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ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR 

VÆKSTSÆSONEN 1985/86 

I væl<stsæsone n 1985/86 er der modtaget indberet n inge r f r a ca . 

85 konsu lent e r om angrebs n iveau og udbredelse af skadegø r e

re. 

I det fol~ende bringes et sammendrag af kons u lente r nes ind 

beretninger i form af et fortryl< til "Plantesygdomme, skadedyr 

og ul<rudt i Danma rk 1986 11
, 

Planteværnscen tret takker alle, der i 1986 har været beh jælpe

lige med indbe r etn inger, og håber vi i 1987 kan få samme r e-o 

spans . 

KLIMAFORHOLDENE 

Vintervejret 1985 - 36 vC'lr meget l<alde re end normalt. I jr!nlJCl f 

va r det således meget ko ldt med sne i de n før s te t r edjedel af 

måtledQn. He r efter var vejret mere ornsldfteligt med overvægt af 

plu sgrade r. Måneden var li gesom december p ræget af megen 

nedbør. 

I feb ru ar var vejret for det meste koldt, tørt og solrigt. øst

lige og nordøstl ige vincle clominer ede ud sædv anl ig meget og ud

tørrede v intersæden . Med kun 3 mm neclbør blev februar 1986 

den 2. tørres te overhovedet . Med en midc/eltempe r atur på under 

-5°C blev måneden også den koldeste siden 19 56, mens sol time

tallet blev det n æst h øjeste . 

I marts var det gråt og tørt i de første to tredjede le og s iden 

ustadigt med rigE:lig n edbør. Temperaturen lå omlu ing normal

gennemsnittet . 
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I april va r det gennemgående koldt for årstiden i de 3 før ste 

uger, endda vinterligt fra den 10. - 15 . Før st i den sidste uge 

kom der eg~~tl j gt sommervejr. 

I lnC"tj var Jll id deltempera turen nær n orma len, mens der på de 

fleste målestabioner fa ldt nedbør under normalen. Nedbørsunder

skuddet blev endnu større i juni, hvor der fr a ca. 10. juni 

satte ind med fler e ugers tørvejr til skade for især blomstrende 

ærter og yårraps. 

Endnu ~ 

så godt som 

faldt der betydelig mindre nedbør end normalt på 

alle målestat ioner. Omkring 

med gråvej r . og cJer faldt igen nedbør, 

5.,-6, juli satte det ind 

hovedsagelig på Sjæl-

land. Først i slutningen af juli faldt der regn af betydning på 

Fyn, men s Jy lland måtte vente til august. Der var store var ia

tioner på nedbørsmængden lokalområderne imellem. Middeltempe

ratur en var") i juni normal , mens det i juli var varmere end nor

ma I t. 

I august faldt der endelig nedbør over normalen til gunst for 

bl.a. bede ,-oer og græs , men til ulempe for høst af korn, ært e r 

og raps, der blev stærkt fors in ket. 
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Tabel L Foreløbig månedsoversigt over de meteorolog isl<e for -

hold ved nogle danske synop-sta tioner for apr il -august 1986. 

Udarbejdet den ~. september 1986 af Jord b rugsmcteoro log i s k 

Tjeneste på g rundl ag af data fra Meteorologisk In stitu t. 

APRIL Lufttemperatur DC 
Normal Absolut Antal d031l Nedbør Normal 

Station Middel middel Min Max Frost Ne 6ør (mm) (mm) 

Alborg 3,9 5,8 -5,5 17 ,~ 16 10 1 ~ 31 
Dybvad 3,5 5,0 -Il, O 12,6 12 9 28 ~O 

Thisted Fl. 3,5 5,9 -11,6 13, 'I 1 'I 
Karup ~ ,8 6,1 -7,8 18,1 1 2 12 28 ql 
Alestrup ~, 8 6, 1 -6,7 17,3 11 1'1 2q ~O 

Foulum 3,9 6,1 -5,5 16,2 12 25 29 ql 
Tirstrup 3,9 5,8 -10,8 1~, 7 1'1 12 23 35 
Tvingstrup ~,5 5,9 -5,6 11~ , 3 12 13 33 ql 
Billund q,3 6,0 -8,9 16,8 11 1~ 26 ~5 

Esbjerg FI. q, q 6,3 -5,9 1 q, ~ 12 15 q7 qO 
Skrydstrup 11.7 6 ,1 -~,8 16,1 9 18 32 ~5 

(3eldringe 11,3 6,5 -5 ,3 17,0 11 11 19 35 
Værløse II . 1 6, O -6,5 16 , 8 10 15 33 35 
Tune q,2 6,/1 -6,1 17,1 11 13 29 35 
Tyveise ~, 7 6,5 -5,0 15,6 8 11 29 ~O 

Rønne ~,O 5,2 -7 ,0 18, Il 10 10 31 30 

MAJ 

Alborg 10,8 10,6 3,8 21,7 O 18 57 33 
Dybv.ad 10,6 10,2 3, O 1 B, 2 O 19 50 35 
Thisted FI, 10,3 11, O 2,2 23,2 O 
Karup 11,8 11,1 3,3 23,8 O 16 66 36 
Alestrup 11 , 7 11,3 Il, q 22 ,B O 18 52 3'1 
Foulum 11 ,O 1 I ,2 3, 'I 22,9 O 23 '12 35 
Tirstrup 11 ,/1 10,7 0.9 21, O O 16 qy 35 
Tvingstrup 11 ,7 11,0 3,0 20,6 O 13 "5 39 
Billund 11,1 11,0 0, 1 22,2 O 15 50 '11 
Esbjerg Fl. 10,6 11,1 II. O 22,6 O 13 38 q5 
S k ryds trup 11 ,3 11, O 0,6 20,7 O 15 '17 '1 5 
Beldringe 11 ,9 11 ,3 2,7 20,9 O 12 39 qO 

Værlose 11,6 11,3 2,3 21,3 O 16 52 'IO 
Tune 11,5 11 ,~ 2,5 21,6 O 1'1 '11 36 
T yveise 11 ,8 11 ,3 3 , 9 20,li O 16 ,7 ~O 

