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VÄXTSKYDD Av Lars Wiika,  Lennart Pålssona, Louise Aldénb, Anna Gerdtssonb,
Anders TS Nilssonc

Potatisbladmögel 2014
Sammanfattning
I Sverigeförsökens regi utfördes under 2014 en 
fältförsöksserie i potatis med olika program/ 
kombinationer av fungicider mot bladmögel och 
brunröta i potatis i södra Sverige. Tre fältför
sök utfördes varav ett på Mosslunda Södergård 
Kristianstad, ett på Borgeby gård Malmöhus och 
ett på Lilla Böslid Halland i den mot bladmögel 
och brunröta mottagliga matpotatis sorten Bintje. 
I den fullständiga försöksplanen ingick elva 
försöksled beställda av växtskyddsmedelsföretagen 
Bayer, Cheminova, Adama, Nordisk Alkali, Syng
enta samt Svensk Potatisforskning Alnarp och 
Växtskyddscentralen (jordbruksverket). I försöket 
på Borgeby ingick inte växtskyddsmedelsföre
tagens försöksled vilket innebar att detta försök 
hade sex försöksled. Syftet med försöksserien är 
att undersöka effekten av olika bekämpnings
program/strategier mot potatisbladmögel och 
brunröta. 

De första angreppen av potatisbladmögel 
uppträdde mycket tidigt i försöken, i genomsnitt 
37 dagar efter sättning vilket är det tidigaste 
angreppet någonsin. Ofta var de tidiga angreppen 
2014 stjälkangrepp i stället för de på blad som 
förekommer flest år.

Överlag hade de flesta bekämpningsprogram
men mycket god effekt mot bladmögel, dvs. 
> 99 %. Även på Borgeby där angreppet var 
etablerat redan innan första behandlingen gjordes 
hade de olika bekämpningsprogrammen mycket 
god effekt. Bekämpningsprogram med halverade 
doser lyckades mindre bra under 2014. Tillsats 
av kaliumfosfit förbättrade effekten i ett försök 
av tre.

Antalet behandlingar enligt rekommendationer 
från beslutstödsystemet VIPS varierade mellan 
åtta till tolv behandlingar jämfört med tolv gång
er i de led som behandlades en gång per vecka. 
Behandlingarna i VIPSleden gav goda resultat, i 
nivå med övriga led behandlade tolv gånger med 
full dos.

Som ett genomsnittligt resultat av de olika 
fungicidprogrammen i jämförelse med obehand
lat försöksled ökade den för brunröta ännu inte 
korrigerade osorterade knölskörden med respekti
ve 19, 31 och 35 ton per hektar i de tre försöken 
under 2014.

Bakgrund och syfte
I Sverigeförsökens försöksserie L1571012014 
undersöktes effekten av olika fungicidprogram 
eller bekämpningsstrategier mot blad mögel 
och brunröta i potatis. Resultaten från denna 
försöksserie kan användas i rådgiv ningen för att 
optimera användningen av bladmögelfungici
der. Här redovisas resultat från 2014 och årets 
resultat jämförs även med tidigare års. Brunröta 
och brunrötefri skörd kan inte redovisas eftersom 
graderingen av brunröta ännu inte är gjord.

Från och med 1 januari 2014 ska alla yrkes
mässiga odlare tillämpa integrerat växtskydd som 
en del av EU:s hållbarhetsdirektiv. Som en del i 
arbetet inom integrerat växtskydd för behovsan
passad bekämpning kan beslutstödsystem vara 
ett hjälpmedel. Beslutstödsystemen bygger på 
kunskap om bladmöglets biologi och information 
om mer eller mindre platsspecifik väderdata. Mo
dellerna ger olika specifik information och kräver 
varierande grad av arbetsinsats från användaren.

Material och metoder

Medverkande
Försöksserien L1571012014 med två för
sök i Skåne och ett i Halland finansierades av 
Sverigeförsöken (Svf, försöksplanens led 1–2), 
växtskyddsmedelsföretagen Adama (Ada, led 11), 
Bayer (Bay, led 07), Cheminova (Che, led 08), 
Nordisk Alkali (NA, led 09), Syngenta (Syn, led 
10) samt Växtskyddscentralen (VxC, led 06) och 
Svensk Potatisforskning Alnarp (SPA, led 03, 04 
och 05), Tabell 1. I den fullständiga försökspla
nen ingick således elva försöksled.
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a Hushållningssällskapet Bjärred; b Jordbruksverket, Växtskyddscentralen, Alnarp
c SLU, Biosystem och teknologi, Alnarp

I försöket på Borgeby medverkade tyvärr inte 
växtskyddsmedelsföretagen vilket innebar att 
i detta försök ingick endast försöksplanens sex 
första försöksled.

De olika försöksleden
Svensk Potatisforskning Alnarp vill med sina tre 
försöks led se om det är möjligt att med bibehål
len effekt mot bladmögel och brunröta minska 
dosen med fungicid med 50 %, antingen utan 
eller med tillsats av Proalexin (kaliumfosfit). 

