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I. Resume 
Angreb udeblev eller var for svage af flere skadedyr og svampesygdomme både i 1973 og 1974. 

På følgende områder blev der udfØrt forsØg, som gav brugelige resultater: 
Skadedyr: Æble bladlus (Aphis pomi). ForsØg i 1973 viste bedst virkning af oxydemeton-me

thyl, carbofuran og fenetrothion. 
Blodlus (Eriosoma lanigerum). I et forsøg i 1973 blev der prøvet 9 midler med stor og lille 

væskemængde og med og uden sprederniddel. Kun ved de første sprøjtninger var stor væske
mængde og sprederniddel af afgØrende betydning. Endosulfan, fenitrothion, bromophos-pyre
thrum, methidathion og propoxur gav gode resultater. 

Frostmålere (Cheimatobia brumata), knopviklere (Tortrix spp.) og æbleviklere (Carpocapsa 
pomonella) blev der udført forsøg med begge år med en række midler i to styrker, men måleprØ
ven azinphos-methyl gav i alle tilfælde de bedste resultater. 

Hindbærsnudebiller (Anthonomus rubi) optrådte kun i 1973 i tilstrækkeligt antal til at forSØg 
kunne lykkes. Methomyl og fenitrothion gav bedst resultat. 

Jordbærmider (Tarsonemus jragariae) blev der udfØrt forSØg med i væksthus i 1973. Methomyl 
og endosulfan havde udmærket virkning, især i dobbelt styrke. 

Frugttræspindemider (Metatetranychus ulmi). I sommeren 1973 blev der udfØrt et forSØg og i 
1974, et på klækkende vinteræg og et i juni. Flere nye midler viste god virkning i alle tre forsØg. 
Men i 1974 viste flere gamle midler svigtende virkning. Således tetrasul og dicofol i nogen grad 
mod vinteræg under klækning, medens tetradifon, methidathion, oxydemeton-methyl og thiomethon 
havde meget dårlig virkning ved sommersprØjtning. 

Svampesygdomme 

Opbevaringsforsøg med æbler fra efterårs- og forårssprøjtningsforsøg 1971-72 og 1972-73 viste 
noget svingende resultater, men gennemgående var der bedst virkning mod Gloeosporium og an
dre rådsvampe af benomyl og captafol. Der var ingen sikker virkning af efterårssprøjtningerne. 

OpbevaringsforsØg med æbler fra skurvforsØg i 1972 og 1973 viste, at systemiske midler af 
benzimidazolgruppen havde den bedste virkning mod rådsvampe under lagringen og mod lager
skurv. 

Æbleskurv (Venturia inaequalis). Skurvforsøgene i 1973 og 74 viste ligeledes god virkning af 
midler af benzimidazolgruppen, medens et par andre systemiske midler havde mangelfuld virk
ning. 

Æblerneldug (Phodosphaera leucotricha). Forsøg med ialt 20 midler i 1973 og 1974 viste, at de 
bedste ikke systemiske midler var mindst lige så effektive som de bedste af de systemiske. 

Grå monila (Sclerotinia laxa) i kirsebær. ForsØgene i 1973 og 1974 viste, at der kan opnås 
næsten 100 pct. bekæmpelse ved tre sprØjtninger i blomstringstiden med midler af benzimidazol
gruppen, når første sprøjtning udføres på ballonstadiet. 

Stikkelsbærdræber (Sphaerotheca mors uvae) på solbær. Resultatet af forsØgene var begge år, 
at benomyl havde den bedste vikning, men methylthiophanat og mancozeb-dinocab havde også 
udmærket virkning. 

II. Summary 
In 1973 and 1974 several pests and fungi failed to appear or attaeks were so slight that signifi
eant results could not be obtained. Experiments were carrie d out and useable resuIts obtained 
with the following subjects: 

Pests 
Green apple aphids (Aphis pomi). In 1973 8 compounds were tested in normal, half and 
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quarter d DS'es. OxydemetDn-methyl gave 100 p.c. effect in nDrmal and half doses atter 1. day and 
af ter 3 days alsD quarter. CarbDfuran shDwed 100 p.c. effect af ter 3 days in all 3 dDses. Fenitro
thiDn had 100 p.C. effect in usual dDses af ter 7 days. In 1974 attack from apple aphids, failed tO' 

appear. • 
WDDlly aphids (Eriosoma lanigerum) onJy appeared in 1973 and an experiment with 9 com

pounds all Df them sprayed Dut high VDlurne (2500 l water) and low volume (500 l wate·r pr. ha) 
and with and without weHer. For the earl y sprayings high volume and wetter was important ex
cept fO'r endosulfan, later in the summer this was less impDrtant. 6. June methidathiDn, propDxur 
and fenitrothion had given best cDntrol while endDsulfan, bromDphos + pyrethmm and fenitro
thion were the best Dnes the 26. of July. 

With winter moth (Cheimatobia brumata), kaf rDllers (Tortrix spp) and CDdling mDth (Car
pocapsa pomonella) experiments were carried Dut bDth in 1973 and 1974. 13 compDunds were 
tested in usual and dDuble dDses but the standard cDmpDund azinphos-methyl gave best effect and 
at the same time very smDDth fmits. 

Strawberry blossom weevils (Anthonomus rubi). Seve,re attack Dnly appeared in 1973 and an 
expe'riment with 6 compDunds showed that methomyl and fenitrDthiDn had the best cffect. 

Strawberry mites (Tarsonemus fragariae). An experiment carried Dut in glasshDuse shDwed that 
endDsulfan and methDmyl were highly effective especiaIly when used in dDuble the usual dose. 

Fruit tree red spider mites (Paratetranuchus u/mi). One experiment was carried Dut in the sum
mer 1973 and 2 in 1974. The first Df them with hatching wintereggs, and the secDnd in June. In 
all 3 expe:riments, more new cDmpounds were testcd and mDst of them with prDmising rcsults. 
At the same time SDme Df the Dlder cDmpDunds failed tO' cO'ntrol the mites effectively, thus tetra
sul and dicDfDI against hatching wintereggs but particularly, tetradifDn, methidathiDn, oxydeme
tDn-methyl and thiometDn in the summersprayings in 1974. 

Fungus diseases 

Storing rot. In sto:ring experiments with apples from early spring- and autumnspraying experi
ments in 1971-72 and 1972-73 benomyl and captafDI had best effect against Bitter rot (Gloeo
sporium spp) and Dther rDts in the winters 1972-73 and 1973-74. TheTe was nD significant effect 
of the autumn sprayings. 

StDring experiments with apples from scab experiments in 1972 and 1973 had systemic CDffi
pDunds Df the benzimidazDle-grDup as the most effective against Bitter and Dther rDts while cap
tan w as, inferior tO' these. 

Apple scab (Venturia inaequalis). In the scab experiments 1973 and 1974 the system ic CDffi
pDunds Df the benzimidazDIgroup alsD had gDDd effect against apple scab while tWD Dr three other 
systemics had unsufficient effect, but against Apple pDwdery mildew in the same experiment 
SDme Df the benzimidazDles failed tO' cDntrDI this fungus effectively. 

Apple pDwdery mildew (Podosphaera leucotricha). 20 compDunds were tested 1973-74. It was 
evidently that the best system ic cDmpounds were nDt mDre effective than the best nDt systemic 
Dnes. 

BlossDm wilt (Sclerotinia taxa) in cherries. Experiments in 1973-74 with 6 systemic cDmpDunds 
shDwed that it is possibie tO' cDntrol this disease with nearly 100 p.c. by 3 sprayings in the flDwer
ing period when the first of them is carried out a cDupIe Df days befDre the first blDssDms are 
Dpening. 

American gDoseberry mildew (Sphaerotheca mors-uvae) Dn Black currants. Experiments were 
carried Dut in bDth 1973 and 1974 and benDmyl gave the best result but als D methylthiDphanat 
and mancDzeb + dinDcap had gDod effect. 

Tf P 9 121 



III. Indledning 
Introduetion 
På afprøvningsafdelingen ved Statens Plante
patologiske ForsØg udfØres årligt forsØg med 
ca. 150 plantebeskyttelsesmidler (fungicider, 
insekticider, acaricider, nematicider). Ca. halv
delen af dem finder anvendelse inden for frugt
avlen. De fleste anmeldes af kemikaliefirma
erne med henblik på anerkendelse, men des
uden medtages en del som standardmidler samt 
andre midler, som det har særlig interesse at 
få undersØgt nærmere. 