Rønne , 1 ,Ij 9,6 1,11 22,5 O 10 29 35 



JUNI Lufttem peratur DC 

Station Middel 
Normal Absolut Antal d0ån Nedbør Normal 
middel Mm ~ax Frost f\1e Gør (mm) (mm) 

Alborg 111,5 111,1 4,6 27 ,6 O 7 1 B 42 
Dybvad 13,9 13,5 5,0 26,2 O 9 21 55 
Thisted FI. 13,2 14,1 -0,6 25,2 O 
Karup 1 11,9 1'1,3 5 , 6 29,5 O B 24 52 
Alestrup 14,7 1/1,6 5,4 2B,1 O IO 34 51 
Foulum 111,1 14,5 4,11 27,4 O 10 32 50 
Tirstrup 14,7 14,4 2,6 2B ,B O 6 27 51 
Tvingstrup 14,4 14,3 6,2 26,7 O 6 27 50 
Billund 111,2 14,1 2,2 2B,5 O 9 44 52 
Esbjerg Fl . 13,3 111,JI 1,B 26,0 O 10 44 45 
SI<rydstrup 14,4 111,1 lI,11 27,2 O 9 32 50 
Beldringe 14,7 1 II ,5 5,6 27,6 O 7 23 45 
Væ r løse 14 , 9 14,9 4,4 28,8 O 6 17 50 
Tun e 14,6 14,8 5,0 25,7 O 5 21 48 
T yvelse 14,3 15,0 6,0 26,4 O 6 25 50 
Rønne 14,3 13,7 4,9 25,4 O l, 25 40 

JULI 

A lborg 15, 'I 16,4 6,1 21,5 O 10 30 70 
Dybvad 14,5 15,9 5,0 23,0 O 9 4B 75 
Thisted Fl. 111,5 16,4 5,1 23 , 9 O 
Karup 15,5 16,3 7 ,4 27 , II O 15 43 B5 
A.lestrup 15,9 16 ,6 7,0 26,3 O 9 36 Bl 
Foulum 14,7 16,4 5,7 26,7 O 1 9 29 B3 
Tirstrup 15,7 16,2 II, O 2B,0 O 13 3B 67 
Tvingstrup 15 ,6 16 ,2 6,6 27 ,2 O 11 4B 73 
Billund 111,7 16, O 4,7 27,6 O 19 49 B7 
Esbjerg FI~ 14 ,B 16,5 5,6 27,3 O 18 67 75 
Skrydst rup 15,4 16,0 5,5 29,3 O 1 B 45 B5 
Beldringe 16,1 16,5 6,6 29,9 O 13 46 65 
Værløse 16,3 16,9 5,7 2B,5 O 14 61 75 
Tune 16,2 16,9 6,6 26,1 O 15 123 62 
Tyveise 16,2 17, O 7,11 2B,7 O 14 75 70 
Rønne 16,7 16,5 B,l 27,6 O B 53 55 
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AUGUST Lu ft tempera tllr °e 
Normal Abso lut Anta l døgn Nedbør Normal 

Station Middel midde l l\lTr:,--rY\ax Frost NeC16ør ( mm) (mm) 

Albo rg 1 '1 , 3 16, O 5,9 25,3 O 17 100 72 
Dybvad 13,3 15,3 5, O 23,8 O 20 131 80 
Th isted FI, l II, O 16,1 j,2 23, O O 
Karup 111,5 15,7 3,5 25,6 O 15 91 93 
Ale s trup 1

'
1,6 15,9 3,2 25,0 O 16 92 85 

Foulu m 13,9 15,8 '1. O 26,0 O 20 108 87 
Tirstrup 14, 3 15,7 1,6 27,2 O 15 73 82 
Tvillgslrup )11 ,5 15 ,8 '1,4 27 ,2 O 17 43 79 
Billund 13,7 15,7 2,0 25,4 O 21 85 90 
Esbjerg Fl. l '1.2 16,4 2,7 23 , 7 O 18 11 8 85 
SI(, tydslrup 1'1,1 15,8 2,5 26,0 O 20 65 95 
Beldr inge 1'1,6 16,1 /1,6 28,2 O 13 29 75 
Væf'løse 1 'I, 6 16,'1 3,6 28,3 O 1 2 48 70 
Tune 1/1,6 16,5 4,6 27,1 O 10 '15 60 
TyveIse 1'1, 7 16." 3,4 28,9 O 12 55 70 
Rønne 16,1 16,9 6,3 )7,8 O 10 58 55 

II SYGDOMME PA LANDBRUGSPLANTER 

SYGDOMME I KORN OG GR/eSSER 

Overvintring af v int ersæd og græ s. Lige som i 198
'
1/85 udvintre

de en s to r de l af vi nte rsæden i 1985/86. Årsagen var igen fros i 

uden isolerende sne lag . Der kunn e ikl<e !.:onstateres nogen sam

Ill enhæng mell em så tidsrunJ, t og uclvintring. Ca . 70% af vinter

byggen måtte onl sås, især p~ lette jorde. Hveden b lev mere 

ska det i 1985/ 86 end året før - hele 19% måtte omsås . Arsagen 

var. al vind slid og jordfygning også svækkede planterne. Af 

flig ud v inlrerfe ca. 3%. men s der a f ital. rajgræs skønsmæssig t 

ud v intrede ca, 50% i frøavlen og ca. 30% i sædskiftegræs. 

Lyspletsyge (mang anmangel ) I(unne observeres i flere vinter

sæ dmarker . men kun få beretter om kraftige nngreb . 
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Culspidssyge (kobbermangel) var ikk e særlig udbredt og op

trådte næsten udelukkende med intet-svage angreb. 

Kalium- og fosformangel. Fl ere steder i landet blev der i det 

tidlige for år berettet om gule bladsp idser og gule pletter i man

ge vårbygmarker samt rødlige stængler. Arsagen hertil antages 

at være dårlig jords truktur {iltmangel) saml kold jord og der

med forbigående kalium- og fosforma ngel. Is ær efter kaliumfor

brugende forfrugter som græs og bederoer b.lev der iagttaget 

symptomer: 

Kemikaliesvidninger. Flere berettede om bladpletter på , vårbyg 

som følge af ukrudtssprøjtning , især i sorlerne Triumph, Grit 

og Taarn. Også i andre afgrøder, bl.a. ærter, raps og især i .. 

hes tebønner sås bladsvidninger med almindeligt anvendte 

ukrudtsmidler . Det antages, at de forholdsvis mange svidninger 

skyldes meg et tyndt udviklet voks lag i 1986. 

