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Bladsvampe i alm. rajgræs, opfølgning 
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 Kronrust, bladpletsvamp og meldug ses 
tidligere end sortrust 

 God rentabilitet for 
svampebekæmpelse 

Indtil videre har kronrust været mest udbredt, og 
der er udløst bekæmpelse i 80 procent af de 
ubehandlede marker i den sidste registrering. 
Bekæmpelse af kronrust anbefales ved 0,1 
procent dækning. Meldug forekommer også i 
nogle marker, men anbefales kun bekæmpet 
indtil skridning. Bladplet forekommer også i flere 
marker. 
Frøavls- og planteavlskonsulenter indberetter 
angrebene til registreringsnettet, og udviklingen 
af kronrust kan ses i figuren nedenfor.  

 
Den vigtigste svampebehandling udføres ved 
blomstring som er overstået for nogle sorters 
vedkommende og i fuld gang for andre. Det er 
vigtigt at holde øje med markerne fra 
begyndende blomstring og de næste tre uger. I 
denne periode er der i forsøgene opnået de 
største merudbytter for svampebekæmpelse. I 
marker, hvor der er investeret i ekstra gødning 
og vækstregulering, må merudbyttet ikke sættes 
over styr ved at undlade den sidste vigtige 
svampebehandling.  
Kronrust kan specielt udvikle sig kraftigt i den 
sidste del af vækstperioden, hvor angrebene i 
nogle tilfælde ses helt op på de øverste blade. 
Dette er nok en medvirkende årsag til, at det er 
de sene behandlinger op mod skridning, der er 
de mest lønsomme. 

Sortrust–risiko under varme forhold 
I de senere år har vi set angreb af sortrust på 
nogle lokaliteter. Sortrust er en meget aggressiv 
og udbyttekrævende svamp som kan forventes, 
såfremt vi får tørt og varmt vejr efter blomstring 
i juni. Det er derfor en svampesygdom, vi skal 
være godt forberedt på.  

Vi har set flere eksempler på at sortrust først 
opdages omkring 1. juli. Vær specielt 
opmærksom i rajgræs udlagt i renbestand, som 
er mere modtagelig for sortrust end rajgræs 
udlagt i vårbyg. 

 

Bladpletsvamp 
Net- og pletnekrose bekæmpes i fugtige år ved 
over 10 pct. angrebne planter indtil afsluttet 
blomstring. Bladpletsvampene kan ved meget 
fugtige forhold udvikle sig så meget at en 
bekæmpelse vil være fornuftig. 

Aktuelle midler 

Af svampemidler kan anvendes Orius 200 EW, 
Amistar, Comet Pro, Bell eller Viverda. Hvis 
frøgræshalmen skal opfodres, er kun Amistar og 
Orius godkendt.  

Til bekæmpelse af kronrust, bladplet og sortrust 
kan anvendes omkring 0,45 l Bell eller 0,4 l Bell + 

0,15 l Comet Pro eller 0,4 l Viverda pr. ha. 

Skadedyr 

Bekæmpelse af skadedyr som mider og lus kan 
være aktuel sammen med en kommende 
svampesprøjtning. Karate 2,5 WG er off-label 
godkendt til frøgræs. 
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