ForsØgene udfØres som markforSØg, hoved
sagelig i afdelingens egen plantage, men nogle 
forSØg har dog måttet udstationeres i private 
plantager. 

Midler med tilfredsstillende virkning tildeles 
anerkendelse, og de kan derefter optages i: 
»Specialpræparater anerkendt af Statens For
sØgsvirksomhed i Plantekultur til bekæmpelse 
af plantesygdomme og skadedyr« (7), som er en 
fortegnelse over de midler, der er anerkendt og 
tillige klassificeret af Giftnævnet i henhold til 
anerkendelsen. Listen udkommer hvert år i ja
nuar-februar fulgt i maj af en supplementsliste 
for midler, der klassificeres efter hovedlistens 
trykning. 

De vigtigste forsøgsresultater offentliggØres 
normalt i en årlig beretning »Forsøg med plan
tebeskyttelsesmidler i frugtavlskulturer«. I 
dette tilfælde omfatter beretningen dog 2 års 
forSØg, nemlig årene 1973 og 1974. Så vidt 
muligt er resultaterne fra begge år sammen
stillet i samme tabel, men ofte har de to års 
forSØg været for forskellige til, at det har kun
net lade sig gøre. 

Beretningen må iØvrigt ses som en orien
tering om udviklingen i plantebeskyttelsessitua
tionen og bør derfor sammenholdes med tid
ligere udkomne beretninger, (1), (2), (3), (4), 
(6). I nogle tilfælde udsendes beretninger om 
specielle forSØg samt en årlig beretning vedr. 
»ForsØg med plantebeskyttelsesmidler i land
brugs- og specialafgrØder« ved E. NØddegaard 
og Knud E. Hansen, eller korte meddelelser: 
»Bekæmpelse af blodlus« ved Torkil Hansen 
(7). 
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Foruden forSØg med midlernes effektivitet 
og eventuelle skadelige eller gavnlige virkninger 
på planterne, udfØres en del forsØ'g specielt be
regnet på at fremskaffe materiale til analyse for 
pesticidrester, som udfØres af Levnedsmiddel
instituttets afdeling for pesticidrester eller evt. 
et udenlandsk laboratorium. 

De i beretningen med * markerede midler er 
klassificeret af Giftnævnet til den pågældende 
anvendelse. Midler uden .. kan dog være klassi
ficeret til andre anvendelser. Angående dette 
forhold og eventuelle ændringer af klassifice
ringerne efter d. 1. juli 1975 henvises til sidste 
udgave af: »Giftnævnets oversigt over klassifi
cerede bekæmpelsesmidler« (8). 

Endvidere henledes opmærksomheden på, at 
der i forsØgene ofte er anvendt andre doserin
ger end de anerkendte eller de af Giftnævnets 
klassificeringer omfattede doser. 

IV. Skadedyr 
Pests 
Både i 1973 og 74 udeblev angreb af flere ar
ter eller de var så svage, at forsØgene ikke gav 
brugelige resultater. Det gælder således hind
bærsnudebiller (Anthonomus rubi) i 1974, æble 
og blommehveps (Hoplocampa testudinea og 
H. fulvicornis) begge år og æblebladlus (Aphis 
pomi) 1974. 

1. Æblebladlus (Aphis pomi) 1973 

ForSØget blev udfØrt i en privat frugtplantage 
i sorten Lord Lambourne, hvor alle træer var 
angrebet. Der blev talt bladlus på 2 afmærkede 
skud pr. træ før sprøjtningen, som fandt sted d. 
6. august ved 24 0 med fuld væskemængde til 
afdrypning. Alle midler blev brugt i normal 
(hel), halv og kvart styrke. 

Der blev foretaget optælling af antal dØde 
bladlus pr. skud 1, 3 og 7 dage efter sprøjtning. 
På grund af stærk invasion af mariehøns (Coc
cinella) som fortærede alle levende bladlus, var 
det kun muligt at udregne pet. dØde bladlus i 
forhold til den oprindelige betand. 

Midler, styrker og resultater fremgår af 
tabel 1. 



Tabel 1. Midler mod IDblebladlus (Aphis pomi) 

Compounds against apple aphids 

pet. dØde bladlus 
pet. normal p.c.o/dead 

styrke aphids 
p.c. normal 718 10/8 14/8 

dosage ved dosis 

1/1 1/2 1/4 1/1 1/2 1/4 1/1 1/2 1/4 
2-metboxy-4H-1, 3,2 

benzodioxaphosphorin-
2-sulfid 25 % .............. 0,2 77 70' 25 10'0' 88 32 IOD 90 40 

Aeephate 75 % .............. 0,0'5 77 77 57 97 93 75 100 93 83 
Carbofuran 75 % ............ 0',03 95 93 95 100 10'0' IOD 100 IOD 100 

*Oxydemeton-metbyl SD % ..... 0,05 100 100 93 10'0' 100' 100 100' 100 100 
Triazophos 40 % ............ 0',125 53 30 20' 60' 43 23 92 50 27 

*Pyrethrin I + II 1,4 %, 
rotenon 2,8 %, 
piperonylbutoxyd 4,9 % ..... 0',1 67 57 13 85 82 20 95 90' 45 

Fenitrothion 50% ............ 0',15 95 80 20 94 83 27 100 90 45 
*Fenitrothion 47,5 % .......... 0,15 72 45 37 95 58 45 100 65 47 

Tabel 2. ForsØg med sprøjtning mod blodlus (Eriosoma lanigerum) 

Sprcrying against woolly aphids 

Beregnet antal blodlus 
pr. træ 

Calculated number of Index for angreb 

Woolly aphids pr. tree Index for attack 

d.6.juni d. 26. juli 

Middel Ax Bx Ay Ax Bx Ay 

1. Ubehandlet 
o •• ••••••••• • 

1658 3061 
*2. Endosulfan . ............ 113 133 113 11 19 17 
*3. Bromophos pyrethrum .... 131 148 233 22 34 38 
*4. Fenitrothion ............ 70 238 95 39 48 49 
*5. Methidathion ............ 38 129 35 60 72 63 
*6. Propoxur ............... 59 707 488 65 100 51 
*7. Azinphos-methyl . ....... 134 796 823 63 158 100 
*8. Parathion .............. 565 1090 578 143 221 143 
*9. Oxydemeton ............ 470 1200 880 152 410 180' 

*10. Methomyl . ............ . 765 995 580 1312 1657 1318 

Gennemsnit ................ 176 599 422 207 272 218 

2. BIodIns (Eriosomo lanigerum). Woollyaphids 

Efter at der i mange år på grund af mangel på 
egnede for8Øgsarealer ikke havde været udfØrt 
forSØg med blodlus ved Statens plantepatolo
giske ForsØg, fandt man i foråret 1973 frem til 
et par rækker gamle gråstentræer, der overalt 

havde spor af gamle blodluskolonier, og i dybe 
revner og sår fandtes enkelte levende blodlus på 
alle træer. 

I disse blev der anlagt et sprøjtningsforsØg 
med 9 midler, alle af forskellig kemisk sam
mensætning. Der blev sprøjtet: A: normalstyrke 
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og ca. 2500 l pr. ha, B: 5 gange normalstyrke 
og ca. 500 l pr. ha. Desuden blev forsøgsled x 
tilsat 0,05 pct. Triton spredemiddel og led y 
sprøjtet uden spredemiddel. 

ForsØget blev sprøjtet d. 9. april ved 8°, d. 
8. maj ved 20°, d. 18. juni ved 26° og d. 30. 
juli ved 25 0

• 

Op formering af blodlus blev konstateret fØrst 
i maj i de usprØjtede træer og i månedens lØb 
også i nogle af de sprØjtede. 

Den 6. juni blev foretaget en optælling af le
vende blodlus pr. 15. gamle blodluspositioner 
på hvert træ og det omtrentlige antal pr. træ 
udregnet. Den 26. juli blev der foretaget en 
opgØrelse af antal blodluskolonier på træemes 
forskellige organer og et index for angreb ud
regn.et. Plan og resultater fremgår af tabel 2. 

Som det fremgår af tabellen var der stor for
skel mellem virkningen af de forskellige mid
ler og for nogles vedkommende også på, om der 
var brugt stor eller lille væskemængde og spre~ 
demiddel eller ikke. Navnlig efter de tidlige 
sprØjtninger var denne forskel betydelig. 

