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Disposisjon 

 

• Identifikasjon av skadegjøreren er det første trinnet i 

integrert plantevern 

• Symptomer og tegn på de viktigste grassykdommene 

• Forebygging av kjemikalieresistens hos sopp 

 



Struktur av 

en IPM-program 
sykdom/ skadedyr /ugras 

Resistens og skjøtsel 

Biologisk bekjempelse 

Mekanisk bekjempelse 

Kjemisk 

bekjempelse 

   

Diagnose 
  

Overvåking 
Økonomisk 

skadeterskel 

Fundament 

Metoder 
forebyging / bekjempelse 



•  Sopp 

•  Nematoder 

•  Bakterier 

•  Andre organismer 

Sykdommer      Skadedyr        Ugras 

• Insekter 

• Andre dyr 

Skadegjørere: 

From Agrios G.N., 2005 

Bilder: T. Espevig 



Sykdomstrekant 

Sykdom 

Sykdomsvekker (PATOGEN) 

SYKDOM – en tilstand på en levende plante som utvikles under 

mer eller mindre stadig samspill mellom en sykdomsvekker  

og en vert, og som fører til skade på verten.  

Bladfukt 

Luftfuktighet  

Vind 

Daglengde 

Solstråling 

Luft- og jordtemperatur 

Jordfuktighet 

pH 

  
Skjøtsel 
Drenering 

Vanning 

Gjødsling 

Klipping 

Toppdressing 

Lufting 

Filt kontrol 

Renovasjon 

Hygiene 

 

Påvirker gras og patogen 

både positivt og negativt! 
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Rosa 

snømugg               Antraknose  Rotdreper    Grastrådkølle 

De mest vanlige sykdommer i Norden 



Disposisjon 

 

• Identifikasjon av skadegjøreren er det første trinnet i 

integrert plantevern 

• Symptomer og tegn på de viktigste grassykdommer 

• Forebygging av kjemikalieresistens hos sopp 

 



Diagnose trekant 

Sykdom 

PATOGEN 

visuelle og mikroskopiske tegn 



Sopp sykdommer kan deles i følge: 

• Taksonomi* av sopp: 

 Ascomycota (eks.: rotdreper)  

 Basidiomycota (eks.: grastrådkølle, Rhizoctonia spp.) 

 Oomycota (NB! ikke ekte sopp, eks.: Pythium spp.) 

 Deuteromycota (seksuell formeringsmåte er ikke kjent. Ikke taksonomisk gruppe. 

Eks.: Fusarium spp.) 

• Hvor på planten finner vi skaden? 

 Blader (rød tråd, rosa snømugg, grastrådkølle, rust) 

 Blader og/eller røtter (antraknose, Drechslera spp., Pythium spp., Rhizoctonia) 

 Røtter (rotdreper)  

 
* Formeringsmåte, slektskap, typiske morfologiske og andre egenskaper. 



Bladsykdommer 



Rosa snømugg og Microdochium flekk  

(Microdochium nivale) 

Vår 
Rosa snømugg 

Høst 
Microdochium flekk 

Aamlid  T.S., F. Enger, G. Thorvaldsson G., J. Tangsveen, 

T. O. Pettersen, and A.A. Steensohn , 2011 

Nordisk (STERF) sortsprøving, Landvik 

Rødsvingel 

Kvein 

Bilder: T. Espevig 



Hundekvein 

A  = Avalon 

V = Villa 

G = Greenwich 

L = Legendary 

 

Krypkvein 

A 4 = Penn A-4 

Rødsvingel 
Engkvein 
Krypkvein 
Hundekvein 

Resistens mot M.nivale 

Casler et al., 2001; Tronsmo et al., 2008; Aamlid et al., 2011; Espevig et al., 2011 

Foto: Katarina Gundsø Jensen 

 



Resistente arter og sorter 

 

• Foredlig 

• Sortsprøving 

  NTEP i USA & Canada 

  STRI i UK 

  Scandinavisk (STERF) (Norge, Island, Danmark 2011) 

 

 

 

Aamlid  T.S., F. Enger, G. Thorvaldsson G., J. Tangsveen, T. O. 

