandlet 7,3 4,2 0,8 8,1 4,3 4,8 53 89,1 18,07 16,10 100,0

2 Opstart uge 27 0,0 0,0 0,0 1,1 0,2 0,0 38 97,2 18,22 17,71 110,0

3 Opstart uge 28 0,0 0,1 0,0 1,6 0,2 0,0 36 96,3 18,15 17,49 108,6

4 Opstart uge 29 0,0 0,1 0,0 0,8 0,2 0,0 41 97,6 18,09 17,67 109,7

5 Opstart uge 30 0,0 0,2 0,1 1,8 0,3 0,1 37 96,6 18,11 17,51 108,7

6 Opstart uge 31 0,0 0,1 0,1 0,6 0,2 0,0 37 96,2 18,16 17,48 108,6

LSD 1-6 0,0 1,2 0,1 1,5 1,1 1,5 3 1,4 0,1 0,2 1,4

LSD 2-5 3 ns ns ns ns

*1: Bladsvampe bedømt ved skala 1-20, 10 = blade 100% angrebne

Behandlingstid
med 0,25 l/ha

Opera
ca. 2 uger 

efter uge 36
ca. 4 uger

efter uge 36

BI
Sukker

 
 
I forsøg 859 (Cactus) ses der en tendens til, at led 2, 3 og 4, påbegyndt uge 27, 28 og 29, giver det 
højeste merudbytte på 10-11 procent (figur 2). 

I de ubehandlede parceller er første symptomer på rust og meldug observeret i uge 34 og første 
spæde symptomer på Ramularia er set i uge 35. Før høst har angrebene af meldug været på det 
samme niveau som i forsøg 858, mens angrebene af rust har været kraftigere. Ramularia har 
udviklet sig sent og langsomt. Niveauet har været lidt under det i forsøget med Pasteur. 
Sammenlignes resultater fra bladsvampebedømmelser med sukkerudbytte ses en tendens til, at 
højeste merudbytte er opnået, hvor der er svampebehandlet 5-6 uger før synlige symptomer på 
bladsvampe er fremkommet.  
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Figur 2 viser effekt af 
behandlinger på udbytte. I 
gennemsnit giver en behandling 
med fungicid et merudbytte på 
mellem 8,6 og 10,0 pct. i forhold 
til de ubehandlede parceller. Der 
ses en tendens til, at en 
udbyttestigning er opnået, hvis en 
fungicidbehandling er fortaget 5-6 
uger inden visuelle symptomer 
(led 2). Resultaterne er dog ikke 
signifikante. For at vurdere 
fungicidernes præventive virkning 
på bladsvampe og deres effekt på 
udbyttet bør markforsøgene 
fortsættes.   
 

Sporefangst 

I en del af agronom specialet i samarbejde med KU 
Science og AU er der udviklet en metode til at monitere, 
hvornår pletskimmelsporer (Ramularia-sporer) kan 
findes i marken. Dermed kan risiko for infektion 
vurderes, og i givet fald kan udarbejdes en anbefaling, 
om behandling mod bladsvampe er aktuel. I den 
anledning er der opsat tre Burkard sporefangere for at 
indsamle luftprøver på døgnbasis i uge 28 – 37 (figur 3). 
Ved hjælp af en QPCR baseret molekylær-metode har 
det været muligt, at bestemme Ramularia sporer i luften 
allerede 14 til 16 dage inden synlige symptomer af 
bladsvampen er forekommet. Dette svarer til svampens 
latenstid på 2 – 3 uger. I kombination med vejrdata og en 
dybere forståelse af svampens biologi forventes det, at 
resultaterne kan bidrage til udvikling af et forbedret 
moniterings-/varslingssystem for bladsvampe i afgrøder 
som for eksempel sukkerroer således, at fungicid-
behandlinger kan udføres på en mere effektiv og 
miljøvenlig måde. Denne metode blev testet i første 
omgang for Ramularia; men metoden forventes at kunne 
udvikles også for andre bladsvampe i bederoer. 
       
             
 

 

 

Figur 2. Effekt af fungicidbehandlinger på sukkerudbytte (relativ i pct) af 
forsøg 858 (Pasteur), 859 (Cactus) og gennemsnit at to forsøg. 

 

Figur 3. Sporefanger i bederoer i uge 29 (Foto: 
Thies M. Wieczorek). 
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