3. Larver i frugttræer. Caterpillars in fruit-trees 

Æbleviklere (Carpocapsa pomonella) (codling 
moths) frostmålere (Cheimatobia brumata) 

(winter moth) og knopviklere (Tortricidae) 
(lea! rollers) optrådte i blanding. I 1973 var 
det dog næsten udelukkende æbleviklere me
dens det i 1974 Var frostmålere og knopvikleife 
i ligeligt antal om foråret og æbleviklere om 
efteråret. 

Begge år blev der prøvet en række midler, 
både i normal og dobbelt styrke, men kun fire 
af dem var de samme begge år. Ved pluknin
gen blev frugterne sorteret for skrub og ind
delt i: a ialt, b med lidt og c med meget skrub 
og et index udregnet efter formlen 

(1/3 X b + c) 100 

a 

Til lidt skrub henregnedes frugter med hØjst 
så meget skrub, som er tilladt i klasse I. 

Midler, styrker og resultater er opfØrt i tabel 
3 og 4. 

Tabel 3. Midler mod larver i frugttræer, 1973 

Compounds against caterpi/lars in fru it-tre es, 1973 

pct. frugter Index skrub 
pet. normal med gnav Index russet 

styrke p.c. of damaged Cox's Golden 
p.c. normal fruits Orange Delicious 

dosage dosis dosis 

l/l 2/1 1/1 2/1 1/1 2/1 

*Azinphos-methyl 50' % 0,075 0,2 Q 30' 32 3 14 

Acephate 75 % .......... 0',0'5 2,6 1,5 48 41 14 23 

Triazophos 40' % ........ 0,D75 1,2 1,3 34 55 15 42 

2-methoxy-4H-1, 3,.2 
benzodioxaphosphorin-
2-sulfid 25 % .......... 0,1 1,9 0',4 42 46 14 23 

*Carbofuran 75 % ........ 0,05 1,6 1,5 45 36 17 16 

*Phosalon 35 % .......... 0,125 1,9 1,4 38 40 20 37 

Phosmet 50 % .......... 0,15 1,4 0,6 38 53 32 18 

*Parathion SpL p. 35 % .... 0,06 5,1 2,3 33 30 21 32 

t.parathion emuis. 35 % .... 0,06 1,2 1,2 34 58 15 42 

*Dimethoat 28 % ......... 0,2 2,7 3,0 38 22 12 14 

Ubehandlet ............. 14,4 36 21 
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Tabel 4. Midler mod larver i frugttræer, 1974 

Compounds against caterpillars in fruit-trees, 1974 

pet. angrebne skud 
med levende 

larver 

pet. normal 
styrke 

p.c. normal 
dosage 

p.c. of damaged 
shoots with 
caterpillars 
alive d. 8/5 

pet. frugter 
med gnav 

p.c. of damaged 
jruits 

rndex for skrub 

Index russet 

Golden Delicious· 

l/l 

*Azinphos-methyl 50' % ..... 0',075 0',3 
Aeephate 75 % ........... 0',0'5 3,5 
Triazophos 40'% .......... 0',075 1,3 

*Fenitrothion 50' % ........ 0",25 0',7 
*Bromophos ID %, 

pyrethrum 0',125 %,. 
piperonylbutoxyd 0',5 % 0',25 5,6 

*Methidathion 40' % o •••••• 0',0'75 0',2 

Ubehandlet .............. 

I 1973 blev forsØget sprøjtet d. 9. maj ved 
16° mod frostmålere og knopviklere, men an
grebet var for svagt til at give brugelige resul
tater. Mod æblehveps blev der sprøjtet d. 7. 
juni, men angreb udeblev helt. Mod æblevik
lere blev der sprøjtet d. 28. juni ved 26° og d. 
31. juli ved 23 o. Knopviklerangreb udeblev. 

I 1974 blev der sprøjtet d. 26. april ved 11 ° 
mod frostmålere og knopviklere, d. 25. maj 
ved 17° mod æblehveps, men der kom intet an
greb. Sidste sprøjtning blev udført d. 17. juli 
ved 20° mod æbleviklere. 

4. Hindbærsnudebiller (Anthonomus rubi) 

Strawberry blossom weevils 

ForsØget blev udført i 1973 i sorten Senga Sen
gana, 4 fællesparceller a 4 x 2 m række. 

Der blev sprøjtet d. 21. maj ved 20° og 
umiddelbart fØr blomstring d. 25. maj ved 20°. 
Der blev anvendt normalstyrke og 1000 l væske 
pr. ha. Optælling d. 14. juni på 4x l m række 
pr. parcel. Midler, styrker er opfØrt i tabel 5. 

dosis 

2/1 l/l 2/1 1/1 2/1 

D 1,1 1,3 16 11 
D 1,1 2,1 14 ID 
0',4 0',2 0',2 15 22 
D 0',3 0',6 25 34 

5,2 0',8 0',6 9 4 
D 0',4 0',1 21 23 

33,3 3,4 19 

Tabel 5. Midler mod hindbærsnudebiller 
(Anthonomus rubi) på jordbær 

Strawberry blossom weevils 

Bromophos IO % 
pyrethrum 0',625 % 

Triazophos 40' % 
Parathion 35 % 

*Azinphos-methyl 50' % 
*Fenitrothion 3D % 

Methomyl 25 % 

Ubehandlet 

Pet. styrke 

P.c. dosage 

0',5 
0',1 
0',0'6 
D,J 
0',25 
0',2 

Forholdstal 
for gnavede 
blomster

stilke 

Proportional 
number of 

gnawed 
flower 
stalks 

18 
ID 
13 
13 
7 
6 

10'0' 

Ubehandlet antal gnavede blomsterstilke pr. m 
række 40'. 
Control number of gnawed stalks pr. m raw. 

I 1974 var angrebet for svagt til at forsØget 
kunne give brugelige resultater. 
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5. Jordbærmider (Tarsonemus jragariae) 
Strawberry miles 

ForsØget blev udført i sorten Senga Sengana 
med planter, som i marts var taget fra et jord
bærstykke, der i 1973 var stærkt angrebet af 
jordbærrnider. Planterne blev plantet i kasser i 
koldhus - 2 fælles parceller a 4 kasser a 4 
planter pr. styrke. 

Symptomer på midesugning viste sig fØrst i 
slutningen af maj. Der blev sprøjtet d. 10. juni 
mod slutningen af bærplukningen og d. 21. juni 
efter plukning. 

Ved fØrste optælling var virkningen af mid
~erne ikke fuldstændig, mange mider Var dØ
ende. Ved alle optællinger blev der kun talt på 
planter, der bar spor af midesugning. 

Tabel 6 angiver midler, styrker og optæl
lingsresultater. 

i 3 årige træer af sorten Rogers Mc Intosh med 
3 fællesparceller a 1 træ pr. sort. SprØjtningen 
blev udfØrt d. 14. august med normalstyrke til 
afdrypning. Ved sprøjtningen fandtes kun gam
le hunner og sommeræg, som dog var begyndt 
at klækkes og ved optællingen d. 24. august 
var stØrstedelen af æggene klækket. 

Midler, styrker og resultater fremgår af 
tabel 7. 

I 1974 blev 2 forsøg gennemført. ForsØg 1 
mod vinteræg under klækning blev udført i sor
ten Starck Earli'est med 3 fællesparceller a 2 
træer. SprØjtningen fandt sted d. 9. maj på 
ballonstadiet. 80 pct. af æggene var da klækket. 
Ved 1. optælling blev der kun talt på mide
sugende blade. Midler, styrker og resultater for 
dette forSØg er ligeledes opfØrt i tabel 7. 

ForsØg 2 blev udfØrt i juni i sorten Lobo 

Tabel 6. Sprøjtning mod jordbærmider (Tarsonemus fragariae) 

Spraying against strawberry miles 

Gennemsnitligt 
antal æg og mider 

Antal blade med pr. 10 blade pr. 
æg og mider pr. parcel 

Pct. dØde æg og parcel Average number 
mider Number of leaves of eggs alld mites 

Pct. styrke P. c. of dead eggs with eggs and pr. 10 leaves 
P.c. dosage and mites miles pr. plot pr. plot 

13/6 

Formetanat 20 % ........ . 0,2 31,0 
Formetanat 20 % ........ . 0,4 55,4 

*Methomyl 25 % ......... . 0,2 48,7 
*Methomyl 25 % ......... . 0,4 62,4 
*Endosulfan 35 % ........ . 0,15 36,2 
*Endosulfan 35 % ........ . 0,3 66,5 

Ubehandlet ............. . 1,7 

Ud over de anførte optællinger blev den fØr
ste plante på hver udløber undersøgt for mider 
og æg d. 11. juli, men der fandtes kun mider og 
æg på udlØberne i ubehandlet, hvor der til gen
gæld kunne findes over 1000 pr. plante. 