Pettersen, and A.A. Steensohn , 2011 

Landvik    Apelsvoll 

 



 

Rosa snømugg / 

Microdochium flekk 

 Angripes: 

 Alle grasarter 

 

 Gunstig miljø: 

• 0-13 °C 

• Regnvær 

• Veldig fuktig med eller uten snø 

• Liker best – snø på ikke frossen bakke 

 

 Symptomer: 

• Runde eller ujevne flekker 

• Rosa snømugg - bleke avfargete 

     flekker med brun rødaktig ring 

•  Microdochium flekk – brune flekker 

 
 Tegn:  

• Hvit mycel 

• Orange sporodochier 

• Halvmåneformede sporer med flere celler 

 
Bilder: T. Espevig 



Rød grastrådkølle (Typhula incarnata) 

Vår 

Høst 

Bilder: T. Espevig 
Bilde: T. Haugen 



 

 Angripes: 

 Alle gressarter 

 

 Gunstig miljø: 

• 0-10 °C 

• Langvarig snø dekke 

 

 Symptomer: 

• Runde lyse flekker 

 

 Tegn:  

• Vår: Hvileknoller (sklerotia) og hvit eller gråaktig mycel 

• «Klemmeforbindelser» som hos andre Basidiomycota 

• Høst: spirte sklerotia med rosa fruktlegemer 

Rød grastrådkølle  

Bilder: T. Espevig 



Rød tråd (Laetisaria fuciformis) 

 Angripes: 

• Mer – rødsvingel, raigras; mindre – kveinarter 

 

 Gunstig miljø: 

• 15-24 °C 

• Regnvær 

• Lavt nitrogen nivå 

 

 Symptomer: 

• Små bleke eller rosa flekker 

 

 Tegn: 

• Rosa mycel uten «klemmeforbindelser» 

Bilder: T. Espevig 



Rust (Puccinia spp.) 

Foto T. Espevig 

 Angripes: 

• Alle gressarter, mer utsatt engrapp  

 

 Gunstig miljø: 

• Først:  2-3 dager med overskyet, vær 

     rundt 20°C og høy fuktighet 

• Etterpå: rundt 30 °C og full sol 

 

 Symptomer: 

• Gule flekker på blader 

• Gulning og tynning 

 

 Tegn: 

• Orange fruktlegemer (uredier) 

     med sporer (uredosporer) 

Bilder: T. Espevig 



 

Dollar spot (Sclerotinia homoeocarpa) 

? 
i Skandinavia 

Bilde: T. Espevig 



Blad- og/eller 

rotsykdommer 



Anthraknose (Colletotrichum cereale) 

 Angripes: 

• Tunrapp 

• Krypkvein 

 

 Gunstig miljø: 

• 10-16 °C og fuktig 

• Lavt nitrogen nivå 

• Lav klippehøyde 

• Lite vanning 

 

 Symptomer: 

• Fra små gule flekker til ujevn gulning 

• Råtne i buskingsknuter 

 

 Tegn:  

• Mørke acervuli med sorte torner 

• Halvmåneformede encellede sporer 

 Bilder: T. Espevig 



 

Inguagiato J.C., Murphy J.A., and B.B. Clarke, 2009 

Photo: Inguagiato J.C. 

Toppdressing med sand og lite angrep 

Ingen topdressing 

Anthraknose (Colletotrichum cereale) 



Rhizoctonia (Rhizoctonia solani) 

Bilder: T. Espevig 

Filt 
Bilde: Jacob Arnkvist 

 Angripes: 

• Raigrass 

• Kveinarter 

 

 Gunstig miljø: 

• Varmt (15-30 °C) og fuktig 

• Høyt nitrogen nivå 

• Mye filt 

 

 Symptomer: 

• Røykeringer – kortklipt gress 

• Ujevne flekker – høytklipt gress 

 

 Tegn:  

• Hvit mycel, rett vinkel (90 °) ved forgrening 

• Ingen «klemmeforbindelser» 

• Ingen sporer 



Rhizoctonia snø mugg? 