Senere kunne iagttages deforme aks i vår- og vintersæd. 

I de mest frostm odtage lige vinterbygsorter sås desuden fysio

log iske pletter p å bladene og krøllede stak . 

Byggulmosaik-virus (BarJey yelfow mosaic virus). Denne farlige 

virussygdom, der er meget udbredt syd for grænsen, blev hel

digvis heller ikke erkendt i vinterbygmarker i 1986. 

Havre rødsot (Barley yellow dwar{ virus) . Der er kun rapporte

ret om et enkelt tilfælde med et kraftigt angreb. 

Græstrådkølle (Typhula incornato) . Barfrost og ikke svampe

sygdomme var årsag til den store udvintring, id et 85% af kon-
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sulen terne beretter om ingen eller svage angreb. Kun 2 beret

ter om lua ft ;ge ang reb. 

Snesk imme l (Gerlachia nivale) var ikl<e særlig udbredt, og ove r 

90% af konsu lenterne rapporterer om ingen ejler svage angreb. 

På Bornho lm er der dog set en del snes ldmmel i rug . 

K næ l,kefoctsyge (Pselldoce/~co5poreJ/o herpotriclloides l. Angrebs 

styr ken var betyde li g mi nd re end i 1995 . 

I rug havde over 10% af undersøgte marker over 20% angreb. 

Der fandtes kun gansJ<e få marker med betydende ang reb. 

I hvede ha vde 16% af markerne over 20% angreb . Også her 

fandtes kun få marker med be tydende angreb, 

Prognosen for knækl<efoctsyge b lev sendt ud 6. maj; der bl ev 

forventet et bekæmpelsesbehov i ca . 50% af hvedemarke r ne. 

Klimaforholdene var i ef teråret gunstige for svampen . De fø r ste 

srn it temulig heder faneltes i begyndelsen af oktober . Sm it temu lig

hederne forts atte t il helt hen i slutn ingen af december med e n 

mindre afbrydelse i november. Om forår e t derimod var der fær

re s mitt emLJl igheder end no r mal t . 

Cold fodsyge (Coeumonnomyces graminisl. Angrebet 15 på et r e

lat ivt lavt niveau i a lle kornarter sammenlig n e t med de foregå

ende år. 

I hvede havde 5% af undersøgte marker angreb af betydning. 

Der b lev ikke observetet stær l<e angreb. Tørkeskade kan have 

givet an ledning til forv eks li ng med golclfodsyge. 

I rug og v interbyg VC'lf angrebet af goldfodsyge uden betyd

ning. 
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Skarp øjeplet (Rhizoctonio cerealisl forekom sporadisk og lå 

gennemgående på el relativt lavt niveau i alle kornarter. 

Meldug (Erysiphe graminis) var mindre udbredt og kom se nere 

end normalt saml optrådte overvejende med meget svage angreb, 

dog med tydelige sor tsforskelle . 

I vinterbyg berettede alle , bortset (ron en enkelt, om intet eller 

svagt angreb, både i april og maj. Over 92% betegner også an

grebet som intet-svagt i juni. 

vårbyg bedømte alle konsulenterne angrebene som intet-svage 

i nlnj I mens I<nap 60% af konsulenterne bedømte angrebene af 

samme styrke i juni. I juni berettes om enkelte stærkere an

greb , især ved kraftig vækst og langs skovkanter. Angreb i 

modtagelige vintersædsorter kunne også ses under disse vækst

forhold . 

V i ru lensundersøge Iser 

hej 1. 

vårsæd viste viru lensfrek vense rne ta-

Tabel 1. Viru lens frekvenser i bygmeldug 1985 og 1986 i Dan 

mark, (ikl<e I<orr. for forskelle ibladareal). Gns. 7 

lol<alitetcr (M. Houmøller) . 

MI-a7. MI-a9, 
MI-a6 . MI-k MI-k 

Pallas ( AI) (Ri) MI-al~ (Ly) (MC) (Ar) (Ru) 

1935 100 21 0,8 85 2~ 30 34 0.4 
1936 100 'I 7 9~ 47 30 40 4 

MI-( '11/ MI - g, 
1'15 ) MI- "Triumph tl 

Pallas (W) (CP) (W) ( La) (ML-o) (Ty) (Ly+? ) 

1935 100 92 88 65 0.6 17 
1936 100 118 8~ 51 O 35 
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Er virulensfrekvensen høj (ca. 25 og derover). er en bygsort 

med den til sva r ende re s is ten s meget udsat for angreb, hvis vej

ret i øvrigt er 9uns ti gl for melclu gge ns udvikling. Mod sa t giver 

e n v iru le n s frekven s p å f.eks. under 5 sil<kerhed for, al mel

dugan g reb ikke får s tørre betydning . selv under gunstige smit

te- og spredning s forh old for meldugsvampen . 

I vinterhvede betegnedes angrebene i april som intet-svage af 

samttige l<onsulenter, dog beretter en enl<el t om middel angrebs

styrke. Endnu i maj og juni beteg nes angrebene som intet-svage 

af henhold svis 90% og 70% af konsulenterne. De mest resistente 

sorte r var Sleipner og Kosack . 

Bygb ladplet (Drechslera t erc~s) er i vinterbygmarkerne kun set 

mindre udbredt og med svage re angreb. ! 2. års v interbyg er 

konstateret stær !<e re angreb. 

I vårb yg var svam pen ogsA mindre udbredt. I maj og juni be

tegn er 98% henholdsvis 87% af konsulenterne angrebsstyrken som 

intet -svag . 

Bygbladplet kCln væ r e svæ r at adsk ill e fra fysio logiske pletter, 

Ineldug-afværgcreal<t ioner og sprøj tes kade r. 