Liksom 2013 bekämpades ett av leden i försö
ken enligt det norska beslutstödsystemet VIPS 
(Varsling Innen Planteskadegørere). Under 2013 
testades VIPS av Lyckeby Stärkelse och under 
2014 testades systemet av Växtskyddscentralen 
(Jordbruksverket) i Alnarp. Bekämpningarna 
utfördes enligt samma behandlingsregler som 
användes för VIPS i bladmögelförsöken 2013 
(Wiik et al., 2013). Med hjälp av en prognos om 
infektionsrisken från beslutstödsystemet anpassa
des preparat, dos och behandlingsintervall mellan 
bekämpningarna. Kortfattat innebar det att 
bekämpning gjordes förebyggande om praktiskt 
möjligt med omväxlande Ranman Top eller 
Revus, i reducerad dos (60 % av full dos). Vid 
behandling efter förhöjd infektionsrisk användes 
full dos av Infinito. Behandlingsintervallen gjor
des med minst sju dagar i normalfallet men vid 
stark tillväxt och/eller högt infektionstryck an
vändes fem dagars intervall. Till skillnad från de 
senaste åren (2011–2013) när beslutstödsystem 
testats i bladmögelförsöken användes griddata 
istället för faktiska data från väderstationer. 

Fungicidprogrammen i växtskyddsmedelsföreta
gens försöksled bestämdes av respektive företag. 
Se Tabell 1. 

Försöksarbetet
De tre försöken genomfördes av de tre hushåll
ningssällskapen; Kristianstad (L) på Mosslunda 
Södergård, Malmöhus (M) på Borgeby gård och 
Halland (N) på Lilla Böslid. Administration, 
graderingar, resultatbearbetning och sammanställ
ning gjordes av HUSEC. Försöket på Mosslunda 
sattes på en mmh lSa med 4,6 % mullhalt och 

6,0 % lerhalt. Försöket på Borgeby sattes på en 
nmh lSa med 2,2 % mullhalt och 11,0 % lerhalt. 
Försöket på L:a Böslid sattes på en mmh lSa med 
4,0 % mullhalt och 6,4 % lerhalt. Alla försöken 
sattes med matpotatissorten Bintje, på Mosslun
da den 13/5 med 2 006 kg/ha och radavståndet 
75 cm, på Borgeby den 21/5 med 3 300 kg/ha 
och radavståndet 75 cm och på L:a Böslid den 
8/5 med 2 350 kg/ha och radavståndet 80 cm. 
Olika utsädespartier användes i de tre försöken. 
Varje försök bestod av fyra randomiserade block. 
Parcellstorlek var 5 rader x ~10 m och mellan 
parcellerna sattes tre rader som inte besprutades 
med bladmögelpreparat. Gödsling gjordes enligt 
gängse rekommendation såväl som kupning, 
ogräsbekämpning, upprepade mangan, insekts 
och Alternariabehandlingar samt bevattning. På 
Mosslunda kompletterades 7 ton/ha kyckling
gödsel utlagt den 25 mars med 127 kg N/ha i 
handelsgödsel NS 274. På Borgeby gödslades 
enbart med handelsgödsel, 600 kg NPK 11518/
ha samt 200 kg N27/ha, totalt 120 kg 
N/ha. Även på L:a Böslid användes enbart han
delsgödsel, 800 kg NPK 11518 samt 350 kg 
kalksalpeter/ha, totalt 138 kg N/ha. Upprepade 
behandlingar med fungiciden Signum (boskalid 
26,7 vikt% + pyraklostrobin 6,7 vikt%) 0,25 
l/ha utfördes över hela försöken för att begränsa 
inverkan av torrfläcksjuka (Alternaria solani). 
Försöken bevattnades efter behov med kanon på 
Mosslunda samt med rampbevattning på Borgeby 
och Lilla Böslid. På Mosslunda bevattnades fem 
gånger (18/6, 5/7, 22/7, 29/7, 8/8) med totalt 
cirka 100 mm, på Borgeby nio gånger (3/6, 9/6, 
19/6, 27/6, 6/7, 18/7, 21/7, 26/7, 1/8) med to
talt cirka 200 mm och på Lilla Böslid fem gånger 
(18/6, 26/6, 7/7, 21/7, 31/7) med totalt cirka 
100 mm. Behandlingarna i försöken utfördes 
enligt försöksplanen men med extra tidig start på 
grund av mycket tidig upptäckt av bladmögel på 
Borgeby, dvs. långt innan raderna började sluta 
sig på denna försöksplats, och därefter en gång 
per vecka i de planmässigt behandlade försöks
leden. Grade ring av brun röta kommer att göras 
under december 2014.