Bilder: T. Espevig 

Tidlig vår 

Bilde: Per Bengtsson 



Raigras-brunflekk (Drechslera siccans) 

 Angripes: 

• Raigras  

 

 Gunstig miljø: 

• Frodig grasvekst 

• Varmt og fuktig 

 

 Symptomer: 

• Ujevn gulning 

• Brune små bladflekker 

 

 Tegn: 

• Typiske sporer 

Bilder: T. Espevig 



Rotsykdommer 



Rotdreper 

(Gaeumannomyces graminis) 

Bilder: T. Espevig 

 Angripes: 

• Krypkvein 

• Hundekvein  

 

 Gunstig miljø: 

• Kjølig og regnvær for angrep 

• Nyetablerte greener 

• Lite konkurranse i vekstmediet 

• Høy pH (> 6,5) 

 

 Symptomer: 

• Ringformede flekker 

• Synlig: vår, høst eller etter tørre perioder 

• Tunrapp fyller nakne steder 

• Mørke-brune røtter 

 

 Tegn: 

• Brun mycel og typiske infeksjonspigger (haustorier) 

 



Pythium rot funksjonsforstyrrelse 

Foto T. Espevig 
Bilde: A. Kvalbein 

Bilde: T. Espevig 

 Angripes: 

• Krypkvein 

• Tunrapp  

 

 Gunstig miljø: 

• Mange dager med regnvær og overskyet 

• Dårlig drenering og høy jordfuktighet 

 

 Symptomer: 

• Symptomer viser seg etter tørke eller andre stresser 

• Ujevn gulning eller tynning  

 

 Tegn: 

• Røtter fylt med oosporer 

NB! Ikke ekte sopp 



Andre soppsykdommer og forstyrrelser: 

  Hekseringer 
           Bilder M.A. Fidanza 

 

 

 

 

 
 

 Overfladisk heksering 

 

Bilde: P.H. Dernoeden 

Type 3 Type 2 

Type 1 

Type 1: Gras er drept eller 

skadet i høy grad 

Type 2: Stimulert grasvekst 

Type 3: Grasvekst ikke 

påvirket 



Hvis diagnose er vanskelig 
• Tilgang til litteratur: 

  for eks.: ”Nøkkel for diagnostisering av skader på golfgress” i 

  ”Sykdommer på gras til grøntanlegg” av Tronsmo & Tronsmo, 2009 

• Hvis symptomer er ikke typiske – send prøver til analyse. 

• Informasjon om prøvetaking og følgeskjema www.nga.no  

         kommer snart på www.bioforsk.no  

• Vi behøver dispensasjon for prøver fra andre land. 

 

 

Gress diagnose laboratoriet 

Bioforsk Øst Landvik 

Reddalsveien 215 

4886 Grimstad, Norge  

  

Tlf: +47 406 23 778 

tanja.espevig@bioforsk.no 

http://www.nga.no/
http://www.bioforsk.no/
mailto:trygve.aamlid@bioforsk.no
mailto:planteklinikken@bioforsk.no


Disposisjon 

 

• Identifikasjon av skadegjøreren er det første trinnet i 

integrert plantevern 

• Symptomer og tegn på de viktigste grassykdommer 

• Forebygging av kjemikalieresistens hos sopp 
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  Norge Sverige  Finland  Danmark  

Virksomme stoffer 

Fungicider 

 

 

 

 

5 
Trifloksystrobin  

Propikonazol 

Protiokanozol 

Pikoksystrobin 

Cyprodonil 

 

4-5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

STERF. Golf’s R&D programme within IPM 

Tillatte soppmidler i Scandinavia 

Er det noe fare for kjemikalieresistens ? 



Kjemisk bekjempelse. Kjemikalieresistens  

 

• Resistens mot fungicid - når de fleste individer innenfor en 

populasjon av en sopp ikke lengre er følsomme overfor 

virksomme stoff(er) 

• Resistens mot ≥2 fungicider: 

 fra samme kjemiske familie – ‘cross resistance’ 

 M. nivale resistent mot iprodion og vinklozolin (begge dikarboksimider) eller 

 fra forskjellige kjemiske familier – ‘multiple resistance’ 

 Colletotricum cereale resistent mot azoxystrobin (strobilurin) og benzimidazole 

• 2 komponenter: kjemisk (selve middel) og biologisk (sopp) 

 

Ca 15 kjemiske familier av fungicider. Samme familie inkluderer midler med samme virkningsmekanisme 



Kjemisk komponent = Fungicider (soppmidler): 

  Kontaktvirkende: 

• De fleste blokkerer flere livsviktig funksjoner for sopp (lite spesifikke) 

• Påvirker sopp på plantenes overflate (trekkes ikke inn). 