Sko ld p let (RtJyn cosporium seccl/is J. De t viste s ig igen 1986, at 

svampen Idimam~ssi9l e r bedre tilpasse t v int erbyg end vår byg . 

Isæ r i 2 . å rs v interbyg sås ang r eb. Generelt må a ngrebene i 

v illt e rbyg dog betegnes som overvejende svag e-middel og mindre 

udbredte. 

I vår\)yg blev ang rel)e ne i maj betegnet som int et-svage a f 98% 

af kons ul ent erne, mens 90% fort sa t bedøm te a ng r e b ssty rk e n så

dan i juni. 
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Bygrust (Puccinio horde i) . Der er I<un indberettet om færre t il

fælde df stæ r kere a ngreb i juli , bl,a . i sor ten Jenny. 

Stribesyge ( Drechslera graminea) er I~un obse r ve r et i enkelte 

ma r ker med sv~ge a ng reb. 

Nøgen bygbrand (Ustilago nudo) . Også her va r der tyd e lige 

sortsfo r skelle som følge af fors l,e ll e i graden af åben b lom

s t r ing. I ' vå r byg blev især Jenny ang r ebet. De r va r ik ke ta le 

om angreb af særl ig økonomisk betyd ni ng . 

Gulrust (Puccinia striiformis) kom sent. Den var I<u n lidt ud 

bredt og optr åd te ove r vej ende i svag s tyrke . På Oorn ho lm op 

tr ådte dog enkelte stærk e ang r eb. 

Br un rust (Auccinia recondi lo). Enk el te mar l<er havd e k ra fti g e 

a ngreb, men angrebe t kom som oftes t meget sent . Generelt var 

angrebene svag e og mindre udb r edte . 

Hvedebrunplet ( Sepluria nodoruml . De usædvanlig tø r re forhold 

i ju n i fremme de h verken hvedeb r u np let e ller hvedeg r åple t. 

ju ni rDpporterer alle om ingen - svage a ngreb a f h vedebrunplet , 

me ns en enkelt I<ons ul en t be r e tter om mid d e l a ngrebss tyrk e. I 

ju li betegner 90% <lrlg r-cben e som ingen-svage. Svampen kan væ 

r e svær at adskille fra hvedeg r åplet. 

Hved egrå plet ( Septorio ~ ritici ) . Svampen va r a lmindel ig ud

bredt. men holdt sig som hvedebrunplet overvejende på de ne

d re blade _ 

l' 
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Aksfusariose (Fusariutn spp.) . De lyse sfn~aks for ekom især i 

de kortstråed e h vedesorte r , me n svampe n v a r mindr e udbredt, 

og ingen rapporterede Dm kraftige angreb . 

Gråskimmel (Botryt;s einerea) er med sine k aral< ter i stiske øje

pletter på avne r ne r e t iøjnefa lden d e. Ang r e b b lev også rappor

teret j 1986 , men er uden be tydn ing . Især hvo r kornet var b le

vet vækst reguleret unde r stress ( tø r ke ), og h vo r ge n nems k r id 

n ingen derfor foregik langsommer e, var de r g ode for hold fo r 

gråskimmelsvampen . 

Hvedestinkb r and (Til/eria caries) . Oc r er kun in d b erette t om et 

pilr angreb. 

Bladsvampe i f r øgræs . De r e r j somm ere ns løb berette t om in 

tet-svage angreb af meldug, rust og b ladp le tt e r i fr øg r æs . 

Virussygdomme i frøgræs . Der er kun rappo r te r et om mindre 

udbredte og sViJge angt'cb af l1u nd eg r æsmosa ik og rajgr æsmosa

ile Et enkelt kraftigt angreb af h undeg r æsmosai k er dog med

delt. 

SYGDOMME I BÆLGPLANTER 

Unormal fremspiring i ærter. Fle r e stede r i landet bl ev d e r ob-

serveret mangelfuld fremspiring af ærteplanter va ri e r end e 

grad. Ærteplanterne var sm!l og havde tyk ke rø dde r , s ma ll e 

blade med lyse bladnerver . enkelte tilfælde måtte de r oms å-

ning til, mens planterne j andre tilfælde kun gav a n ledn ing ti l 

mindre plantebestand . Arsagen til de misdanned e æ r te r e r ik ke 

klarlagt. 
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Gråskimmel (Botrytis einerea) blev sammenlignet med 1985 ikke 

tilnærmelsesvis så stort et problem i ærter . . Tørken i juni hæm

mede sv.ampe:~, og afbrød desværre også blomstringen med store 

udbyttetab til følge. Alle konsulenter med undtagelse af 3 be-, 
tegner angrebet" i juni som meget lidt udbredt og forekommende , 
i intet-s vag styrke, I jul i var angrebene fortsat svage, dog 

med stærl<ere angreb i vandede marker. 

Ær tes yge (Ascochyto pisi, Mycosphaerella pinodes l Phoma medj

coginis var. pinodelIa) fremmes ligeledes af fugtige forhold og 

blev derfor heller ikke særl ig udbredt. I , både juni og juli be

tegner 97% af konsulenterne angrebsstyrken som intet-svag. 

Heller ikke i august blev der rapportere t om stæ rke angreb. 

Ærteskimmel (Peronospora pisi) ses fortrinsvis i om råde r med 

længere tra6ition for ærtedy rkning . Generelt va r svampen ikke 

særl ig udbredt, og kun en enkelt konsulent i Sk iv e beretter om 

kraftige angreb i juni. 

Sct. Hanssyge (Fusarium oxysporum f. sp. pisi) · kan være svær 

at adskille fra naturlig vis ning. SVaml)en var ikke udbredt i 

1986, og kun 2 beretter i juli om middel-kraftige angreb. Visne

syge ses især ved høje temperaturer og på jorder med højt re

aktionstal, samt selvfølgelig ved presset sædsk ifte. 

Chokoladeplet (Botrytis fabae~ B. einerea) og især hestebønne

bliJdplet (Ascochylo {abdel i hestebønner var mindre udbredt, 

og ingen beretter om angrebsstyrke over middel. 