6. Frugttræspindemider (Metatetranychus ulmi) 

Fruit-tree red spider miles 

I 1973 blev der udfØrt 1 forsØg, der blev anlagt 
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20/6 16/9 17/9 

56,7 7,2 20,5 
72,9 1,5 12,0 
68,4 1,0 9,5 
98,6 1,0 3,0 
90,8 1,0 8,0 
97,1 0,8 3,0 

O 68,0 122,5 

med 4 fællesparceller a 2 træer. Der blev sprøj
tet d. 20. juni, hvor populationen overvejende 
bestod af sommeræg, som var lige ved at klæk
kes og ved optællingen 6 dage efter var de fle
ste klækket, men endnu ved 2. optælling fand
tes stadig en del æg. Men populationen i ube
handlet var da stærkt decimeret af prædatarer 
og fødemangeI, medens den efter sprøjtning 
med dårligt virkende midler var stærkt for-



Tabel 7. Midler mod frugttræspindemider (Metatetranychus ulmi) 

Compounds against fruit-tree red spider miles 

1973 1974 

*Tetrasul 18 % ........... . 
*Dicofol 25,5 % .......... . 
*Dicofol 12,5 % .......... . 

2 methoxy-4H-1, 3, 2 
benzodioxaphosphorin-2-
sulfid ................ . 

~Tetradifon 20 % ......... . 
*Chlorphenamidin 50 % ... . 
Chlorphenamidin 22,S %, 

formetanat 11,4 % ..... . 
Triazid 20 % 0) .......... . 

Triazid 20 % ........... . 
Triazophos 40 % ......... . 
Trichlorhexyltin 

hydroxid 25 % ......... . 
Prodonol 30 % ......... . 
Formetanat 20 % ........ . 

*2,4 diehlorphenyl-benzolester 
sulfonsyre 50 % ....... . 

*Chinomethionat 25 % ..... . 
*Binapacryl 48 % ......... . 
*Methidathion 40 % ....... . 
*Oxydemeton-methyl 50 % .. 
*Thiometon 25 % ......... . 

Binapacryl 22,5 %, 
tetradifon 7,5 % ....... . 

~'Mineralolie 96 % ........ . 
*Totylfluanid 50 % ....... . 

Ubehandlet. Control ..... . 

Ubehandlet antal pr. 20 blade 
Control number pr. 20 leaves 

0) I 1974 0,1 pct. 

Pet. dØde 
mider æg 

Pet. styrke P.c. of dead 
Dosage p.c. mites eggs 

0,2 
0,125 
0,25 

0,2 
0,1 
0,1 

0,15 
0,15 
0,2 
0,1 

0,125 
0,075 
0,1 

0,2 
0,05 
0,1 
0,075 
0,05 
0,1 

0,15 
1,0 
0,15 

92 

84 

99 
100 

84 

83 

100 

97 
98 
73 

75 

83 

70 
82 
83 

62 

86 

83 
93 
84 

198 216 

Forsøg 1 

Pct. døde 
mider 

P.c.of 
dead mites 

24/5 

92 
89,3 

70,9 

99,6 
100 

99,8 
100 

95,9 

11,4 

Forholdstal 
for antal æg 

og mider 

Proportional 
number of 
eggs and 

mites 

10/6 

31,4 
26,7 

67,5 

o 
O 

o 
O 
O 

100 

327 

ForsØg 2 

Forholdstal 
for antal 

mider efter 
dage 

Proportional 
numberof 

mites 
af ter days 

6 30 

2,1 1,4 
1,2 7,2 

26,1 29,6-
25,7 30,2 

0,7 0,9' 

0,8 3,o. 
2,1 7,o. 
0,5 0,3 
0,9 18,4 

1,2 1,4 
1,2 6,7 
2,2 6,1: 

2,8 5,4 
1,1 8,2 
4,8 6,8 
3,9 165,3 

22,2 266,6 
40,0 297,7' 

100 100 

488 138 

121' 



·øget, især efter systemiske thiofosforsyremidler. 
Begge forsØg i 1974 blev sprøjtet med 5 gange 
normalstyrke og 4-500 l væske pr. ha. 

Også for dette forSØg er midler, styrker og 
resultater opfØrt i tabel 7. 

SprØjtning med proclonol medførte næsten 
fuldstændig afløvning af Lobo, men havde in
gen skadevirkning på Starck Earliest. 

7. Midler mod snegle (Limax spp.) 

Compounds against slugs 

ForsØgene skulle belyse molluscicidernes virk
ning under miljøbetingede faktorer som tempe
ratur og fugtighed. Disse to faktorer har stor 
indflydelse på sneglenes aktivitet og stofskifte 
og dermed også på virkningsgraden af bekæm
pelsesmidler. 

Forsøgene blev udfø'rt i laboratoriet under 
1mntrollerede forhold ved en konstant tempe
ratur på 25° C og med en relativ luftfugtighed 
ved forsøg I på 90 % og ved forsøg II på 
70 %. 

Som det fremgår af tabel 8, var virkningen i 
forsøg II med lav fugtighed betydelig bedre. 

Det antages, at sneglene ved den høje luft
fugtighed er i stand til at udskille en del gift
stof sammen med afsondring af den slim, som 
de behØver for at kunne bevæge sig. Til slim
afsondringen kræves en del vand, som forud
sætter at kroppens overflade holdes fugtig. Ved 

lav luftfugtighed får sneglene ikke tilført nok 
vand, og de indstiller hurtigt deres aktivitet og 
slimafsondring, hvorved giftkoncentrationen i 
kroppen forØges. 

Dette bekræftedes i forSØg II, hvor sneglene 
ikke kunne erstatte det store vandtab. De ind
stillede hurtigt deres aktivitet og trak sig til
bage i sneglehuset og lukkede dette med en 
hinde for at undgå vandtab. Særlig tydeligt 
viste det sig i parceller med metaldehyd; dette 
middel har en speciel stimulerende virkning på 
slim afsondringen. 

Snegle' med hus er vanskeligere at bekæmpe 
end nøgne snegle. NØgne snegle har ikke sam
me mulighed for .at Økonomisere med vandfor
bruget. 

V. Svampesygdomme 
Plant diseases 
1. Opbevaringsforsøg med æbler. Storing experiments 

with apples 

a. Forårs- og efterårssprøjtning mod 
Gloeosporium (Gloeosporium spp) 
Early spring and autumn spraying against 
Bitter rot 
ForsØget blev gennemført både 1971-72 og 
1972-73. Formålet var at belyse midlernes 
virkning på gloeosporiumsmitte i træerne, ved 
sprØjtning A 2 gange om foråret og 2 gange 
om efteråret, og B 2 gange om foråret. 

Tabel 8. Midler mod snegle (Limax spp.) 

Cornpounds against slugs 

Dosis 
SprØjtemidler Dosage 

Wettable powder kg/It/ha 
*Metaldehyd 20 % ......... 12,5 
Mereaptodimethur 50 % .... 0,8 
Formetanat 20 % ......... 8,0 
Carbaryl 50 % ........... 5,0 
Giftklid. Bails 

*Metaldehyd 5 % .......... 15 
Ubehandlet pet. dØde 
Untreated p.c. died 
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ForsØg! 
(90 % rel.luftfgh.) 

ForsØg II 
(70 % rel.luftfgh.) 

Effekt efter antal timer 
Effects af ter nurnbers of hours 

24 48 120 24 48 120 
O 8 46 12 39 65 
4 8 27 20 54 81 
4 12 42 23 27 62 
O 4 24 12 35 54 

10 10 25 15 65 85 
O O O 4 4 4 



SDrterne var CDX'S Orange Dg GDlden Deli
ciDUS Dg træerne 11-12 år gamle. Der var 3 
fællesparceller il 2 træer pr. SDrt i såvel A SDm 
B. A blev sprøjtet d. 25. DktDber og 29. nDvem
ber i 1971. I 1972 blev der sprøjtet d. 13. april 
Dg d. 2. maj både i A Dg B. Efter plukning 
sprØjtedes A igen d. 22. DktDber Dg d. 21. no
vember. Såvel A SDm B blev sprøjtet d. 4. og 
d. 17. april 1973. 

