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Bladsvampe i alm. rajgræs, opfølgning 
FrøavlsINFO nr. 8, 2019 
 

 Afsluttende svampebehandling ved 
blomstring 

 Sortrust elsker varme og tørre forhold  

 
Foråret 2019 har budt på tørke mange steder, 
men de seneste uger har rettet lidt op på 
situationen, og mange rajgræsmarker står i dag 
fint. Der har generelt været mere angreb af 
kronrust i markerne end normalt, og de fleste 
marker er behandlet i forbindelse med 
vækstreguleringen. Bekæmpelse af kronrust 
anbefales ved 0,1 procent dækning. Meldug 
forekommer også i nogle marker, men anbefales 
kun bekæmpet indtil skridning.  
 
Den vigtigste svampebehandling udføres ved 
blomstringen, som går i gang inden for de 
kommende to uger afhængig af sort og 
beliggenhed. 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 
blomstring, 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 vi kan især kan 
forvente under varme og tørre forhold. 

Sortrustangreb kan gå kraftigt ud over 
frøudbyttet, så det er derfor en svampesygdom, 
som vi skal være godt forberedte på.  

Vær specielt opmærksom i rajgræs udlagt i 
renbestand, der 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.  

Aktuelle midler 

Til bekæmpelse af kronrust, bladplet og sortrust 
kan anvendes 0,5 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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