Försöksplan
Se Tabell 1.
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Led Behandling a Dos kg, l/ha Intervall
Dagar Behandlingstillfällen, T

01 Svf Obehandlat - - -

02 Svf
Revus 250 SC 0,6 7 T: 1 3 7 8 9
Ranman Top 0,5 7 T: 2 10 11 12
Infinito 1,6 7 T: 4 5 6

03 SPA1
Revus 250 SC 0,3 7 T: 1 3 7 8 9
Ranman Top 0,25 7 T: 2 10 11 12
Infinito 0,8 7 T: 4 5 6

04 SPA2
Revus 250 EC + Proalexin 0,3 + 2,5 7 T: 1 3 7 8 9
Ranman Top + Proalexin 0,25 + 2,5 7 T: 2 10 11 12
Infinito + Proalexin 0,8 + 2,5 7 T: 4 5 6

05 SPA3

Revus 250 SC + Proalexin 0,15 + 5,0 7 T: 1 3
Revus Top + Proalexin 0,125 + 5,0 7 T: 2
Infinito + Proalexin 0,8 + 3,75 7 T: 4 5 6
Revus 250 SC + Proalexin 0,45 +1,25 7 T: 7 8 9
Ranman Top 0,5 7 T: 10 11 12

06 VxC Enligt: VIPS VIPS VIPS VIPS

07 Bay

Ranman Top 0,5 7 T: 1 10 11 12
Revus Top 0,6 7 T: 2 3 8
Infinito 1,6 7 T: 4 5 6
Revus 0,6 7 T: 7 9

08 Che

Ranman Top 0,5 7 T: 1 3 9
Revus 250 SC 0,6 7 T: 2 7 10
Infinito 1,6 7 T: 4 5 6
Zignal 0,4 7 T: 8 11 12

09 NA

Ranman Top 0,5 7 T: 1 3 7 10 11 12
Epok 600 EC 0,5 7 T: 2
Proxanil + Revus 250 SC 2,0 + 0,3 7 T: 4 5 6
Revus 250 SC 0,6 7 T: 8 9

10 Syn

Revus 250 SC 0,6 7 T: 1 2 9
Revus Top 0,6 7 T: 3 4 5
Infinito 1,6 7 T: 6 7 8
Ranman Top 0,5 7 T: 10 11 12

11 Ada

Revus 250 SC 0,6 7 T: 1 2 3
Infinito 1,6 7 T: 4 5 6
Banjo Forte 1 7 T: 7 8 9
Ranman Top 0,5 7 T: 10 11 12

Tabell 1. Försöksplan, Sverigeförsökens försöksserie L15-7101-2014

a Aktiva substanser: Revus 250 SC (mandipropamid 250 g/l), Ranman Top (cyazofamid 160 g/l), Infini-
to (propamokarb 524 g/l + fluopicolide 62,5 g/l), Zignal (fluazinam 500 g/l), Epok 600 EC (fluazinam 
400 g/l + metalaxyl-M 194 g/l), Proxanil (335 g/l propamokarb + cymoxanil 50 g/l), Banjo Forte (di-
metomorf 200 g/l + fluazinam 200 g/l), Revus Top (difenokonazol 250 g/l + mandipropamid 250 g/l), 
Proalexin (kaliumfosfit, KPO3).
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Datum för åtgärder
Datum för olika åtgärder enligt försöksplanen 
framgår nedan under respektive försök. Antalet 
Dagar Efter Sättning (DES) är angivna för de 
olika behandlingstillfällena T1–T11/T12.

Mosslunda Södergård Kristianstad
Sättning: 13/5.
Led 02–05, 07–11: 12 behandlingar och led 06: 
12 behandlingar.
Led 02–05, 07–11 datum: 20/6, 25/6, 1/7, 8/7, 
15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 13/8, 21/8, 27/8 och 2/9.
Led 02–05, 07–11 DES: 38, 43, 49, 56, 63, 70, 
77, 84, 92, 100, 106 och 112.
Led 06 (VIPS): 20/6, 25/6, 30/6, 5/7, 12/7, 
19/7, 26/7, 3/8, 10/8, 15/8, 26/8 och 2/9 med 
respektive 0,6Revus (Rev), 0,3Ranman Top 
(RaT), 1,6Infinito (Inf ), 1,6Inf, 0,6Rev, 1,6Inf, 
0,5RaT, 0,6Rev, 0,6Rev, 0,3RaT, 0,6Rev och 
0,5RaT.
Led 06 (VIPS) DES: 38, 43, 48, 53, 60, 67, 74, 
82, 89, 94, 105 och 112.
Behandling med 0,25 Signum mot Alternaria sp. 
över hela försöket: 25/6, 10/7, 16/7, 22/7, 29/7. 
Blastdödning med 2,0 L Reglone (dikvat dibro-
midsalt 374 g/l) den 2/9 » 112 DES. 