Ved plukningen blev frugter med fejl sDrteret 
fra Dg de fejlfri indsat på ventileret lager ved 
temperatur Dmkring 10° om efteråret, syn
kende til ca. 2 0 0m vinteren f Dr igen at sige til 
omkring 8° henimod foråret. 

I tabel 9 er opbevaringsresultaterne DpfØrt 
f Dr begge år for de tO' sDrter hver f Dr sig. 

b. OpbevaringsfDrsØg med æbler fra 
skurvfDrsØg 1972 Dg 1973 

Storing experiments with apples from 

scabexperiments 1972 and 1973 

Begge år blev forsøget udfØrt i sorterne CDX'S 
Orange og GDlden Delicious med 6 fællespar
celler il 1 træ pr. sort. 

Der blev sprøjtet ialt 9 gange fra tæt klynge 
til plukning. I 1973 blev Golden Delicious dDg 
sprøjtet 10 gange. Der blev brugt 5 gange nor
malstyrke og 4-500 ltr. væske pr. ha. 

Ved plukningen blev alle beskadigede og 
syge frugter sDrteret fra og de sunde indsat på 
ventileret lager ved en temperatur på ca. 10° 
om efteråret, faldende til ca. 2 ° Dm vinteren og 
igen stigende til 8-10° henimod opbevaringens 
slutning. 

Resultatet af opbevaringen 1972-73 er DP
ført i tabel 10 Dg 11. 

Tabel 9. Forårs- og efterårssprØitning mDd Gloeosporium (Gloeosporium spp.) 

Early spring and autumn spraying against Bitter rot 

Cox's Orange 

*Captan 50 %l.) .......... 
*Captafol 80 % ........... 
*Propineb 70 % ........... 
*MethyIthiophanat 70 %2) .. 
*Benomyl 50 % ........... 

Ubehandlet .............. 

Pet. angrebne frugter efter Dpbevaring 
P.c. o/ attacked fruits alter storing 

Sprøjtning forår 1972 

Spraying spring 1972 

Efterår 1971 + forår 1972 

Autumn 1971 +spring 1972 

Pct. frugter med 
P.c. of fruits with 

Andet Andet 
Gloeo- råd Lager- Gloeo- råd Lager-

sparium Other skurv sparium Other skurv 
Pet. styrke Bitter kinds Storing Bitter kinds Storing 
P.c. dosage rot of rot scab rot o/ rot scab 

0,5 -0,25 8,8 19,5 0,6 8,4 12,6 2,1 
0,3 -0,15 4,3 19,1 0,6 3,6 7,9 1,4 
0,2 -0,1 12,3 9,9 O 4,9 13,5 O 
0,14-0,07 2,2 6,7 O 2,2 20,0 O 
0,12-0,06 0,5 5,4 1,1 2,1 6,3 1,6 

8,8 10,3 6,6 8,8 10,3 6,6 

1) I alle tilfælde blev den hØjeste af de angivne styrker anvendt ved 1. forårssprøjtning og sidste 
efterårssprøitning, og den laveste ved den sidste forårssprøitning og fØrste efterårssprøjtning. 

2) Efteråret 1971 blev der anvendt Thiram 80 % i 0,4-0,3 pet. styrke i stedet for methylthiophanat, 
som endnu ikke var anmeldt på dette tidspunkt. 
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Cox's Orange 

Tabel 9, fortsat SprØjtning forår 1973 Efterår 1972+ forår 1973 

Table 9, conto Spraying spring 1973 Autumn 1972 + spring 1973 

Pet. frugter med 
P.C. of fruits with 

Andet Andet 
Gloeo- råd Lager- Gloeo- råd Lager-

sporium Other skurv sporium O/her skurv 
Pct. styrke Bitter kinds S/oring Bitter kinds Storing 
P.c. dosage rot of rot scab rot of rot scab 

*Captan 50 %1) .......... 0,5 -0,25 26,0 2,4 2,0 36,3 2,8 0,8 
*Captafol 80 % ........... 0,3 -0,15 23,0 5,3 1,6 14,3 6,1 2,4 
*Propineb 70 % ........... 0,2 -0',1 17,4 2,6 0,4 40,6 4,4 3,4 
*Methylthiophanat 70 %2) · . 0,14-0,07 21,0 1,6 0,4 26,9 2,2 2,2 
*Benomyl 50 % ........... 0,12-0,06 11,8 2,6 2,0 16,0 7,0 3,2 

Ubehandlet .............. 31,3 3,5 6,8 31,3 3,5 6,8 

Golden Delicious 
Sprøjtning forår 1972 Efterår 1971 + forår 1972 
Spraying spring 1972 Autumn 1971 + spring 1972 

Pct. frugter med 
P.C. of fruits with 

Andet Andet 
Gloeo- råd Lager- Gloeo- råd Lager-

sporium Other skurv sporium O/her skurv 
Pct. styrke Bitter kinds S/oring Bitter kinds S/oring 
P.c. dosage rot of rot scab rot of rot scab 

*Captan 50 %1) .......... 0,5 -0,25 5,0 5,0 60 9,7 1,0 69 
*Captafol 80 % ........... 0,3 -0,15 4,7 1,9 78 9,9 3,0 69 
*Propineb 70 % ........... 0,2 -0,1 7,4 2,0 70 5,7 1,3 64 
*Methylthiophanat 70 %2) · . 0,14-0,07 4,3 6,3 49 10,1 4,6 62 
*Benomyl 50' % ........... 0,12-0',06 1,3 1,6 52 1,8 2,9 53 

Ubehandlet .............. 16,5 0,3 72 16,5 0,3 72 

Golden Delicious 
Sprøjtning forår 1973 Efterår 1972 + forår 1973 
Spraying spring 1973 Autumn 1972 + spring 1973 

Pet. frugter med 
P.c. of fruits with 

Andet Andet 
Gloeo- råd Lage r- Gloeo- råd Lager-

sporium Other skurv sporium Olher skurv 
Pct. styrke Bitter kinds Sloring Bitter kinds Storing 
P.c. dosage rot of rot scab rot of rot scab 

*Captan 50 %1) .......... 0,5 -0,25 13,8 2,2 9,1 12,1 2,1 11,6 
*Captafol 80 % ........... 0,3 -0,15 9,3 7,1 8,4 9,1 1,8 4,7 
';'Propineb 70 % ........... 0,2 -0,1 10,3 2,1 15,8 13,3 0',7 12,0' 
*Methylthiophanat 70 %2) · . 0,14-0,07 13,5 4,2 15,5 7,8 1,7 15,5 
*Benomyl 50 % ........... 0,12-0,06 4,5 2,8 7,1 6,4 1,6 12,9 

Ubehandlet .............. 16,3 3,5 25,6 16,3 3,5 25,6 
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Tabel 10. Opbevaringsforsøg med æbler fra skurvforsØg 1972 

Storing experiment with apples Irom scabexperimenls 1972 

Pet. frugter med 

P.c. ol Iruits with 
Andet Andet 

Gloeo- råd Prik- Gloeo- råd Lager-
sporium Otller syge sporium Other skurv 

Pet. styrke Bitter kinds Bitter Bitter kinds Storing 
P.c. dosage rat af rat pit rat ol rot scab 

Cox's Orange d. 29/3 Golden Delicious d. 18/4 

*Captan 48 % ............. 0,25 8,7 8,6 8,6 4,7 4,1 11,5 
*Captan 50 % ............. 0',25 4,9 3,5 2,4 3,2 2,6 5,6 
Tolylf1uanid 50 % ........ 0',15 7,1 7,1 9,6 13,4 2,6 12,0 
Captan 25 %, svovl 42 %, 

maneb 5 % ............ 0,3 2,0 8,1 8,1 6,8 3,1 17,9 
Captan 25 %, svovl 27 %, 

zineb 10 %, maneb 2,5 % 0,3 13,4 10,7 4,4 12,2 4,5 20,1 
*Zineb 20 %, maneb 5 %, 

svovl 54 %1) ........... 0,4-0,3 8,8 14,2 6,2 9,3 2,1 13,9 
*Benomyl 50 % ............ 0,06 0,8 2,8 8,8 2,4 1,0 5,0 
Carbendazim 50 % ........ 0',075 3,3 1,7 2,1 1,9 0,4 4,2 

Ubehandlet .............. 5,3 9,2 7,1 9,4 2,9 35,7 

1) HØjeste dosis anvendt fØr blomstring, laveste efter. 

