
Rapssygdomme -
fokus på lys bladplet
Ghita Cordsen Nielsen



  

     
    

   Lys bladplet
• Mere udbredt end normalt i 2020. Første angreb ultimo januar.

• Trives bedst i milde vintre og ved fugtige forhold efterår, vinter 
og forår.

• Tørt forår 2020 hæmmede udviklingen.

• Pt. kun modtaget 1 melding om angreb i indeværende sæson.

• Følg udviklingen fra omkring 1. marts i registreringsnettet: 
registreringsnet.dlbr.dk.



3. registrering lys bladplet 16.-17. 
marts 2020. 

Rød: mark med mindst 5 procent 
angrebne planter

Kilde: registreringsnet.dlbr.dk



3. registrering: procent planter angrebet af lys bladplet 3. registrering: procent dækning af lys bladplet

Kilde: registreringsnet.dlbr.dk



  

     
    

   Lys bladplet – tidlige angreb 

Tidlige symptomer



  

     
    

   Hvis hvide ”snebolde” mangler, så put blade i plastpose med fugtig 
køkkenrulle ved stuetemperatur og kig efter 2-3 dage



  

     
    

   Lys bladplet – tidlige symptomer

Tidligt: mørkere områder



  

     
    

   Senere: hvide, læderagtige krakelerede områder



  

     
    

   Lys bladplet. Kan forveksles med  svidninger



  

     
    

   Bladene krøller



Lys bladplet spredes fra blade til stængler - stængelangreb kan se forskellig ud



Lys bladplet kan ligne en ”hudafskrabning”



  

     
    

   Rodhalsråd, Phoma

• Stængelangreb af lys bladplet
kan forveksles med rodhalsråd.

• Rodhalsråd danner pyknider.

• Tidlige angreb af rodhalsråd 
giver råd ved rodhalsen.

• Sene angreb giver symptomer 
højere oppe på stænglerne.

Rodhalsråd



  

     
    

   Lys bladplet på topskud



Lys bladplet på skulper



  

     
    

   Bedømmelsesmetode
Karakter Beskrivelse af angreb

1 Ingen angreb
2 Spor
3 Enkelte pletter
4 Ca. 1 procent dækning
5 Ca. 5 procent dækning
6 Ca. 10 procent dækning
7 Ca. 25 procent dækning
8 Ca. 50 procent dækning
9 Ca. 100 procent dækning



Mindre modtagelig 
(2,9-3,9)

Middel modtagelig 
(4,0-4,7)

Meget modtagelig 
(5,2-6,2)

Ambassador, Aurelia, Butterfly, 
DK Exsteel, Halyn, Helegant, 
Hitaly, INV1030, LG Aviron

Artemis, Crome, 
Dariot, DK Exception, 
DK Exclaim, DK 
Expansion, Hillico, 
PT275, Smaragd, SY 
Iowa

Architect, Crootwell, 
Dynamic, Finale, INV 
1000, RGT Quizz, 
Temptation



Mindre modtagelig 
(2,9-3,9)

Middel modtagelig 
(4,0-4,7)

Meget modtagelig 
(5,2-6,2)

Ambassador, Aurelia, Butterfly, 
DK Exsteel, Halyn, Helegant, 
Hitaly, INV1030, LG Aviron

Artemis, Crome, 
Dariot, DK Exception, 
DK Exclaim, DK 
Expansion, Hillico, 
PT275, Smaragd, SY 
Iowa

Architect, Crootwell, 
Dynamic, Finale, INV 
1000, RGT Quizz, 
Temptation

AHDB recommended list (1-9 
skala, 1 mest modtagelig):

Ambassador (7), Aurelia (8), 
Butterfly (7), DK Exsteel (7) 

Artemis (6), Crome (6), 
DK Expansion (6), 
PT275 (6) 

Architect (5), Temptation
(6)



Sortsforskelle i modtagelighed



Korrelation 0,82

Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2020



Korrelation 0,85

Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2020



  

     
    

   Bedømmelser i sortsforsøg fremover

• Ingen observationsparceller for svampe i raps.

• I 2020 finansieret af IPM projekt, Miljøstyrelsen.

• Pt. ingen finansiering i 2021.

• Bedømmelse af bladangreb kan være vanskelig.

• Stængelangreb lettere at bedømme.

• Spørg sortsejerne/udbyderne om sorternes modtagelighed.



  

     
    

   Landsforsøg med lys bladplet og bekæmpelse

År Behandling med 0,5 l 
Folicur Xpert

Nettomerudbytte,
hkg/ha

2016 st. 53 (20.april) 1,3
2016 st. 31 (1.april) 2,8

2020 st. 31 (9.marts) 2,8

2020 st. 31 (5. april) 2,8



  

     
    

   Varslingstjeneste for lys bladplet i England

• Vigtigste svampesygdom i raps. 

• Vindsmitte af sporer fra planterester i høstede rapsmarker.

• Varsling baseret på:

• angrebsstyrke året før samt temperatur i juli-august året før (køligt fremmer),

• antal dage med nedbør i december-februar fremmer. Prognose udsendes 
november og opdateres 1. marts.

• På markniveau yderligere: region, sort, sådato (tidlig såning fremmer), +/÷
sprøjtning efterår.



https://ahdb.org.uk/light-leaf-spot-forecast

Følgende er vist: 
prognose for andel af marker med 
over 25 procent angrebne planter forår
(for sorter med 5 i modtagelighed og 
marker sået middel tidligt).

Prognosen opdateres 1. marts.

En mere specifik prognose findes for 
de enkelte landsdele, sorter og 
sådatoer.



  

     
    

   Bekæmpelse af lys bladplet i England

• Bekæmp i november ved angreb eller varsling. 

• Gentag behandling 1-2 gange tidlig forår ved nye angreb.

• Afgørende at bekæmpe ved svage angreb.

• Procent tab = 0,33 x procent angrebne planter i 
strækningsfasen.

• Ofte bruttomerudbytter på 5,0-7,5 hkg/ha. Op til 10-15 hkg/ha.



  

     
    

   
Bekæmpelse af lys bladplet i Danmark
• Ofte svage angreb. Find markerne med betydende angreb.

• Følg udviklingen i registreringsnettet: registreringsnet.dlbr.dk.

• Hold øje med angreb, især i modtagelige sorter. Vælg mindre modtagelige sorter.

• Tidligt: bekæmp ved 5 pct. angrebne planter. Afsluttet strækning: 20 pct. planter 
med tydelige symptomer. 

• Kun Folicur Xpert og Prosaro godkendt tidligt (st. 31-69). Anvend 0,4-0,5 l.

• Hvis lys bladplet under blomstring: vælg løsninger mod knoldbægersvamp, som 
samtidig har god effekt på lys bladplet.

• Dvs. løsninger med Folicur Xpert, Prosaro, Orius Max, Pictor Active, Propulse.



Tak for opmærksomheden
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