Borgeby gård Bjärred Malmöhus
Sättning: 21/5.
Led 02–05: 12 behandlingar, led 06: 8 behand
lingar.
Led 02–05 datum: 19/6, 25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 
23/7, 31/7, 6/8, 13/8, 21/8, 27/8 och 3/9.
Led 02–05 DES: 29, 35, 42, 49, 56, 63, 71, 77, 
84, 92, 98 och 105.
Led 06 (VIPS) datum: 19/6, 29/6, 12/7, 17/7, 
28/7, 4/8, 25/8 och 1/9 med respektive
0,6Rev, 1,6Inf, 0,5RaT, 0,6Rev, 1,6Inf, 1,6Inf, 
0,3RaT och 0,6Rev.
Led 06 (VIPS) DES: 29, 39, 52, 57, 68, 75, 96 
och 103.
Behandling med 0,25 Signum mot Alternaria sp. 
över hela försöket: 2/7, 16/7, 23/7, 31/7 och 6/8. 
Blastdödning med 4,0 l Reglone den 3/9 » 105 
DES.

Lilla Böslid Eldsberga Halland
Sättning: 8/5
Led 2–5, 7–11: 11 behandlingar, led 6: 9 be
handlingar.
Led 2–5, 7–11 datum: 13/6, 17/6, 24/6, 1/7, 
8/7, 14/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8 och 22/8.
Led 2–5, 7–11 DES: 36, 40, 47, 54, 61, 67, 75, 
82, 89, 96 och 106.
Led 6 (VIPS): 13/6, 20/6, 26/6, 1/7, 14/7, 28/7, 
5/8, 15/8 och 26/8 med respektive
0,6Rev, 0,6Rev, 1,6Inf, 1,6Inf, 1,6Inf, 0,6Rev, 
0,2Ran, 0,6Rev och 0,2Ran.
Led 06 (VIPS): 36, 43, 49, 54, 67, 81, 89, 99 
och 110.
Behandling med 0,25 Signum mot Alternaria sp. 
över hela försöket: 4/7, 14/7, 25/7, 30/7.
Blastdödning med 2,0 L Reglone den 28/8 » 112 
DES.

Resultat och diskussion
Antal behandlingar
Alla försöksled utom obehandlat samt prognos 
och varningsledet (VIPS) behandlades tolv gånger 
på Mosslunda och Borgeby samt elva gånger på 
L:a Böslid. VIPSledet behandlades fyra gång
er mindre än de rutinmässiga försöksleden på 
Borgeby, två gånger mindre på L:a Böslid och lika 
många gånger som de rutinmässiga försöksleden 
på Mosslunda. På Mosslunda utfördes de tolv 
rutinmässiga behandlingarna och VIPSledets 
under perioden 38–112 dagar efter sättning. 
Behandlingarna i VIPSledet gjordes någon 
eller några dagar tidigare från och med behand
lingstillfälle tre, T3. På Borgeby utfördes de tolv 
rutinmässiga behandlingarna under perioden 
29–105 dagar efter sättning. De åtta behandling
arna i VIPSledet gjordes under perioden 29–03 
dagar efter sättning vilket innebar intervall > sju 
dagar vid flera tillfällen. På L:a Böslid utfördes de 
elva rutinmässiga behandlingarna under perio
den 36–106 dagar efter sättning och VIPSledets 
nio behandlingar 36–110 dagar efter sättning. 
Blastdödningen utfördes samma dag som sista 
behandlingen på Mosslunda och Borgeby och sex 
dagar efter den sista rutinmässiga behandlingen 
på L:a Böslid. Blastdödningen borde sannolikt 
gjorts några dagar tidigare på L:a Böslid för att 
begränsa risken för brunröta.
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Vädret
Nederbörden var olika på de tre platserna. Under 
maj–augusti fick Mosslunda, Borgeby och L:a 
Böslid respektive 205, 260 och 387 mm 
(Figur 1). Mosslunda skiljer sig från de andra två 
platserna genom att nederbörden under augusti 
var betydligt lägre. Nederbörden på L:a Böslid 
var stor både juli och augusti. Tillsammans med 
bevattningen som skedde under juni, juli och i 
något fall även under augusti fick Mosslunda, 
Borgeby och L:a Böslid respektive cirka 300, 460 
och 490 mm. De tidiga angreppen av bladmö
gel på Borgeby förklaras inte av nederbörden 
under maj. Den låga nederbörden under juni på 
Borgeby begränsade sannolikt den skada blad
möglet gjorde på närliggande odlingar. I försöket 
på Borgeby gjordes många bevattningar vilka 
gynnade bladmöglet. Temperaturen var lika på de 
tre försöksplatserna (Figur 1). 