2. Æbleskurv (Venturia inaequalis) 
Apple scab 

a. FORÅRS- OG EFTERÅRSSPR0JTNING 

Early spring and autumn spraying 
Både i 1973 og 1974 blev der udført forsøg 
med forårs- og efterårssprØjtning. ForSØgene 
var egentlig beregnet på undersøgelse af mid
lernes effekt overfor Gloeosporiumsmitte i træ
erne, men ved plukningen er æblerne blevet 
sorteret for skurv angreb og inddelt i klasserne: 
a: ialt, b: lidt og c: megen skurv, og et index 
før angreb beregnet efter formlen: 

(1/3 b + c) 100 
a 

hvor b havde så megen skurv, som er tilladt for 
frugt i klasse L 

Der blev sprøjtet: A: 2 gange om foråret og 
2 gange om efteråret, og B: 2 gange om for
året Sorterne var Cox's Orange og Golden 
Delicious. 

I såvel A som B var der 3 fællesparceller a 

IO * 

2 træer pr. sort. A blev sprøjtet d. 27. marts, 
d. 25. april, d. 22. oktober og 21. november 
1973, samt 4. og 17. april 1974. 

B blev sprøjtet på de samme dage om for
året, men slet ikke om efteråret. Desuden blev 
begge forSØg i alle behandlinger sprøjtet 4-5 
gange i sommerens lØb mod skurv og meldug. 
Midler, styrker og resultater er opfØrt i tabel 
12. 

b. SOMMERSPR0JTNING MOD ÆBLESKURV 

(VENTURIA INAEQUALIS) 

Summerspraying against apple scab 
Både i 1973 og 1974 blev skurvforsØg udfØrt 
i sorterne CortIand, Cox's Orange og Golden 
Delicious med 6 fællesparceller a 1 træ pr. 
sort. Cortland og Cox's Orange blev sprøjtet 9, 
Golden Delicious 10 gange fra sen tæt klynge 
til plukning. Alle sprØjtninger blev udført med 
5 gange normalstyrke og en væskemængde på 
4-500 l pr. ha. Ved plukningen blev frugterne 
sorteret for skurv og skrub og inddelt i grup-
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Tabel 11. Opbevaringsforsøg med æbler fra skurvforsØg 1973 

Storing experiment with apples from scabexperiments 1973 

Pet. frugter med 

P.c. af fruits with 
Cox's Orange Golden Delicious 

d.29/3 d. 18/4 

Andet Andet 
Gloeo- råd Prik- Gloeo- råd Lager-
spodum Other syge sporium Other skurv 

Pet. styrke Bitter kinds Bitter Bitter kinds Storing 
P.c. dosage rat af rat pit rat ofrot scab 

Carbendazim 60 % ........ 0,05 4,3 0,9 1,3 0,4 1,5 0,4 
Carbendazim 50 % ........ 0,06 7,2 1,1 4,4 0,3 1,9 0,3 
Captan 50 %, 

dinoeap 19,2 % ........ 0,25-0,1 19,2 3,0 5,6 3,2 4,1 1,5 
*Methylthiophanat 70 % .... 0,07 7,6 1,2 4,5 1,2 2,2 2,0 

1) Se nedenfor WP 20 % .. 0,1 21,5 2,5 1,5 2,4 2,9 2,8 
1) Se nedenfor EC 20 % 0,1 18,0 2,0 1,7 2,4 2,4 11,5 
Ethylen bisdithioearbonat 

62,4 %, zink 2,1 %, 
mangan 14,5 % ........ 0,25 28,2 2,3 O 10,2 2,3 2,3 

2) Se nedenfor 50 % ...... 0,06- 13,3 2,4 3,6 2,8 2,1 4,7 
a) Se nedenfor 50 % ...... 0,1 4,3 ° 4,3 2,7 1,2 5,1 

*Benomyl 50% ............ 0,06 7,4 1,6 2,4 1,5 0,8 0,4 
*Tolylfluanid 50 % ........ 0,15 40,2 2,5 5,3 7,8 3,4 1,2 
*Captan 50 %, 

ehinomethionat 5 % ...... 0,25 15,2 O 2,6 2,1 2,1 1,4 

Ubehandlet .............. 19,0 1,1 1,3 8,1 2,1 28,4 

1) 1-(B-(allyloxy)-2,4-dichlorophenethyl) imidazol nitrat. 

2) 1- (5 -eyan-penthy l-earbamoyl) -2- (methoxyearbony lamino ) -benzimidazol. 

3) 2- ( (3' -methoxyearbonyl) -thioureido) -O,O-diethyl-thiophosphoranilid. 

perne a: ialt, b: med svage og c: med stærke 
angreb og index udregnet efter formlen 

(1/3 b + c) 100 

a 

I 1974 var der slet ingen skurv angreb på Cort
land, men begge år blev denne sort stærkt an
grebet af meldug, og der blev givet karakter for 
midlernes virkning mod svampen. 

1973 var der mange nekrotiske pletter på 
bladene af Golden Delicious. Da der var en 
tydelig sammenhæng mellem forekomsten af 
nekrotiske pletter og behandlingerne, blev an
tallet af blade med nekrotiske pletter pr. 100 
blade pr. træ talt op. Da det var omtrent de 
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samme midler der indgik i forsøgene begge år. 
er midler, styrker og resultater sammenstillet i 
tabel 13. 

3. Æblemeldug (Phodosphaera leucotricha) 
Apple powdery mildew 

ForsØg med midler mod æblemeldug gennem
førtes i 1973 og 1974 på følgende måde. For
søget bestod af 5 rækker Cortlandtræer, hvoraf 
den midterste fungerede som smitterække og 
ikke har været behandlet i flere år, medens de 
andre 4 rækker blev skåret helt ned om vin
teren, så primærsmitte ikke kunne forekomme 
i dem. ForsØgsparcellerne blev anlagt på tværs 
af smitterækken med 3 fællesparceller a 2 træer 



Tabel 12. Forårs- og efterårssprøjtning imod skurv (Venturia inaequalis) 

Early spring and autumn spraying against apple scab 

A B 
Sprøjtet efterår 1973, Sprøjtet forår 1974 

forår 1974 Sprayed spring 1974 
Sprayed autumn 1973, 

Pct. styrke 

P.c. dosage 

*Captan 50 % .......... 0,5 -0,25 
*Captafol 80 % . . . . . . . .. 0,3 -0,15 
*Methylthiophanat 70 % ., 0,14-0,07 
*Propineb 70 % . . . . . . . .. 0,2 -0,1 
*Benomyl 50 % ........ , 0,12-0,06 

Ubehandlet. Control ... . 
Ubehandlet pct. frugter 

med meget skurv ..... 
Control p.c. of fruits 

with severe scab ..... . 
Ubehandlet pet. frugter 

med lidt skurv ....... . 
Control p.c. of fruits 

with slig/It scab ..... . 

spring 1974 

Index for skurv 

Index for scab 

Cox's Golden Cox's Golden 

Orange Delicious Orange Delicious 

0,1 2,5 O 1,9 
O 0,6 0,1 1,3 
0,1 9,0 0,2 9,4 
0,3 2,0 0,5 3,1 
0,3 2,0 0,5 1,8 
4,1 24,0 4,1 24,0 

2,7 21,1 2,7 21,1 

4,2 8,6 4,2 8,6 

Den hØjeste af de anfØrte doser blev brugt ved 1. forårs- og sidste efterårssprøjtning, 
den laveste ved sidste forårs- og første efterårssprøjtning. 

på hver side. I 1973 blev der prøvet 14 be
handlinger, i 1974 12. Kun fem af dem var de 
samme begge år. 1973 blev der sprøjtet 8 gange 
i tiden 4. maj til 26. juli og i 1974 7 gange i 
tiden 16. maj til 16. august. Optælling blev 
foretaget d. 20. august 1973 og d. 22. august 
1974 på 25 tilfældigt valgte skud pr. træ. 

Midler, styrker og resultater er opfØrt i tabel 
14. 

4. Grå moniIia (Se/erotinia laxa) i kirsebær 

Blossom wilt in cherries 

Både i 1973 og 1974 optrådte grå monilia med 
relativt svage angreb i den ellers stærkt be
fængte plantning af Kelleris 16, hvori for
søgene blev udfØrt. Begge år blev der prøvet 
6 midler, hvoraf imidlertid kun 4 var de samme 
begge år. Der var 7 fællesparcelIer a 1 træ. 
1973 blev der sprøjtet 4 gange. 1. gang ved ca. 