Bladpletter har vær-ct almin delig udbredt i hestebønner, men 

kun i de færreste tilfælde har der I<unnet konstateres svam -
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peangreb. Ukrudtsmidler . bl.a . Basag ran ~ 80 og is ær Bladex 

samt MCPA ka n være årsag t il bladpletter. 

KløverknoJdbægersvamp (Sclerotinia trira/ion/m) i kløvergræs er 

ifølge indberetningerne kun iagttaget 3 steder og da med svage 

ang re b. I kløverfrø er set et enkelt tilfælde af svagt ang r eb. 

Svampen er en ande n art, end den der optræder i ærter og 

raps. 

SYGDOMME I RAPS 

Overvintringen af v int erraps . Grundet den meget barfrost ud

vintrede ca. 20% af vinterrapsen. 

Sto r knolde t knoldbægersvamp (Sclerotinia scleratiorum) . I ærter 

er rapporteret enkelte t il fælde af svagere angreb. Undersøg el

ser af ærteudsæd i 1985 viste, at knoldbægersvamp var hyppig 

forekommende . Undersøgelsen vil bl ive gentaget i 1986 . 

vinter raps lød prognosen på, al knoldbægersvampen ikke 

skulle bekæmpes. Kun i Midt- og Sydsjælland skulle man være 

opmærksom på eventu el fremsp iring af hvileknolde. 

l vårraps lød prognosen på, at der generelt ikke va r bekæmpel

sesbehov . Dette skyldes de usædvanlig tørre vejrforhold om

kring blomstring . Kun i depoter omkr ing Videbæk-Nykøbing 

Mors, Horsens-Tørring og Holbæk-Svinninge var der s"å stor 

fremspir ing af h vileknolde , a t bekæmpelse kunne være aktuel i 

marker med anstrengt sædsk ifte . 

Indberetninger fra konsu lenterne viser, at knoldbægersvamp 

kun har været lidt udbredt både i vinter- og vår raps. Ing en 

beretter om kraftige angreb. Fra Stevns - området og Vest fyn er 

der dog senere op lyst om stærkere angreb i vå rraps . 
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Kålbrok (P losmodiophora brassicoe). I alt 8 konsul e nter beretter 

om middel-I<r afti g angrebss t y rke i v å rraps , mens resten beteg

ner angr:eben.~ som intet-svage. De kraftige angreb i vårra ps er 

iagtt ag e t i ~i n9 s t ed , Albo '"g , Herning og Vihorg. Også fra Ros

kilde. Bornholrp og Fyn samt Give og Ski ve er der rapporteret 

om s tærke r e ang r eb . Tø r ken har nok gjort det lettere at opdage 

sygdomm en. 

Skulpesvamp (Alt er f1or io b rossicae; A. brassicicolo) har opt rådt 

med meget s vag sty rk e og har ikke v æret særlig udbredt, 

hverken i vinter- ejler vå r r a ps . Dette skyjdes sandsynligv is de 

tørre forh old e fter bloms t r ing. I august er dog rapporteret om 

enkelte stær ke angre b j vå rraps som nabo til vinterraps. 

Kålskimme l (Pe r onosporo porasitico) var i vå rraps i begyn d elsen 

af juni mer e ) udbredt og optrådte med stærke re angreb end nor

malt, h vor for s prøjtni ng me d Maneb forsøgt e s i fl e re tilfæ lde. 

Svampen tr ives unde r kø li ge og fu9tige forhold, hvorfor den 

ofte ses i v in terraps om ef te råret. 

! - , 

Gråskimmel (B otryt is ein er ea ) i vinter- og vår raps var ikke så 

udbredt og optråd te ove r vejende med intet - svage angreb . 

Rodhalsråd (Phomo Ungarn) er kun 

herhjemme . I føl g e indbe retningerne var 

bredt og optråd te i in te t ,svag styrke. , 

reg istreret vinterraps 

s vampen meget lidt ud-

Kranss k immel (Verticillium dahl iae) . De ka r a kteristiske sympto

mer med ensidig vi s ni ng a f planten er iagttaget i et enkelt tii-" 

fælde med stæ r kere ang reb på Bornholm . Svampen e r almindelig 

i det sy d li ge Sverige. Svampen kan ikke bekæmpes, og det er 

tvivl s omt, om man vha. sæds kifte-foran s ta ltninger kan r educere 

I 
i 
I 

I 
I 
l 

l I 
I 
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jordens smitstof. Det gælder derfor om at holde øje med denne 

sygdom. 

SYGDOMME I RODFRUGTER 

Overvintringen af frøroer var ikke god. De fleste area ler måtte 

ompløjes. Overvinl r"jngen af bederoe r' i IHde forløb, trods den 

hårde vinte r og den gode høst åre t i forvejen. godt. 

Tørkeskade. I juli stod bederoerne flere steder i stampe og sov 

grundet tørken. Nedbør i august retted e dog meget op på ska

den. 

Fremspiringen forløb i øvrigt tilfredsstillende med en ensartet 

fremspiring . 

Lyspletsyge (manganmangel) i bederoer var r et udbredt, og 

knap 30% af konsulente rn e betegner styrken i juni-juli som mid

del-I<raftig . Den tørre jord har fremmet symptome rne. 

Magnesiummangel og barmangel (hjerte- og tørforrådnelse) frem

mes også af tø rre jordforhold, men ifø lge konsul ente rnes ind

beretninger var mang len ikke sæ r lig udbredt , og der rapporte

res helt overvejende om ingen-svage angreb. 

Virusgulsot (Beto virus II) var mindre udbredt og op trådte i 

meget svag styrke . I juli og august rapporte rede henholdsv is 

98 % og 80% af konsulenterne angrebsstyrken som under mi ddel. 

Kun fra 2 konsulenter i Mariager og i Ejby på Vestfyn be r ettes 

om kraftige angreb i august. Fra sukkerroekonsulenter på Vest

lolland berettes om stærkere angreb ved kysten end normal t. 
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Rodbrand (Phomo, Pyth ium~ Aphonomyces m. fl.) kunne obser

veres i flere marker. Over 80% beretter om ingen-svage angreb. 