Första angrepp 
Under 2014 upptäcktes det första angreppet av 
bladmögel 29 dagar efter sättningen på Borgeby, 
41 dagar efter sättningen på Mosslunda och 45 
dagar efter sättningen på L:a Böslid (Tabell 2). 
Det beräknade första angreppet anges för de 
enskilda försöken utförda i sorten Bintje under 
perioden 1983–2014 i Figur 2 och det årliga 
genomsnittliga angreppet för samma period i 
Figur 3. I båda figurerna framgår att angreppen 
startade mycket tidigt under 2014, och extremt 
tidigt på Borgeby. Angreppen i alla försöksled var 
redan stora när försöket på Borgeby besöktes för 
första gången den 19 juni. Eftersom behandling 
T1 då ännu inte gjorts (försöket sattes inte förrän 
den 21 maj) kom behandlingarna att bli kurativa 
i detta försök. I de andra två försöken påbörjades 
behandlingarna före det första angreppet, dvs. 
preventivt.

De flesta år är vi vana att bladfläcksangrepp är 
den vanligaste typen. Under 2014 förekom myck
et stjälk, bladstjälk och toppskottsangrepp.

Första angrepp i försökens behandlade rutor
I försöket på Borgeby var angreppet av potatis
bladmögel redan långt framskridet i alla försöks
rutorna vid första besöket och i detta försök gick 
det därför inte att avgöra när det första angreppet 

uppträdde i de olika försöksleden. I de två andra 
försöken förekom angrepp i en del behandlade 
försöksrutor före det att angrepp uppträdde i de 
obehandlade försöksrutorna (Tabell 2). I försöks
led 03/SPA1 och 06/VIPS i försöket på Mosslun
da upptäcktes de första angreppen 41 dagar efter 
sättning och tre dagar efter första behandlingen, 
T1. Efter ytterligare några dagar upptäcktes 
angrepp i de obehandlade försöksrutorna och 
ytterligare en knapp vecka senare i vissa av de 
behandlade försöksleden. Angrepp förekom redan 
50 dagar efter sättning i alla försöksleden på 
Mosslunda. I försöket på L:a Böslid upptäcktes de 
första angreppen i fem av de behandlade försöks
leden 45 dagar efter sättning och nio dagar efter 
första behandlingen, T1, samt en vecka innan 
angrepp uppträdde 52 dagar efter sättningen i de 
obehandlade försöksrutorna. Det dröjde ytterliga
re en vecka eller 59 dagar efter sättningen innan 
angrepp förekom i tre av de behandlade försöks
leden. I ett av försöksleden (08/Che) i försöket på 
L:a Böslid upptäcktes angrepp först 88 dagar efter 
sättning (Tabell 2).

Effekt av behandlingarna
Överlag hade alla bekämpningsprogrammen i 
2014 års försök mycket goda effekter mot blad
mögel, > 99 % effekt för de flesta bekämpnings
program med full dos (Tabell 3 och Tabell 4). 
Även i försöket på Borgeby var effekterna goda 
med tanke på att den första behandlingen inte 
gjordes förrän angreppen redan var etablerade. 
Således var den kurativa effekten god av behand
lingen med full dos (02/Svf2) och den behand
ling som avslutades med tre behandlingar (T10, 
T11 och3 T12) med full dos Ranman Top (05/
SPA3). Effekterna var något sämre för försöksled 
med reducerade doser i detta försök. I försöket på 
Mosslunda är det främst två led som haft något 
sämre effekt, 03/SPA1 med halverade doser och 
10/Syn. I försöket på L:a Böslid hade alla försöks
leden i genomsnitt god effekt. Det framgår tydligt 
att en halvering av dosen i ett fungicidprogram 
inte fungerade under 2014, vilket framgår vid 
jämförelse mellan försöksled 02/Svf2 (full dos) 
och 03/SPA1 (halverad dos), Tabell 3. Kaliumfos
fit förefaller ha förbättrat effekten i ett av de tre 
försöken, försöket på Mosslunda (Tabell 3). 
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Målsättningen med behandlingarna mot blad 
mögel minst en gång per vecka är att få 100,00 % 
effekt eller med andra ord så eftersträvas nollto
lerans då vi vet att även mycket små angrepp i 
blasten kan medföra stora angrepp av brunröta, 
speciellt viktigt att undvika i odlingar av färsk, 
mat och industripotatis. Det verkar som att det 
är svårt att med de bekämpningsstrategier som 
ingått i försöken under 2014 uppnå nolltolerans, 
men så har år 2014 bjudit på överraskande tidiga 
angrepp och tidvis besvärliga förhållanden.

De olika bekämpningsprogrammen var för sig 
kan betraktas som en strategi som ger ett sam
mantaget resultat. Att identifiera vilka enskilda 
preparat i ett program som bidragit mest till ett 
positivt resultat är svårt, men gemensamt för 
programmen som hade bäst effekt är att behand
lingarna gjordes planmässigt varje vecka med fulla 
doser med de enligt internationell mening allra 
mest effektiva preparaten (www.euroblight.net).