• Kan ikke beskytte ny vekst + noen forutsetninger ved bruk 

  Gjennomtrengende: 

• De fleste blokkerer 1 livsviktig funksjon for sopp (spesifikke) 

• Kan beskytte ny vekst + andre momenter 

1. Lokal virkning (virker der hvor middel ble trukket inn i plantevevet) 

2. Transport oppover (trifloksystrobin, propikonazol, tebukonazol) 

3. Systemisk (transport oppover og nedover) 

 

 

Ca 15 kjemiske familier av fungicider. Samme familie inkluderer midler med samme virkningsmekanisme 



Virkemåte av soppmidler 

1 livsviktig funksjon for soppen 

Ofte gjennomtrenegte 

Sopp utvikler resistens mot midler 

>1 livsviktige funksjoner for soppen 

Ofte kontaktvirkende 

 

Risiko for utvikling av resistens mot soppmidler 

Mutasjon i 1 gen Mutasjoner i flere gener 

    Resistens: 

   Kjemisk komponent        Biologisk komponent 

Fungicid   ↔    Sopp 

Mutasjoner i 1 eller flere gener 



 

Biologisk komponent = sopp 

I. Resistens er et populasjon* fenomen ! 

1. Det startes med en resistens-skapende mutasjon i et 

individ 

2. Antall individer med resistens mot soppmiddel øker 

3. De fleste individer i en populasjon er resistente 

 

Sprøyting med 

soppmiddel 

Sprøyting med 

soppmiddel 

Sprøyting med 

soppmiddel 

Sprøyting med 

soppmiddel 

* Populasjon er ei gruppe av individer av en art i et område 

Følsomme individer 

Resistente individer 
Illustrasjon fra Latin, 2011 



 

Biologisk komponent = sopp 

II. Ikke alle sopper utvikler resistens like fort. 

Mutasjon skjer og «fester» seg i en populasjon raskt HVIS: 

• Mutasjonshastighet er høy og populasjon er stor 

• Soppen formerer seg både seksuelt og aseksuelt 

• Livssyklusen er kort, flere sporedannelse per sesong 

• Soppen sprer seg raskt (for eks. luft og ikke jord) 

• Høyt seleksjonstrykk  = fungicider tilføres ofte til stedet 

 



Virkning av soppmidler (Latin, 2011) 
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Sneskimmel 

 

 

Græstrådkølle  

Microdochium 

nivale 

Typhula 

incarnata 

Typhula 

ishicariensis 

Azoxystrobin XX 

Trifloxistrobin XX XX 

Propikonazol X XX XX 

Virkning av strobiluriner og triazoler mot snømugger 
(fra Jung et al., 2007) 



  Norge Sverige  Finland  Danmark  

Virksomme stoffer 

Fungicider 
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Protiokanozol 

Pikoksystrobin 

Cyprodonil 
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STERF. Golf’s R&D programme within IPM 

Tillatte soppmidler i Scandinavia 

Er det noe fare for kjemikalieresistens ? 



Kjemisk bekjempelse. Kjemikalieresistens  

Risiko for kjemikalieresistens reduseres ved blant annet 

redusert seleksjonstrykk og størrelse på populasjonen til soppen: 

• Bruk av alternative metoder for sykdomsbekjempelse 

• Bruk av effektive preparater 

• Riktig tid og dosering (mengde av smitte eller angrep, vær osv.) 

• Bruk av fungicider som virker på flere livsviktige funksjoner av soppen 

• Blanding av preparater (spesielt hvis de er ensidige) 

• Veksling av preparater 

• Noen preparater skal brukes en gang i sesong (ofte ensidige) 

 

 

 



Databaser / fungicider: 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/index.htm 

 

http://landbrukstilsynet.mattilsynet.no/plantevernmidler/godk.cfm  

 

 

 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/index.htm
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/index.htm
http://landbrukstilsynet.mattilsynet.no/plantevernmidler/godk.cfm
http://landbrukstilsynet.mattilsynet.no/plantevernmidler/godk.cfm
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Takk! 

Spørsmål? 