Der er kun pereftet om et enkelt I<r aftigt angreb. ,! 
Me ldug (Erysir;he betoe) . Da den (ørre per iode blev efterfulgt 

af fugtige forhold i augus t og begyndelsen af september. blev 

meldugbekæmpelse il< ke aktuel. 

Overvintringen af karlOne ," j kule r for løb tilfr edssti ll ende, og 

der har kun været mindre kulde- el ler varmeskader i enkel te 

partier. 

Normal lægn ing var i år i sidste halvdel af april med enkelte 

lægni nger i først e halvde l af ma j . Fremspi ri ngen var god og 

ensartet de fleste steder. Der var stort vanc.lingsbehov . 

I3 ladrullesygle (Solonum virus 7~) og rynkesygc ( SoJanum virus 

2) var ikke særlig udb r edt og optrådte i mege t svag styrke . 

Ring r ust (rQltle virus) er bemæ r ket med meget kraftige ang r eb 

i enkelte marker. En anden type af rust e r fundet i en kartof

felsort til forarbejdning til konsum. 

Kartoffel sk immeJ (PlJylophthora in{eslans). Første varsling for 

kartoffel sk immel udsendtes 27 . jun i . De ti d ligste angreb fandtes 

midt i juli i vandede marker med sorterne Kaptah, Hansa . S ir

tema og Bintje. Disse al~9re b gik grundet tørken i sig se lv i

gen. Fra en enkelt lOkalitet ved Grindsted er berettet om an

greb allerede i juni. I 3. uge af juli blev der i et enkelt tilfæl

de konstateret begyndende epidemisk angreb i 4 nabomarker 

med henhold svis Kaptah, Posmo, Hans a og Bintje. Varsel for 

ep idemisk ang reb udsendtes den 21. juli. Igen i august-septem

ber sås stæ rl<ere angreb. 



Sortbensyge (Erwinia eorolovo/'o var . atroseptieo). Kun få kon 

sulenter beretter om middel-k r(l ft ige angreb. De øv r igc be retter 

om ingen-svage angreb, der kun var mindrc udb r ed te . 

Rod fil tsvamp (R /li loe tonia so/ani) var almindelig u cJb r ed t med 

flere angreb af svag-m iddel sty r ke. Læ g ning i 1(Dld og fugtig 

jord va r en medvirkende <"l r silQ. 

Kartoffelbrok (Sync/lytrium endob ioticuml . Statens Plantetilsyn 

op lyser' , at der i 1986 ikke blev registreret nye tilfæ lde . Der er 

fortsat i a lt 5 havelokaliteter , hvor der er konstatere t kartof

felbrok . 

I II SKADEDYR PA LANDBRUGSPLANTER 

SKADEDYR I KORN , MAJS OG GRÆSSER 

Havrenematoden (Heterodera avenae) va r mindre udbredt, og 

kun helt enkelte kraftige angreb blev rapporteret i vå rbyg og 

havre. 

Mosestankeiben (ripula pafudoso) . Undersøgelser a f larveantallet 

i jo r den i efteråret 1985 antydede, at a ngrebs ni vea u et v ille bli 

ve beskedent i 1986, Skadetæ r skle n var d og i flere tilfælde o

verskredet, hvor der skulle væ r e bede r oe r efter g r æs . 

l ap ril og maj berettes der således også om ang r eb under middel 

fra 92% hhv . 76% af konsulenterne. Kun fra Høje r og Sin dal be

rettes der om kraftige angreb i græs i maj på lav jord. 

Smælde r larver (Agrioles sPP.) . Der sås overvejende sp r edte og 

svage angreb, samt enkelte kraftige angre b, for t rinsv is i mar

ker efter græs . 
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Havehårmyg (Bibio hortulanus) var heller ikke noget problem i 

1986. 

Sadelgalmyg i byg (Jlaplodiplosis equestris) og hvedegalmyg i 

hvede (Contarinia tritid, Sitodiplosis moseflana) . Der er ikke 

me ldt om angreb af betydning. 

B ladlus (Rhopalosiphum pod;, Sitobion avenae~ Metopolophium 

dirhodum). Som sædvanligt begyndte angrebene først i de syd

lige egne . Generel t må siges, a l bladl usa ng"rebe ne var under 

middel i styrke. dog med store lokale va r iationer . 

I de senere år har det stort set drejet s ig om kornbladlus i 

hvede og havrebladlus i byg . I 1986 oplevede vi imidlertid en 

meget kraftig forekomst af græsb ladlus på hvedest råe ne, men 

ikke i aksene . Dette gjord e sig i hvert fald stæ rkt gældende på 

Stevns . 

Trod s varmen i juni -ju li skete d er ikke nogen voldsom opformc

ring af bladlusene. 

Indberetning er ti l av ler r egis trering s-systemet v iste fø lgende 

gennemsni tlige pe t. ang r ebne strå i vårbyg i ubehandlede mar

I<er: 

Ugenr . 

flladlus, pet. 

22 

( 26/5- 1/6) 

O 

23 

3 

25 26 27 

8 10 11 

I uge 27 (30. juni - 6. juli ) var der en del bladlus i de fleste 

områder, men vårbyggen var da så langt i udviklingen, at be

kæmpelse næppe var aktuel. 

Af konsulenternes indberetninger i juni fremgår, at 96% bedøm

te angrebsstyrken som svag-middel i vårbyg . I vinterhvede 

, 
I 
l 
,1 

,I 
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var der ing en indberetninger om kraftige angreb i jun i, mens 

der endnu i juli også I<un blev meldt om kraftige angreb fra 2 

konsulenter. 

Majs blev kraftigt angrebet af bladlus i juli-august , og bekæm

pelse b lev foretaget flere steder. Hele 61% beretter om angreb 

af middel - kraft ig styrke. Skadetærs iden er ikke kendt, men 

forventes at ligge på flere hundrede pr. p lante. Svenske k il 

der oplyser. at bestøvningen kan hæmmes, såfremt bladlusen~ 

angriber hanblomste rne . 

Kartoffelboreren (lI ydraecia micacea). Flere stede r blev der 

ma js berette t om større angreb end normalt. 

Kornbladbillen (Ou/ema melanopus) var almindelig udbredt i 

byg og hvede. Ca . 30% beretter om middel -s tærke angreb. 