Beslutsstödsystem VIPS
I VIPSleden gjordes åtta, nio respektive tolv 
behandlingar jämfört med tolv eller elva gånger i 
leden som bekämpades en gång per vecka (11–12 
behandlingar). Trots tidiga angrepp på alla för
söksplatserna varierade infektionsrisken mycket 
mellan platserna under början av säsongen. På 
Borgeby varnade inte programmet i samma 
utsträckning som på övriga lokaler, trots kraftiga 
angrepp innan midsommar. På Mosslunda och 
L:a Böslid varnade programmet förhållandevis 
regelbundet för förhöjd infektionsrisk. Dessutom 
varnade VIPS med mycket längre intervall på 
Borgeby, trots gynnsam väderlek för bladmögel, 
och anledningen till detta är för närvarande oklar. 
Årets kraftiga bladmögeltryck föranledde att 
det kortare behandlingsintervallet på fem dagar 
utnyttjades, en gång på Borgeby, fyra gånger på 
Mosslunda och en gång på L:a Böslid där även 
ett sex dagars intervall kördes. Reducerad dos vid 
förebyggande behandling användes i alla försöken 
vid 1–2 tillfällen. Trots färre eller samma antal 
behandlingar i VIPSleden samt behandling med 
reducerad dos vid något eller några tillfällen blev 
resultatet bra jämfört med övriga led. 

Även om det gjordes fyra behandlingar färre 
i VIPSledet än i leden som behandlats vecko

vis blev skörden på Borgeby i nivå med övriga 
behandlade led. Slutangreppen av bladmögel i 
VIPSledet på Borgeby låg något över leden som 
behandlats med full dos och jämförbara preparat. 
På L:a Böslid gjordes två bekämpningar färre än 
i standardleden och även där låg både skörd och 
slutgradering av bladmögelangrepp i nivå med 
övriga jämförbara led. Skörden för VIPSledet 
på Mosslunda blev en av de bättre, där gjordes 
samma antal behandlingar som i övriga led. I 
förhållande till övriga led på Mosslunda blev 
slutangreppen bland de lägre. 

Innan de första behandlingarna i försöken 
gjordes var intentionen att använda väderdata 
från fysiska väderstationer, liksom tidigare år när 
beslutstödsystem använts i försöken. Så blev inte 
fallet i år, då griddata till sist fick användas efter
som väderstationerna inte fungerade som önskat. 

VIPSprogrammet med information via en 
hemsida var enkelt och lättillgängligt att använ
da under säsongen. Informationen om förhöjd 
infektionsrisk lämnar en del tolkning kvar för 
användaren att göra. Exempelvis är det upp till 
användaren själv att bestämma preparat, dos och 
när behandling ska göras. Även bladmögeltryck i 
omgivningen, tillväxt och bevattning är faktorer 
som behöver beaktas inför eventuell bekämp
ning. VIPS skiljer sig på så sätt från Dacom, ett 
beslutstödsystem som bl.a. testats i de svenska 
bladmögelförsöken under 2011–2013. Vid an
vändandet av Dacom får användaren mer specifik 
information om bekämpning vad gäller typ av 
preparat och när behandling ska göras. Dock får 
Dacomanvändaren förse programmet med mer 
data om grödan och information om omgivande 
faktorer kontinuerligt.

Nedvissning
Nedvissningsgraden skiljer drygt tio procent
enheter mellan försöksled med mest och minst 
nedvissning i försöken på Mosslunda och L:a 
Böslid (Tabell 5). Skillnaderna i nedvissningsgrad 
är inte så stora på Borgeby. Reducering av dosen 
medförde snabbare nedvissning och tillsats av 
kaliumfosfit fördröjde nedvissningen något. Ned
vissningen följer inte helt bekämpningseffekterna 
mot bladmögel.



Av NAMN, titel titelsson, epost@epost

172    |   SKÅNEFÖRSÖK SVERIGEFÖRSÖKEN 2014

VÄXTSKYDD

Brunröta
Hur det går i årets försök med avseende på brun
röta vet vi först om några veckor när graderingar
na är gjorda. Förekomsten av brunröta har varit 
förhållandevis liten i försöken sedan 2009 (Figur 
4). Kanske beror detta på att nya preparat är 
effektiva mot brunröta men vi vet sedan tidigare 
att förekomsten av brunröta är chansartad.

Avkastning
Den ökade avkastning som normalt följer av 
behandling mot bladmögel och brunröta kan bli 
mycket stor, speciellt år då bladmögel upptäcks ti
digt (Wiik 2014). Som redan nämnts kan vi inte 
presentera den brunrötefria skörden nu eftersom 
graderingen av brunröta ännu inte är gjord. 
Råskördarna (knölskörd ton/ha) finns tillgängliga 
för 2014 års försök och är för obehandlat led, 
bästa fungicidprogram och sämsta fungicidpro
gram:

Skördarna på Borgeby hade förmodligen varit 
högre om mer än 120 kg N/ha hade tillförts.

