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UDFORDRING
Det kan være aktuelt at bekæmpe svampesygdomme i rajgræs, strand- 
svingel og engrapgræs
• I rajgræs er det ofte rust (kronrust/sortrust), som udløser en bekæmpelse, 

men angreb af bladplet eller meldug kan også udløse en bekæmpelse
• I engrapgræs er det ofte rust og evt. meldug 
• I strandsvingel er det ofte meldug, bladplet og evt. rust
• I hundegræs er det ofte forskellige bladpletsvampe

BEKÆMPELSESTÆRSKLER FOR BLADSVAMPE I FRØGRÆS
RAJGRÆS ENGRAP-

GRÆS
STRAND- 
SVINGEL

KRONRUST I RAJGRÆS Over 0,1 pro-
cent dækning
fra 2. knæ 
kan mærkes 
og frem til 
afsluttende 
blomstring.

Angribes ikke. Angribes ikke.

SORTRUST I RAJGRÆS Over 0,01 pro-
cent dækning
fra 2. knæ kan 
mærkes  frem 
til 3 uger før 
høst.

Angribes ikke. Angribes ikke.

RUST I ENGRAPGRÆS
 

Angribes ikke. Over 0,1 
procent 
dækning fra 
beg. strækning 
kan mærkes 
og frem til 
gennemskrid-
ning.

Rust er oftest 
kun mindre 
udbredt.

BLADPLET I STRANDSVINGEL Over 0,1 pro-
cent dækning 
fra 2. knæ 
kan mærkes 
og frem til 
afsluttende 
blomstring.

Bekæmpelse 
ikke aktuel.

Over 0,5 pro-
cent dækning 
fra 2. knæ kan 
mærkes og 
frem til fuld 
blomstring.

MELDUG I RAJGRÆS Over 0,1 pro-
cent dækning 
fra 2. knæ 
kan mærkes 
og frem til 
fanebladets 
bladskede er 
opsvulmet.

Over 0,5 
procent 
dækning fra 
beg. strækning 
kan mærkes 
og frem til 
fanebladets 
bladskede er 
opsvulmet.

Over 1 pro-
cent dækning 
fra 2. knæ 
kan mærkes 
og frem til 
begyndende 
skridning.

BEKÆMPELSE AF SVAMPE I FRØGRÆS
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SÅDAN GØR DU...
1. Find ud af, om svampene er der!

• Kig efter svampene i marken et par gange om ugen fra begyndende 
vækst til omkring skridning eller blomstring eller længere (sortrust) 
som angivet tabellen. Jo mere tabsgivende svampene er, jo senere kan 
det lønne sig at bekæmpe dem. 

• Følg de ugentlige registreringer af svampe i dit lokalområde på registre-
ringsnettet www.landbrugsinfo.dk/regnet. 

2. Find ud af, om der er behov for bekæmpelse
• Sammenhold dine observationer fra egne marker og registreringsnet-

tet med bekæmpelsestærskler for de aktuelle svampesygdomme. 
3. Find ud af, hvad der kan sprøjtes med.

GODKENDTE SVAMPEMIDLER I FRØGRÆS
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Amistar/ 
Mirador

Frøgræs Ja xx x xxx x**

Aproach Frøgræs Nej xx x xxx x**

Bell Rajgræs, strandsvingel, 
engrapgræs, hundegræs

Nej xxx xxx xxx xx

Bumper Frøgræs Nej xx xx xx xx

Ceando* Rajgræs, strandsvingel, 
engrapgræs, hundegræs

Nej xxx xxx xxx xxx

Comet Pro Rajgræs, strandsvingel, 
engrapgræs, hundegræs, 
engsvingel, rødsvingel, 
bakkesvingel

Nej xx x xxx x**

Orius Frøgræs Nej xxx xxx xxx xx(x)
* Anbefales kun brugt 1 gang pr. sæson for at forsinke resistensudviklingen hos meldug mod midlet.
** Ukendt om der er fuld effekt på meldug af strobiluriner.
*** 1-3 skala, hvor 0 = ingen effekt, 1 = svag effekt, 2 = middel effekt og 3 = god effekt.
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