Trips (lIaplotllrips acu lealus, Limol /Jrip s t..1enticornis. L. cerea

lium) fandtes i en del kornmarker", is ær i rug, hVOr" de lyse 

blads keder er iøjnefaldende. 23% beretter om middel- kraftige 

ang r eb i rug. 

Tl" ips er nok et s l<adedyr, der sl<al ofres større opmæ rk somhed 

fr emover. 

Fritfluens 1. generati on (Os cineJla (ri t) begyndte flyvningen 

17. - 19. maj og kulminerede ca. 20. juni, hvilket va r lidt se

nere end normalt . 2. generation begyndte, pga. det ustadige 

vejr, førs t flyvningen om l<ring 21. juli, og generationen lUl lmi

nerede ca . 18. august . Bekæmpelse af 3. generation i slutnin

gen af aug u st i frøgræs blev iI~ke aktuel, i(iel det ~iltle inel 

med fugtigt vejrlig. 
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Af konsulenternes indberetninge r fr emg år, at fritflu e r i v in

tersæd, græs, majs og havre var mindre udbredt og optrådte i 

svag styrke; ku n en enkelt konsulent beretter om k r aftige an

greb v int e r sæd i apr il, og 2 berette r om kraftige ang r eb i 

græs i juni. 

Gule græsflue r ( Opomyzo florum) og brak fJu er (Delio coarctata) 

blev obser ve ret i flere v inte rsædma rker med stærke ang r eb i 

maj . Disse angreb ses kun om for år et i modsætning til angreb 

a f fr itfluer • d er kun ses om efteråret, men s ymptomerne ligner 

h inanden meg e t. 

Græs fluer forveksles ofte med brakfluer. Sidstnævnte lægger 

æg på so rt jord i modsætning til græsfluen , der gør det i vin- , 

tersæd om efteråret. 

Bekæmpe lsesfofsøg har ikke kunne klarlægge en effektiv be

I<ærnpelse. 

SK ADEDYR I BÆLGPLAN TER 

Stribet b ladrandb ille (SitonD lineDtus ). 5B% hhv. 27% af konsu" 

len t erne mel der i maj om middel-kraftig angrebsstyrke i hhv. 

ærter og hestebønner , h v il ket e r en st ign ing i forhold til året 

før. Blildrandbillerne va r også utrolig meget udbredte. 

Allerede i maj var bladrandb illerne også ret udbredte i kløver

udlæg • men op trådte dog med svagere angreb. I aug ust der i

mod b eretter over 60% om meget udbredte og middel-kraft ige 

angreb af b ladrandbi ll e r i kløver. 

1986 må betegnes som det hidtil kraftigste bladrandbilleår. Ar 

sagen må søges i det stigende ærtearea l. I sensommeren blev 

der også mod taget mange klager fra v ill aejere om massi ve inva

sioner af bl adrandb i ller . 

I 

:1 

I 

I 
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Kåltrips (Thrips angusticeps) og ærtetrips (Kokoth/~;ps pisivo-

rus) i ærter I<unne i henholdsvis maj og juli findes 

marker. men overvejende med intet-svage angreb. 

en del 

Skyggevikleren (CnephQsia spp.) kunne med sporadiske angreb 

findes i flere afgrøder bl. a . hør, bederoer. majs. hestebønner 

og raps . Også i ærter var de sammenviklede topskud lidt ud 

bredt og optrådte med svage angreb . 

Ærtevikleren (Cydia nigdcana) optrådte ikl<e i nævneværdigt 

omfang i 1966. I feroOlonfæJder udsat j ca . 200 ærtemarker var 

skadetærsklen kun oversk redet i få tilfælde. Om ærtevikleren 

bliver et problem i ærter fremover, skal tiden vise. Kun helt 

enkelte tilfælde af I<raft ig e angreb er indberettet rra Kolind og 

II<ast. 

Ærtebladl u s (Acyrthos iphon pisum) forel<om i mange marl<er, 

men kun 14% rapporterer om middel - kraftige angreb i juli. 

Bedebladtus (A phis {abae} var mege t udbredt i he stebønner, 

og optråd te overve jende i middel angrebsstyrke. 

SKADEDYR I RAPS 

Kåttrips (Thrips angusticeps) var r et udbredt i vå rraps, og 

enkelte stærkere angreb er rapporteret i maj. 

GI immerhøsser (AleJigetJ-tes aeneus) var meget udbredt i vinter

og vårraps . Billerne optrådte i svag - middel angrebsstyrke 

vin t erraps og med en del l<raftige angreb i vårraps . 

Skulpes nudebiller (CeutDrrhyncJlUs assimilis) . Udbredelsen af 

snudebiller giver et godt billede af angrebsstyrken af skulpe-
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galmyg. Af indberetninger fremgår, at skulpesnudebiller op

trådte i svag styrke i vinter- og vArraps . 

Skulpegalmyg (Dasyn eura brossicoe). ca. 86% af tilfældene er 

der meldt om angreb under middel i vinterraps , trods gode 

overvintringsforhold. Varsling for 1. generation udsendtes 21. 

maj, hvilket er lidt tidligere end normalt. Flyvningen af 2. ge

neration beg yndte 25. juni - 28. juni. 

For at begrænse angrebet af skulpegalmyg er det nødvendigt 

at være opmærksom på skulpesnudebiller fra begyndende blom

string. Arsagen til de lave angreb af skulpegalmyg i år kan 

skyldes, at avlerne er blevet bedre til at få bekæmpet skulpe

snudebi lien. 

81adribbesnudebillen (Ceutorrhynchus quadridens) påkaldte sig 

også opmærksomhed i 1986 . Hvor mange larver. der kan tolere

res i stænglen, før rapsens ledningsvæv tager skade, er u

vist. Der regnes med 4-5 larver/plante. 