Behandling Mosslunda Borgeby Lilla Böslid

Obehandlat 35,7 22,3 36,2
Bästa program 76 56,1 57,2
Sämsta program 64,2 52,6 51,1
LSD 5 % 4,2 3,4 5,5

Knölskörd ton/ha (råskörd, före 
korrigering till brunrötefri skörd) i 
2014 års försök

Försöksled Preparat a
Se även tabell 1

Upptäckt av första angrepp, datum » DES DES

Mosslunda Borgeby L:a Böslid 2 försök
  01 Svf1 Obehandlat 27/6 » 45 19/6 » 29 29/6 » 52 49
  02 Svf2 Rev RaT Inf =1N 27/6 » 45 19/6 » 29 22/6 » 45 45
  03 SPA1 Rev RaT Inf <1N 23/6 » 41 19/6 » 29    6/7 » 59 50
  04 SPA2 (Rev RaT Inf)+P <1N    2/7 » 50 19/6 » 29 22/6 » 45 48
  05 SPA3 (Rev ReT Inf)+P RaT <1N 27/6 » 45 19/6 » 29 22/6 » 45 45
  06 VxC Enligt VIPS 23/6 » 41 19/6 » 29 22/6 » 45 43
  07 Bay RaT ReT Inf Rev =1N 27/6 » 45 - 22/6 » 45 45
  08 Che RaT Rev Inf Zig =1N    2/7 » 50 -    4/8 » 88 69
  09 NA RaT Epo Pro+Rev Rev =1N 27/6 » 45 -    6/7 » 59 52
10 Syn Rev ReT Inf RaT =1N 27/6 » 45 -    6/7 » 59 52
11 Ada Rev Inf BaF RaT =1N    2/7 » 50 -   29/6 » 52 51

Tabell 2. Upptäckt av första angreppet av bladmögel i de olika försöksleden 
vid de veckovisa graderingstillfällena angivet med datum » samt med antal 
Dagar Efter Sättning (DES). Tre försök 2014

a T1 datum » DES: Mosslunda 20/6 » 38, Borgeby 19/6 » 29, L:a Böslid 13/6 » 36.
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Försöksled Preparat
Se även tabell 1

Bladmögel - %
Mosslunda
24/7–4/8

Borgeby
22/7–4/8

L:a Böslid
20/7–4/8

3 försök
20/7–4/8 

2 försök
20/7–4/8

  01 SvF1 Obehandlat 97,7 97,5 47,75 80,9 72,7
  02 Svf2 Rev RaT Inf =1N 1,1 0,4 0,01 0,5 0,5
  03 SPA1 Rev RaT Inf <1N 7,0 1,2 0,01 2,7 3,5
  04 SPA2 (Rev RaT Inf)+P <1N 0,8 1,1 0,08 0,7 0,4
  05 SPA3 (Rev ReT Inf)+P <1N RaT 0,6 0,6 0,01 0,4 0,3
  06 VxC Enligt VIPS 0,5 1,1 0,05 0,5 0,3
  07 Bay RaT ReT Inf Rev =1N 0,8 - 0 - 0,4
  08 Che RaT Rev Inf Zig =1N 0,8 - 0 - 0,4
  09 NA RaT Epo Pro+Rev Rev =1N 0,0 - 0,01 - 0,0
10 Syn Rev ReT Inf RaT =1N 3,6 - 0 - 1,8
11 Ada Rev Inf BaF RaT =1N 0,3 - 0 - 0,2
LSD 5 % led 01–11 (01-06) 2,3 2,9 16,58 11,5 11,9
LSD 5 % led 02–11 (02-06) 2,1 0,6 0,07 1,6 1,7

Tabell 3. Genomsnittligt angrepp av bladmögel (%), medeltal av resultaten 
från de tre sista säkra graderingstillfällena, tre försök i södra Sverige 2014 

Försöksled Preparat
Se även tabell 1

Bekämpningseffekt - %

Mosslunda
24/7–4/8

Borgeby
22/7–4/8

L:a Böslid
20/7–4/8

3 försök
20/7–4/8 

2 försök
20/7–4/8

  02 Svf2 Rev RaT Inf =1N 98,9 99,5 100,0 99,4 99,3
  03 SPA1 Rev RaT Inf <1N 92,8 98,8 100,0 96,6 95,2
  04 SPA2 (Rev RaT Inf)+P <1N 99,2 98,8 99,8 99,2 99,4
  05 SPA3 (Rev ReT Inf)+P <1N RaT 99,4 99,4 100,0 99,5 99,6
  06 VxC Enligt VIPS 99,5 98,9 99,9 99,4 99,7
  07 Bay RaT ReT Inf Rev =1N 99,2 - 100,0 - 99,4
  08 Che RaT Rev Inf Zig =1N 99,2 - 100,0 - 99,4
  09 NA RaT Epo Pro+Rev Rev =1N 100,0 - 100,0 - 100,0
10 Syn Rev ReT Inf RaT =1N 96,3 - 100,0 - 97,5
11 Ada Rev Inf BaF RaT =1N 99,7 - 100,0 - 99,8

