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Indledning  
Formålet er at se sammenhæng mellem forekomsten af bladlus i efteråret og angrebsgraden af havrerød-
sot om foråret. Bladlusene overfører virusset havrerødsot, der kan give store udbytte tab. 
 
Forekomsten af bladlus i vinterbyg og vinterhvede følges i registreringsnettet gennem efteråret. Der er 
udvalgt marker i milde områder i landet og i tidligt såede marker, hvor risikoen for lus og dermed smitte er 
størst. I foråret er angrebsgraden af havrerødsot så bedømt.  
 
Resultater  
Det fremgår, at der har været overvejende svage angreb af 
bladlus og ingen angreb af havrerødsot. I 2018 steg forekom-
sten af bladlus usædvanligt hurtigt, se fig. 1, men kollapsede 
igen inden høst i svamp og snyltehvepse. Bestanden blev heref-
ter holdt på meget lavt niveau efteråret igennem, formentlig 
fordi, at bestanden af mariehøns og svirrefluer var kraftigt op-
formeret henover foråret 2018.    
 
I tabel 1 og 2 ses for henholdsvis hvede og vinterbyg den maksi-
male procent planter angrebet af bladlus i efteråret 2018, samt 
angreb af havrerødsot i foråret 2019 bedømt i løbet af juni.  
 
 
 
 
Tabel 1. Planter med bladlus i efteråret 2018 og angreb af havre-rødsot i foråret 2019 for udvalgte lokaliteter i vinterhvede. 

 
 

Lokalitetsnavn  Sådato Maks. pct. angrebne planter med 
bladlus efteråret 2018 

Angreb af havrerødsot i foråret 2019, 
pct. angrebne planter     

Gerlev  03-09 2 0 

Gyldenholm 28-08 2 0 
Klodsskov  13-09 0 0 

Maribo  03-09 0 0 

Skafterup 06-09 5 0 
Tårs 10-09 2 0 

Faxe 01-09 0 0 

Der har været overvejende svage angreb af bladlus og ingen eller svage angreb af havrerødsot. 

Figur 1. Udviklingen af bladlus i hvede de sene-
ste 6 år. Pct. Observationer med over 25 pct an-
grebne planter. 
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Tabel 2. Planter med bladlus i efteråret 2018 og angreb af havrerødsot i foråret 2019 for udvalgte lokaliteter i vinterbyg. 

 
Figur 1 og 2 viser udviklingen af angreb af bladlus i efterårene 2011 til 2018, her ser vi også et billede af, 
at der i 2018 har været meget svage angreb af bladlus.  
 

Perspektivering 
Virusset havrerødsot overføres af bladlus i efteråret, og symptomerne viser sig i løbet af foråret fra begyn-
dende vækst. Ved fund af mange bladlus i efteråret kan der således være behov for bekæmpelse for at 
reducere smitten med havrerødsot. Risikoen for lus øges i tidligt såede marker og i mildt vejr. 
 
Vi anbefaler at du holder øje med lus i dine marker så behov for bekæmpelse kan vurderes. Der findes in-
gen nøjagtig bekæmpelsestærskel, men finder du 2-3% planter med bladlus i marker sået før den 20. sep-
tember, vil der være en høj risiko for, at der i foråret kommer angreb af havrerødsot. 

Lokalitetsnavn  Sådato Maks. pct. angrebne planter med 
bladlus efteråret 2018 

Angreb af havrerødsot i foråret 2019, 
pct. angrebne planter     

Flemstofte 03-09 7 0 

Flintinge 10-09 1 0 

Haraldsted  10-09 0 0 
Faxe 06-09 4 0 

Figur 1. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) 
i ubehandlede vinterhvedemarker i efterårene 2011-2018. 
Årligt er der bedømt i ca. 30-35 marker. 

Figur 2. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) 
i ubehandlede vinterbygmarker i efterårene 2011-2018. 
Årligt er der bedømt i ca. 25-30 marker. 
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