I følge ind beretningerne må det siges. at bladribbesnudebillen 

har været mindre udbredt og optrådt 

observeret. 

i svag styrke. men >flere 

Bladribbesnudebillen lig -stærkere a ngreb er dog 

ner skulpesnudebil1en 

gullig. 

udseende, men førstnævnte er mere 

Den lille kålflue (Delia brass;cae) gjorde sig mere bemærket 

end normalt. Dette skyldes nok ikke så meget en større tæt

hed, som det skyldes tørl<eperioden fra midten af juni. Er rød

derne beskadiget, lider planterne hurtigere af vandmangel . 

Grundet det større planteantal i raps sammenlignet med kål, er 

kålfluer sjældent et problem i r aps. 
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Følgende skadedyr j vinter- og vårraps optrådte kun i mindre 

omfang og var uden betydning i 1986: kålmø[ (PIutelIa xyJoscel

la), luusesygeQalmyg ( Con tarinia nasturtii) , kålbladlus {Brevi

coryne brossicael. k ålsommerfug le (Pieris brossicoe, P. rapae) 

og rapsjordlopper (Psylliodes c lJrysocephalvs). 

SKADEDYR I RODFRUGTE~ 

Roecystenematoden (Neterodera ScJlOCh.tij). Der blev kun kon

stateret .få og betydningsløse angreb i 1986 . 

Kåltripsen (Tllrips Dllgusticeps). Ca. halvdelen af sukkerroe

dyrkerne og flere af focterroedyrl,erne havde i 1986 for førs te 

gang mulighed for at iagttage virkningen i p r aksis af de nye 

bejdser henholdsvis Promet (furathiocarb} og carbofuran. Pro

mel er aner l<end l mod trip s og bedefluer . Furathiocarb ned

brydes over carbofu r an. 

Tr ips var ret udbredt i bederoer, og 114 % beretter om middel

stærke angreb. Flere s teder måtte d e r bekæmpes trods bejds

ning med de nye bejdser. 

Bedeflue r {Pegomyia hyoscyamil. I maj berettede flere konsu

lenter om den kraftigste æglægning af bedefluer i mange år. 

Selvom mange af ægge ne ikl,e blev Idækket, må angrebet af 1. 

gene r ation betragtes som meget kraft igere end normalt. 2. ge

neration i midt en af august blev også s tor og gav anledning til 

bekæmpelse i flere tilfælde , hvor toppen skul le udnyttes. 

De nye bejdsemidler havde tydelig effekt på antalle t af larver 

1. generation. 



Runkelroebiller {A tomoria linearisl blev observeret 

marker, og 18% beretter om middel-kraftige angreb. 

en del 

Cliv;na rossdr. er et nyere skadedyr - en løbebille uden dansk 

navn - der ,også blev observeret i enl<elte bederoemarker . Ar

ten gav anledning til forveks linger med runkelroebillen , der 

dog er meget mindre. 

Den matsorte ådselbille ( Blitophoga opoco ) var mindre udbredt 

og optrådte i svag styrke og især i kanten af markerne, lige

som bladtægerne (Cofocoris norvegicus m. fl. l. 

Ferskenbladlus (Myzus persicael. De første indberetninger om 

fe rskenbladlus blev modtag et fra Lolland-Falster i uge 25 (16. 

- 22. junil. Ugen efter rapportered es ligeledes om (u 'nd fra 

Vestsjælland og Fyn. 
) 

juni meldte alle konsulenter om ingen-svage angreb, mens 77% 

juli og august beretter om angreb under middel . Af samme 

grund sås kun svage angreb af virusgulsot. 

Undersøgelser af prøver med fersl<enbladlus . viste høje fore

komster af insekticidresistens i flere om r åder. 

l3edebladlus (Aphis {abae l forekom udbredt i bederoemarkerne . 

I juni med svagere angreb og i juli -a ugust overvejende med 

middel angrebsstyrke, men dog en del kraftige angreb. Der 

blev rapporte r et om vanskeligeheder med at bel<æmpe blad lu-
! sene. 

Uglelarver (Momestro b rossicoe m. m. l forekom i flere områder, 

men kun undta gelsesvis med angreb af betydning. 
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Kartoffclnematoc/en (fleterodero ros tochiens is). 5 konsulenter 

bere tter i august om svage a ng r eb, t ang iver middel angrebs 

styrke , og 1 beretter om kraftigt angreb. Angreb e r hoved 

sageJ i9 set ; haver. 

Co lo r adob ill er (Leptinotorso d ecem Jineo tol. Staten s PI<lntet ilsyn 

oplyser. at de r kun i en enkel t have ved Nakskov er f undet 2 

overl e vende coloradobiller på fangplante r i 1986 . Aret fø r va r 

he r nogle tusinde biller. hvorfor Pl antetils yn et i 1986 udsatte 

fangplanter . Aret før blev der i alt fu nd et sporadiske angreb 

på ~ lokalitete r" , hovedsagelig i haver . 

Knoporme { Agrotis segetum} . Situati one n j 1986 var meget ud

sædvanlig. Fangsterne i feromonfælderne startede 10- 12 dage 

sene re end normalt, og der var tale om en meget beskeden 

fangst i fælderne . Dette val' tilfældet på så god t som alle 60 

fangstlokaliteter . Der va r således kun grund til at overveje 

bekæmpelse på meget lette jordet' med rødbeder, gul e r ødder og 

porre r, som l<lUl havde fået lidt nedbør i t . ha lvdel af juli . 

Fra konsulenter berettes også udelukkende om ingen-svage an 

greb, bortset fra e t enkelt stærkere t ilfæl de i kartofler og 

gule r ødder . 

Culerodsfluer (Psila /·osae) . Flyvningen v a r - bortset fra på 

Samsø - meget lav på fangsttoka liteterne . 

Andet 

Agersnegle (Agriolimax ogrestis). Efler stær ke angreb i efter

året 1985 var man opmærksom på en evt. forekomst i 1986 . Der 

b lev dog , indtil midten af september , ikke r<Jporteret om store 

ang reb til trods fo r I at der i august-september faldt en del 

nedbø r. Tørken i juni-j uli må have hæmmet opforrneringen. 

( 



26 

I foråret be r ettedes kun fra Mon om et enke lt tilfæld e af kraf

ti gt angreb i vårraps med hvidk løve r som forfrug t. Vå rrapsen 

mfltt e om·s~s . 
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