Tabell 4. Effekten (%) mot bladmögel då den beräknas utifrån värdena i tabell 3  
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Försöks-
led

Preparat
Se även tabell 1

Nedvissning - %

Mosslunda
11/8-1/9

Borgeby
12/8-1/9

L:a Böslid
11/8-24/8

3 försök
11/8–1/9 

2 försök
11/8-1/9

  01 SvF1 Obehandlat 100 100 100 100 100
  02 Svf2 Rev RaT Inf =1N 67 59 45 58 57
  03 SPA1 Rev RaT Inf <1N 75 60 53 63 66
  04 SPA2 (Rev RaT Inf)+P <1N 67 59 47 59 59
  05 SPA3 (Rev ReT Inf)+P <1N RaT 71 54 49 59 62
  06 VxC Enligt VIPS 65 59 57 61 62
  07 Bay RaT ReT Inf Rev =1N 66 - 45 - 57
  08 Che RaT Rev Inf Zig =1N 66 - 51 - 59
  09 NA RaT Epo Pro+Rev Rev =1N 63 - 53 - 59
10 Syn Rev ReT Inf RaT =1N 65 - 44 - 56
11 Ada Rev Inf BaF RaT =1N 65 - 50 - 59
LSD 5 % led 01–11 11 17 15 9 9
LSD 5 % led 02–11 3 2 3 4 4

Tabell 5. Nedvissning (%), graderingar gjorda vid fyra tillfällen i försöken L 
och M samt tre tillfällen i försök N under perioden 11/8 till 1/9 2014. Tre 
försök i södra Sverige 2014

Figur 1. Nederbörd mm (blå staplar) och temperatur oC (röda kurvor) på de tre försöksplatserna Moss-
lunda, Borgeby och L:a Böslid april–augusti 2014 i försöksserien L15-7101. Källa: LantMet.
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Figur 2. Beräknad dag för potatisbladmöglets första angrepp i obehandlade försöksrutor av Bintje i försök 
i Skåne och Halland under 1983–2014  med antal dagar efter sättning som tidsfaktor. Två–tre försök 
per år.

Figur 3. Beräknad dag för potatisbladmöglets första angrepp i obehandlade försöksrutor av Bintje i försök 
i Skåne och Halland under 1983–2014 (83–14) med antal dagar efter sättning som tidsfaktor. Medeltal 
av två–tre försök per år.
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Figur 4. Brunröta (vikts-%) i Bintje i fältförsökens obehandlade försöksrutor i Skåne och Halland under 
1993–2013.

Bild från försöket på Mosslunda Södergård Kristianstad den 6 augusti 2014. Bilden är tagen med en så 
kallad multikopter 30-40 meter upp i luften av Björn Nilsson på Hushållningssällskapet. Som framgår 
av bilden var de fyra obehandlade försöksrutorna och infektionsraderna mellan försökets upprepningar 
nedvissnade sedan länge redan den 6 augusti. De behandlade försöksrutorna står ännu helt gröna.
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Slutsatser från 2014 års försök
• Det första angreppet av bladmögel startade 

mycket tidigt på de tre försöksplatserna. 
Tidpunkten för starten på angreppet varie
rade mellan de tre försöksplatserna med ett 
rekordtidigt angrepp på Borgeby, < 30 dagar 
efter sättning.

• Angreppen var inte de vanliga med enbart 
bladfläckar utan stjälk, bladstjälk och 
toppskottsangrepp var vanliga.

• De flesta bekämpningsprogrammen hade 
mycket goda effekter mot bladmögel, även 
på Borgeby där första behandlingen fick 
göras kurativt på ett redan väl etablerat 
angrepp.

• Skillnaderna mellan bekämpningsprogram
men som kan tyckas små är viktiga att ta 
hänsyn till, inte minst skillnader i slutlig 
skörd kan bli förhållandevis stor mellan olika 
fungicidprogram. Att reducera dosen var inte 
rekommendabelt under 2014. 

• Vid användning av VIPS var timingen vikti
gare än antalet behandlingar.

• Vid användande av beslutstödsystem går det 
inte att endast förlita sig på informationen 
från beslutsstödsystemet utan användaren 
måste också utnyttja erfarenhet och sunt 
förnuft. 

• Behandling enligt VIPS gav bra behandlings
effekt mot bladmögel. Skördarna var i nivå 
med övriga led, trots färre eller lika antal 
behandlingar och reducerade doser i något 
eller några fall.

• Som ett resultat av fungicidstrategierna 
ökade den osorterade knölskörden som ännu 
inte är korrigerad för brunröta med i genom
snitt 35 ton/ha på Mosslunda, 31 ton/ha på 
Borgeby och 19 ton/ha på L:a Böslid.
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