5 pet. blomstring, 2. gang ved 30 pet., 3. gang 
ved 80 pet. og 4. gang ved afblomstring. 1974 
blev der sprøjtet 3 gange, nemlig på ballon
stadiet, ved 40 pct. blomstring og ved afblom
string. Optælling af pet. angrebne skud blev 
udfØrt d. 8. juni 1973 og d. 4. juni 1974. An
grebet var begge år meget uensartet. Det va
rierede i ubehandlet mellem ca. 10 og 35 pct. 

Midler, styrker og resultater er opfØrt i tabel 
15. 

5. Gråskimmel (Botrytis cinerea) og meldug (Sphae

rotheca macularis) i jordbær 

Grey mould and Powdery mildew in strawberries 

Med begge disse sygdomme blev der udfØrt for
søg både i 1973 og 1974. Men forsøgene blev 
så stærkt tØrkeskadede, at reultateme ikke eg
ner sig til offentliggØrelse. 
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Tabel 13. Sommersprøjtning mod æbleskurv (V enturia inaequalis ) 

Summerspraying against apple scab 

CortIand Cox's Orange 

Forholdstal Index 
for for 

. meldug angreb skurv Index 

Proportional Index Skurv Skrub 

Pet. styrke mildewattack scab Scab Russet 

P.c. dosage 1973 1974 1973 1973 1974 1973 1974 

·Captan 50 % .......... 0,25 48 45 1,9 1,3 0,5 28 24 
Carbendazim 60 % '" . 0,05 58 65 0,4 O 2,7 34 23 
Carbendazim 50 % ..... 0,06 65 59 0,5 0,1 3,0 34 23 

*Benomyl 50 % ........ 0,06 44 33 1,5 O 1,7 42 40 
*Thiabendazol 40 % '" . 0,065 70 0,5 26 
*Methylthiophanat 70 % .. 0,07 47 40 0,3 O 1,0 32 20 
1) 50 %0) ......... 0,25-0,2 36 3,2 12 
2) 50% ........... 0,06 71 60 O 0,2 O 29 29 
:{) 40% ........... 0,1 50 29 1,8 O 0,7 30 14 
4) EC 20% ........... 0,1 54 66 8,7 0,7 0,6 36 34 
5) WP 20% ........... 0,1 62 4,6 0,1 37 

*Svovl 68 %, 
maneb 27%°) ....... 0,4-0,3 44 5,4 19 

*Svovl 54 %, maneb 5 %, 
zineb 20 % .......... 0,15 53 0,8 23 

Ethylen bisdithioear-
bonat 62,4 %, zink 2,1%, 
mangan 14,5 % 0) '" . 0,25-0,1 78 5,5 1,4 34 

*Tolylfluanid 50 % ...... 0,15 60 4,5 O 46 
'~Captan 50 %, 

ehinomethionat 5 % .. 0,25 47 2,8 1,0 35 

Ubehandlet. Control .... 100 100 11,2 2,4 3,2 50,1 18,1 

0) HØjeste styrke brugt indtil blomstring, derefter laveste. 
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Tabel 13 ,fortsat Golden Delicious 

Table 13, conto Pct. blade med 
P.c. af leaves with Index 

Skurv Nekrose Skurv Skrub 

Pct. styrke Scab Necrosis Scab Russet 

P.c. dosage 1973 1973 1974 1973 1974 

*Captan 50 % o ••••••••• 0,25 9,6 13 1,8 0,3 14 17 
Carbendazim 60 % '" . 0,05 7,0 21 0,1 0,1 8 10 
Carbendazim 50 % ..... 0,06 7,3 25 0,2 0,2 17 29 

*Benomyl 50 % ........ 0,06 8,7 12 0,6 O 24 22 
*Thiabendazol 40 % .... 0,065 0,5 28 
*Methylthiophanat 70 % .. 0,07 3,8 13 0,1 0,4 19 26 

1 ) 50 %0) ......... 0,25-0,2 0,3 7 
2) 50% ........... 0,06 10,3 12 0,6 0,3 27 22 
3) 40% ........... 0,1 31,0 26 7,2 O 26 33 
4) EC 20% ........... 0,1 15,8 35 6,1 0,4 30 15 
5) WP 20'% ........... 0,1 11,0 91 4,8 30 

*Svovl 68 %, 
maneb 27%°) ....... 0,4-0,3 O 6 

*Svovl 54 %,. maneb 5 %, 
zineb 20 % .......... 0,15 0,4 20 

Ethylen bisdithiocar; 
bonat 62,4 %, zink 2,1%, 
mangan 14,5 % 0) .... 0,25-0,1 15,2 15 3,5 11 

*Tolylfluanid 50% ...... 0,15 10,2 10 5,3 27 
*Captan 50 %, .......... 

chinomethionat 5 % .. 0,25 11,7 12 2,8 42 

Ubehandlet. Control .... 48,1 48 11,0 13,0 24,2 23 

1) Metiram 60 %, 5-Nitro-isophtalsyre-diisopropylester 12,5 %. 
2) 1- (Cyan-penthyl-carbamoyl) -2- (methoxycarbony lam ino ) -benzimidazol. 
3) S-tricyclohexyltin O,O-diisopropyl phosphorodithioate. 
4) og 5) 1- (B-allyloxy)-2,4-dichlorophenethyl)imidazol nitrat. 

0) HØjeste styrke brugt indtil blomstring, derefter laveste. 
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Tabel 14. Midler mod æblemeldug 
(Phodosphaera leueotrieha) 

Compounds against apple powdery mildew 

1973 

Carbendazim 60 % .. 
Carbendazim 50 % .. 
1) Se nedenfor 50 % . 

*Benomyl SD % ..... . 
2) Se nedenfor 

WP 20'% ....... 
3) Se nedenfor 

SP 20 % ....... . 
*Methylthiophanat 70 % 
*Dinocap 19,2 % .... . 
*Dinocap 19 % ..... . 

Chinomethionat 25 % 
+tolylfluanid 50 % 

*Tolylfluanid SD % .. 
*Binapacryl 48 % .... 
Binapacryl 22,5 %, 

tetradifon 7,5 % .. 
4) Se nedenfor, SD % 

Pct. styrke 

P.c. dosage 

0',06 
0,06 
0,06 
0,06 

0,1 

0,1 
0,07 
0',1 
0,1 
0,015 
0,15 
0,15 
0',1 
0,15 

0,1 

Antal 
angrebne 

blade 
pr. lOG 
skud 

Number of 
effected 
leaves 
pr.lOO 
shoot 

211 
224 
146 
146 

253 

203 
141 
132 
167 

119 

132 
100 
116 

95 

6. Stikkelsbærdræber (Sphaerotheca mors-uvae) på 

solbær 
American gooseberry mildew on blackcurrants 

I 1973 blev gennemført forsØg med 4 midler 
og i 1974 med 5. Medens der i 1973 var et ret 
kraftigt angreb, som der blev sprøjtet 6 gange 
imod fra 19. juni til 4. september, standsede 
angrebet i 1974 ret tidligt, og der blev kun 
sprøjtet 4 gange i tiden 12. juni til 28. august. 

Midler, styrker og resultater fremgår af tabel 
16. 

7. Meldug (Sphaerotheca pannosa) på frilandsroser 

Powdery milde w on roses in the open 

Både i 1973 og 1974 blev der udført sprøjt
ningsforsøg mod meldug på rosensorten Else 
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Tabel 14, fortsat 

Tabte 14, conto 

1974 

Carbendazim 50 % .. 
Ditalimfos 50 % 0) ... 
5) Se nedenforO) 

*SVovl 60 %, 
maneb 27 %0) 

1) Se nedenfor, 50 % 
6) Se nedenfor. ..... 
3) Se nedenfor, 20 % 

Pct. styrke 

P.c. dosage 

0,06 
0,1-0,06 
0,25-0,2 

0,4-0,3 
0,06 
0,075 
0,1 

*Svovl 54 %, zineb 20 %, 
maneb 5 % ...... 0,15 

Pyrazophos 3D % 0) .. 0,1-0,05 
*Benomyl 50 % ...... 0,06 
*Thiabendazol 40 % .. (t,065 
*Binapacryl 48 % .... 0,1 

Antal 
angrebne 

blade 
pr. 100 
skud 

Numberof 
effected 
leaves 
pr.lOO 
shoot 

517 
195 
223 

613 
668 
331 
900 

775 
376 
206 
604 
230 

1) 1-(5-cyan-penthyl-carbamoyl)-2 (methoxy
carbonylamino) -benzimidazol. 

