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UDFORDRING
Septoria (hvedegråplet) er den vigtigste sygdom i hvede og den svampesyg-
dom, som aksbeskyttelsen oftest er rettet imod. Selv om bekæmpelse af 
Septoria omkring skridning kaldes ”aksbeskyttelse”, så har sprøjtningen mod 
Septoria ikke til hensigt at beskytte akset, men de øverste 2-3 blade.

SÅDAN GØR DU
Den helt afgørende faktor for angreb af Septoria er nedbør. Der er også no-
gen forskel på sorternes modtagelighed. Sædskifte, såtid, jordbearbejdning 
og anden dyrkningsteknik spiller kun en minimal rolle for angrebet.

HVAD AFGØR OM MARKEN ANGRIBES AF SEPTORIA?
Behovet for at bekæmpe Septoria og valg af dosering er afhængig af antallet 
af dage med over 1 mm nedbør fra vækststadium 32 (2. knæ kan mærkes) til 
vækststadium 71 (afblomstret). I vækststadium 32 er det blad, som senere 
bliver 3. øverste blad, på vej frem og kan smittes.

Rentabiliteten i at beskytte bladene med svampemiddel er også afhængig af, 
hvor længe bladene holder sig grønne i juli måned. Visner bladene hurtigt, 
fordi der f.eks. er tørt, får du mindre for den sidste svampesprøjtning. På 
sprøjtetidspunktet kender du ikke vejrforholdene i juli, og derfor får du i 
nogle år mindre for den sidste svampesprøjtning end forventet.

Nedbør Sort Dyrkningsteknik

MODTAGELIGE SORTER
Pt. de fleste af de dyrkede 
sorter. 

Smitte sker ved mindst 4 
dage med nedbør fra vækst-
stadium 32.

DELVIS MODTAGELIGE 
SORTER
Pt. kun mindre dyrkede 
sorter som Creator.
Smitte sker ved mindst 
5 dage med nedbør fra 
vækststadium 37 (fanebla-
det synligt). Bekæmpelse 
tidligst i vækststadium 39. 
(fanebladet fuldt udviklet).

ALLE SORTER
Uanset nedbør udløses en 
bekæmpelse i vækststa-
dium 45-59 (begyndende 
skridning til fuld gennem-
skridning), hvis mere end 
10 pct. af planterne har 
angreb på 3. øverste blad.

LAV ET SEPTORIA- 
SPRØJTEVINDUE

Der går ca. 3 uger fra Septoria 
smitter, til der ses symptomer på 
bladene. Lav dit eget sprøjtevin-
due, hvor du ikke sprøjter mod 
svampesygdomme. 
 
• Notér dagligt fra vækststa-

dium 32 (2. knæ udviklet), 
på hvilke dage der kommer 
nedbør og hvor meget. 
Du afgør, om planterne er 
i vækststadium 32 ved at 
flække den tykkeste stængel 
på nogle planter og tælle 
antallet af knæ.

• Afmærk 2-3 planter med 
en pind, som du vil følge i 
sæsonen. 

• Noter ned, hvornår du ser 
Septoria på hver af de øverste 
tre blade. 

• I sprøjtevinduet har du sam-
tidig mulighed for at vurdere 
smittetrykket og effekten af 
din sprøjtning.
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