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Sortrust i rajgræs 

 Danmark: Angreb ses typisk efter Skt. 
Hans. Usikkerhed omkring sortrustens 
overvintring / betydning af andre værter / 
ønske om at fremskrive hvornår der 
kommer fjernsmitte fra syd? 

 Nordamerika: Sortrust regnes som den 
værste sygdom i græsfrøproduktionen i 
Oregon (op til 40 % tab). Der sprøjtes 2-4 
gange  med 3 ugers interval - typisk med 
triazoler/strobiluriner. 

 Holland: Sortrust regnes for meget 
væsentlig i rajgræsproduktionen. Op til 50 
% tab. Store forskelle mellem sorters 
modtagelighed. 



Visit to Oregon 2013 



http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/Basidiomycetes/Article Images/StemRustdiscycle.jpg
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Ubehandlet 

behandlet 

Fungicider er effektive, men kunsten er at 

vide, hvornår og hvor mange gange der 

skal bekæmpes. 

Behovet for bekæmpelse varierer 

mellem marker og mellem år. 

Problem: 

Sortrust i frøgræs 



Stem Rust on Perennial Ryegrass:

Healthy Area Duration and Yield
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Kraftige angreb af sortrust igangsættes  
ofte under skridning 

• Spredning af angreb fra 
ydre bladskeder til stilken.  

• 75 % af angreb i akset 
stammer fra angreb på 
bladskeder.  

• Pustler virker som en 
pensel på stilken under 
strækning. 
 

 

• Pfender (2004).  Enhanced auto-infection during tiller 

extension.  

 



Pfender, W.F.  (2004).  Role of phenology in host susceptibility 

and within-plant spread of stem rust during reproductive 

development of perennial ryegrass. Phytopathology 94:308-316. 

Spedning af sortrust fra bladskede 

til strået 



Latensperioden og temperaturen 
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Vigtigste elementer i sortrust-
modellen fra Oregon 

• a) der moniteres for sortrust som input til 
modellen  

• b) en klimabaseret risikomodel som baserer sig 
på bladfugthændelser om natten (8 timers fugt 
og mørke) og i de tidlige morgentimer (2 timers 
lys og fugt). 

• c) der regnes med negative input, hvis det regner 
kraftig og sporene dermed vaskes bort. 

• d) fungicider virker på to måder afhængigt af, om 
de trænger igennem bladskeden til akset eller ej. 



Elementer af modellen 
• Modellen er en uredospore-model.  
• Sporespiring: mørke, bladfugt, optimal temp. 5-10°C.     
• Begrænsninger: temperaturer under 2-3°C – så spirer 

sporerne ikke. 
• Indtrængning: indtrængning finder sted om morgenen, hvis 

der er lys og bladfugt i minimum 2 timer.  
 

• 80 % af alle nætter har dug af varierende længde.  
• Hvis bladene er tørre om morgenen – fx. fordi der har været  

kraftige vindforhold, så vil sporer ikke penetrere.   
• Modellen summerer latenstiden hvert 30. min fra 

vejrstationer. 



Infektion-favorabelt vejr (rajgræs) 

• Beregner  risikoen med 30-min intervaller baseret på vejr-
observationer. 
 

• Akkumulerer gradtimer (DH) i perioder med bladfugt 
      DHwet = (Temp - 2)*0.5, for hver halve time med bladfugt 
           DHwet = 0 if T<2 or T > 31.2 
   
• DHw_Index = DHwet_nat * Dhwet_morgen 

            DHwet_nat = ΣDHwet mellem solnedgang og solopgang 

            Dhwet_morgen = ΣDHwet for de første 2 timer efter solopgang 



HIGH  DANGER  OF  RUST  INFECTION
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Vejrbaseret forudsigelse af sortrustinfektion i Oregon 
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Risiko for sortrust I rajgræs 



Fungicider – effekt på sortrust 
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DK-risiko kontra risiko i Oregon 

• I Danmark overvintrer sortrust ikke i de fleste vintre pga. koldere 
vejr,  hvilket er modsat Oregon. Her ser man sortrust næsten hvert 
år fra det tidlige forår (marts).  

• Den grønne bro har større betydning for opformeringen i Oregon, 
som typisk dyrker rajgræs 3-4 år i træk.  

• Angrebene i Oregon er også kraftigst i de sent efterårssåede 1.-års 
marker.  

• De sene sortrustangreb, som kommer i Danmark (sen juni til midt 
juli), stammer sandsynligvis fra 1 eller 2 muligheder.   
• Når hele marker er angrebet, er smitten fløjet med høje luftstrømme 

og sporerne ”regnet” ned.  
• Hvis det er pletvise forekomster, kan det også være fra jetstrømme 

eller fra sekundære kilder, som f.eks. græskanter mm.  

 

Lise Nistrup Jørgensen. Temadag fro markfrø, 25 feb. 

 



Konklusion 

• Da angrebene p.t. er meget sporadiske og 
sene, har vi brug for følgende.  
– 1) sporefangster og regnvandsprøver undersøges for 

forekomst af sortrust i løbet af sommeren.  

– 2) moniteringen fortsætter, så der holdes øje med, hvor 
tidligt angreb kommer.  

– 3) klimamodel har vi kun behov for, hvis det viser sig, at vi 
med tiden får flere sæsoner med tidlige forekomster af 
inokulum. 

– 4) 10 års DK klimadata er ved at blive analyseret. 

– 5) behov for test af nye midlers effekt.  

 Lise Nistrup Jørgensen. Temadag fro markfrø, 25 feb. 



Inokulering med kronrust 



Kronrust  i rajgræs  
Semi-field  forsøg 
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Preventive og  kurative 
bekæmpelse af kronrust 

2 dag

7 dage



Markbekæmpelse af kronrust 

0.75 Bell Ubehandlet 



Bekæmpelse af kronrust i rajgræs 
13380  vs 69-71 -2 forsøg 
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Bekæmpelse af bladplet  
13380  vs 69-71 -2 forsøg  
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Bladplet i rajgræs - 2 forsøg 2013 



Merudbytte kg/ha 13380 1 forsøg 

  

LSD = ns 
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Merudbytte i rajgræs - 1 forsøg 13380 