2) og 3) I-(B-allyloxy)-2,4-(dichlorophenethyl) 
imidazol nitrat. 

4) 2-«3'-methoxycarbonyl)-thioureido) 
O,O-diethyl-thiophosphoranilid. 

5) Metiram 60 %, 5-Nitro-isophtalsyr~diiso

propylester 12,5 %. 
6) Bisphenyl- (3-trifluormethyl-phenyl) -1-

(1,2,4, triazolyl) -methan. 

0) HØjeste styrke blev brugt indtil blomstring, 
derefter laveste. 

Poulsen på friland. I 1973 var der 6 forskellige 
behandlinger og i 1974 10, hvor 5 var de sam
me som i 1973. 

Begge år var angrebet stærkt og ensartet, og 
der blev sprøjtet 7 gange i sommerens løb. 

Det bedste mål for slutresultatet fandtes, at 
være angrebet på blomsterknopperne, som på 
denne sort angribes meget stærkt, og da der 
for dette angreb var en optælling på samme 
dato begge år, er pct. angrebne knopper d. 4. 
oktober opfØrt i tabel 17 sammen med midler 
og styrker. 



Tabel 15. Sprøjtning mod grå monilia 
(Sclerotinia laxa) i kirsebær 

Spraying against Blossom wilt in cherries 

Carbendazim 50 % .. 
Carbendazim 60 % .. 

*Benomyl SD % ..... 
* Methylthiophanat 

7.0% .......... . 
1) Se nedenfor, 5.0 % 
2) Se nedenfor, 

WP2Q% ........ 
3) Se nedenfor, 

SP 2.0% ....... . 
*Thiabendazol 4.0 % .. 

Ubehandlet pet. 
angrebne skud .... 

Control p.c. 
of infected shoots 

Pct. styrke Pet. effekt 
P.c. dosage P.c. effeet 

.0,.06 
0,.05 
.0,.06 

.0,07 

.0,.06 

.0,1 

.0,1 

.0,.065 

1973 1974 
67 96 

100 
79 1.0.0 

7.0 99 
71 1.0.0 

78 

78 
93 

27,4 18,6 

1) 1- (5-eyan-penthyl-earbamoyl) -2- (methoxy
earbony lamino) -benzimidazol. 

2) og 3) 1-(B-allyloxy)-2,4-diehlorophenethyl) 
imidazol nitrat. 

Tabel 16. Sprøjtning mod stikkelsbærdræber 
(Sphaerotheca mors-uvae) på solbær 

Spraying against american gooseberry mildew 
and blackcurrants 

*Benomyl 50 % ..... . 
* Methylthiophanat 

7.0% .......... . 
1) Se nedenfor, 5.0 % 

*Thiabendazol 4.0 % .. 
*Dinoeap 6,.33 %, 

maneozeb 52,8 % 
Ubehandlet antal 

angrebne blade 
pr. skud ........ . 

Control number of 
in/ected leaves 
pr. shoot 

Ubehandlet pet. 
angrebne skud 

Control p.c. 
in/ected shoots 

Pet. styrke 
P.e. dosage 

.0,.06 

.0,.07 

.0,.06 
0,.065 

.0,3 

Pct. effekt 
P.e. ef/eet 

1973 1974 
91,7 92,7 

84,6 84,9 
8.0,8 68,3 

6.0,9 

83,2 72,2 

14,4 

35,5 

Tabel 17. Sprøjtning mod meldug 
(Sphaerotheea pannosa) på frilandsroser 

Spraying against powdery mildew on roses 
in the open 

Carbendazim SD % .. 
*MethyIthiophanat 

7.0% .......... . 
1) Se nedenfor, 

WP20% ........ 
2) Se nedenfor, 

EC20% ........ 
2) Se nedenfoc, 

EC2D% ....... . 
3)Se nedenfor,. 50 % 

*Benomyl 50 % ..... . 
*Triforin 2.0 % ..... . 
Ditalimfos SD % ... . 
4) Se nedenfor, SD % 

*Thiabendazol 4.0 % .. 
*Dodemorph 4.0 % .. 

Ubehandlet. Control 

Pet. styrke 

P.e. dosage 

.0,1 

0,.07 

0,1 

.0,1 

.0,2 

.0,.06 

.0,.06 
.0,1 
.0,.06 
.0,1 
.0,.065 
0,25 

Pet. 
angrebne 
knopper 
d.4/1O 

P.e.of 
infeeted 
flower 
buds 

d.4/1O 

1973 1974 

52 

34 

34 

48 

63 
59 

100 

14 

28 

22 
17 
24 
14 
11 
11 
55 
21 

98 

1) 1-(5-eyan-penthyl-earbamoyl) -2- (methoxy
earbonylamino) -benzimidazol. 

2) og 3) 1-(B-allloxy)-2,4-dichlorophenethyl) 
imidazole nitrat. 

4) Bis-phenyl-(3-trifluormethyI-phenyl)-I
(1 ,2,4-triazoly l) -methan. 
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VI. Oversigt over anvendte deklarationsnavne 
Common names for pesticides 

Deklarationsnavne 

Aeephate 
Azinphos-methyl 
Benomyl 
Binapaeryl 
Binapaeryl +tetradifon 
Bromophos+ 

pyrethrum I + II, 
pipemnylbutoxyd 

Captan 
Captan, svovl, maneb 
Captan, svovl, zineb, 

maneb 
Captan, ehinomethionat 
Captafol 
Carbaryl 
Carbendazim 
Carbofuran 
Chinomethionat 
Chlorphenamidin 

Chlorphenamidin + 
formetanat 

l ,5-di- (2,4-dimethyl 
phenyl) -3-methyl-
1 ,3,5-triazapenta-l ,4-
dien e 

2,4 dichlorphenylbenzol
ester sulfonsyre 

Dicofol 

Dimethoat 
Dinoeap 

Dinoeap-maneozeb 
Ditalimfos 
Dodemorph 

Endosulfan 
Ethylen bisdithio

earbonat 
Fenitrothion 

Formetanat 
Mereaptodimethur 
Metaldehyd 
Methidathion 
Methomyl 
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»Handelsnavne« 

Orthene 
Gusathion 50 
Benlate 
Aericid kone. 
rarsoden 

Midol Bromophos 
Orthoeid 50 
CSM 25425 

CSZM 2527102,5 
Camostan 
Orthodifolatan S 
Carbaryl emulsion 
BAS 3460 F 
Furadan 75 WP 
Morestan 
Fundex 500, 

Galeeron 50 WP 

Fundex forte 330 

Triazid 

Genit EM 923 
Keithane 35 W, 

Dicofol M 12 
Dimethoat NA 28 EC 
De-Kan, Karathane 

25 WP 
Karathane Combi 
Plonrlrel 50 WP 
BAS 2382 F, meldug

middel 
Thiodan 

Vondozeb 
Midol Feni, Sumithion 

50" Sumithion 50 WP 
Dicarzol 200 
Mesurol WP 50 
Slugit, AMI Sneglegift 
Ultracid 
Lannate 

2-methoxy-4 H-l, 
3,2-benzodioxa 

phosphorin-2-sulfid 
Methylthiophanat 
Mineralolie 
Oxydemeton-methyl 
Parathion 

Phosalon 
Phosmet 
Pmclonol 
Propineb 
Pmpoxur 
Pyrethrum I + II, 

mtenon, piperonyl
butoxyd 

Svovl-maneb 
Tetradifon 

Tetrasul 

Thiabendazol 
Thiometon 
Tolylfluanid 
Triazophos 
Triehlorhexy ltin 

hydroxid 
Triforin 
Zineb,maneb,svovl 

Salithion 25 EC 

Topsin M 
M 96 olieemulsion 
Meta-Systox 8-0 
Lindinger Parathion 35, 

Lindinger Parathion P, 
AKI Parathion 

Zolone emulsion 
Imidan 
Kilaear 30 
Antraeol 
Unden 

Parexan 
AAmasul 
Tedion V-t8 

sprøjtepulver 
Animert V-101 
sprøjtepulver 
Tecto 40 fl. 
Ekatin 25 
Euparen M 
Hostathion (Hoe 2960) 

Plictran 25 W 
Sapro18 
AAstimasul 
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