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Økologien bygger på sædskifter med afveksling mellem forskellige afgrøder og mellem 
vårsæd og vintersæd for at begrænse sædskiftesygdomme og skadedyr, styre mængden af 
næringsstoffer og ukrudt.

 Forebyggelse fremfor behandling



  

     
    

   



  

     
    

   Gulrust

• Gulrust er den rustsygdom der har forvoldt de største problemer i økologien

• Lidt gulrust er acceptabelt, men procentdel angrebet bladareal skal helst ikke være over  
omkring 7 % i vintersæd og 4 % i vårsæd 



  

     
    

   Arealudvikling, vintersæd
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Vintertriticale blev dyrket til foderkorn og var bedre til at konkurrere mod ukrudt end vinterhvede, men 
gulrust har betydet, at den ikke længere dyrkes økologisk



  

     
    

   Forsøg med kvælstofstrategiers betydning for angrebsgrad 
af gulrust i økologisk vintertriticale

Fem forsøg

Fem kvælstofstrategier: to gødningsniveauer (ca. 80/150 kg NH4-N), to tildelingstidspunkter 
(marts/april) og delt gødskning. 

Konklusion: 

Nedsæt risiko for gulrust i vintertriticale ved undgå kombination af tidlig tildeling af gødning 
og høje kvælstofniveauer



  

     
    

   Forsøg med rækkeafstand og plantetætheds betydning for 
angrebsgrad af gulrust i økologisk vintertriticale

Fire forsøg

Tre rækkeafstande (12,5; 25; 37,5 cm)

Tre udsædsmængder (-25%, normal, +25%)

Konklusion: 

Rækkeafstand og udsædsmængde havde ingen effekt på angrebsgraden af gulrust



  

     
    

   Forebyggende tiltag

Artsvalg og sortsvalg:

• Risikovurdering ved artsvalg. Triticale og hvede forbundet med risiko, med størst risiko i rækkefølgen 
vintertriticale, vårhvede, vinterhvede, vårtriticale

• Ekspertvurdering af sorter der udbydes økologisk i den økologiske frødatabase. Hvis en sort 
eksempelvis er modtagelig for gulrust eller andre sygdomme mærkes den med særlige forhold i den 
økologiske frødatabase, så landmanden har mulighed for at fravælge den. 

• Sortsforsøg og SortInfo giver oplysninger om angrebsgrad i forsøg

• Valg af sorter med bedst mulig resistens overfor forekommende racer af gulrust, hvis denne oplysning er 
tilgængelig

• Til foderkorn kan risikoen spredes ved at anvende sortsblandinger



  

     
    

   Forebyggende tiltag

Andre muligheder:

• Tjek marken for tidlige angreb af gulrust og overvej alternativer ved kraftige angreb

• Varslingssystem med mulighed for ompløjning af såede marker i foråret. 
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