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Rotdreper (Gaeumannomyces graminis) 
Engelsk: Take-all patch, svensk: Rotdödare, dansk: Goldfodsyge

– En av de mest alvorlige sjukdommer på sandbaserte 
golfgreener 

– Angriper alle grasarter, vanligvis arter i kvein-slekta. 
Rødsvingel og tunrapp er mye sterkere. 

– Starter som små runde flekker små, runde flekker. 
Vokser i diameter. Andre grasarter eller ugras kommer 
ofte igjen i midten av flekkene.

– Røttene blir svarte og fungerer ikke. Soppen vokser under 
kjølige og fuktige forhold vår og høst, men symptomene
viser seg i perioder med tørkestress
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Rotdreper (forts)

– Sikkert tegn: ‘Running hyphae’: Sorte hyfer langs
røtter, utløpere og inni bladslirer.  

– Verst på unge greener. Vil ofte stabiliseree seg 
etter 3-4 år, når det har bygd seg opp en 
antagonistisk mikroflora i jorda 

– pH avhengig ? 

Foto: T. Espevig
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Memorial 

Rotdreper-resistens hos 
gressarter og sorter 



➢Rikelig N-gjødsel som ammoniumklorid eller ammoniumsulfat

➢Unngå mangel på P og K

➢Gjødsle med Mangansulfat. 

➢Unngå pH>5,5 (Bruk surtvikrende gjødsel, unngå kalk)

➢Unngå toppdressing med pH>6 

➢ Alvorligst angrep ved pH>7 i øvre 2,5 cm av jorda 

➢Oppbygging av antagonistisk mikroflora: Kompost ?  

➢Resistente grasarter

➢God drenering og riktig vanning

➢Kjemiske midler kan føre til større angrep

5

Tiltak mot rotdreper (etter Anne Marte og Arne Tronsmo) 
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Kjemisk bekjempelse ? 
– Azoxystrobin and….. and propiconazole twice in late fall and again in April can

provide some protection against take-all.  
(Peter Dernoden in ‘Creeping bentgrass management’)  
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Kjemisk bekjempelse ? 
– Azoxystrobin and….. and propiconazole twice in late fall and again in April can

provide some protection against take-all.  
(Peter Dernoden in ‘Creeping bentgrass management’)  

– Svensk label for Syngenta-produktet ‘Headway’ (azoxystrobin + propiconazole):  
Headway är en effektiv systemisk fungicid som används för bekämpning av
fläckar av snömögel (Microdochium nivale), Take-All (Gaeumannomyces
graminis), Sclerotinia homoeocarpa och bladfläcksjuka (Drechslera spp.), samt
för måttlig kontroll av antraknos (Colletotrichum graminicola) på förvaltade
rekreationsområden med gräs, och andra gräsmarker

19 g azoxystrobin + 31 
g  propiconazol pr daa
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Sola GK, Stavanger 

• Rødsvingel/engkvein greener (USGA) fra 1999, oversådd med krypkvein 
fra 2015. Rundt 40 % tunrapp. 

• Problemer med rotdreper siden starten i 1999.  Flekkene viser seg særlig i 
tørre perioder om ettersommeren. Like mye før som etter innsåing av 
krypkvein starta i 2015. 

• Tok kontakt med NGF høsten 2016 for å få til en søknad om minor –use
registering av Amistar (250 g a.i. azoxystrobin pr liter) mot rotdreper

• NIBIO fikk i oppdrag av NGF å lage nødvendige søknader til Mattilsynet
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TIDLIGERE NORSKE FORSØK MED AMISTAR

MOT OVERVINTRINGSSOPP, 2005-2006 

Sportak
Amistar

Duo
Stratego

Dose: 2 x 
100 ml 
(2 x 20 
+12.5 

gvs/daa) 



Rotsone: Rein sand 

Pro

klor

az

Azoxy

stro

bin

Tri

floxy-

strobin

Propi

cona

zol

Usprøyta 0.00 0.00 0.01 0.02

Sportak EW

(prochloraz)

0.00 0.00 0.00 0.00

Amistar Duo

(azoxystrob. + propic.)

0.00 2.15 0.00 0.07

Stratego 250 EC

(Triflox. + propic.)

0.00 0.01 0.00 0.04

Miljøfarlighets-

grense 

0.44 0.90 0.19 0.13

Green Mix: Glødetap i hele rotsonen: 2% 

Pro

klor

az

Azoxy

stro

bin

Tri

floxy-

strobin

Propi

cona

zole

0.00 0.00 0.01 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.44 0.90 0.19 0.13

Men tidligere forsøk med azoxystrobin i lysimeteranlegget på Landvik viste også 
at at Amistar er utsatt for utlekking 



Vil det ut fra miljø-hensyn være riktig å anbefale en 
søknad om bruk av Amistar mot rotdreper ?  

Glødetapsanalyse tatt ut av Indigrow
på green 9 på Sola GK viste: 

Djup Glødetap, %

0-25 mm 6.0 

25-50 mm 3.0

50-75 mm 2.1

(Illustrasjonsfoto, 
ikke fra Sola GK )
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To ulike søknader ble sendt til Mattilsynet: 
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To ulike søknader ble sendt til Mattilsynet: 
1) Søknad om tillatelse til å utføre prøvesprøyting på 

9 greener på Sola GK  

1. Usprøyta kontroll (3 greener) 

2. Amistar: To ganger med 2 ukers intervall om våren, 100 ml/daa pr sprøyting
(Tilsvarer 2 x 25 g = 50 g azoxystrobin/daa) (3 greener) 

3. Amistar: To ganger med 2 ukers intervall om våren og to ganger med to ukers 
intervall  om høsten, 75 ml/daa pr sprøyting. 
(Tilsvarer  4 x 18.75 = 75 g azoxystrobin/daa) (3 greener) 

Søknad sendt inn 4.mai. 
Tillatelse til prøvesprøyting innvilget 12.mai 2017
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Usprøyta Amistar, 75 ml/daa Amistar, 100 ml/daa

Sprøyting 

Resultater
Middel av tre greener pr behandling - Bjørn Kenneths notater
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Green 5 
(100 ml 
Amistar
pr daa) 

Green 10 
Usprøyta 

19.juni 16.aug.



17

Green 5 
(100 ml 
Amistar
pr daa) 

Green 10 
Usprøyta 

19.juni 16.aug.
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To ulike søknader ble sendt til Mattilsynet: 

2) Søknad om generell ‘minor use’ registrering

1. Minor use: Søknad om at en bestemt gruppe av brukere skal ha lov til å bruke et 
preparat mot en bestemt skadegjører eller i en (liten) kultur som ikke står på 
etiketten. Ble tidligere kalt ‘off-label’.

2. ‘Minor use’ innebærer at brukeren har det fulle ansvar og kan ikke kreve 
erstatning fra plantevernfirmaet hvis kulturen skulle bli skadet eller noe annet 
skulle oppstå. 

3. Før bruk av preparatet skal minor-use etikett nedlastes og ansvarserklæring skal 
undertegnes og oppbevares i den enkelte brukers internkontrollsystem.

4. For behandling av en minor-use søknad krever Mattilsynet et gebyr på ca
9.000 kr.   



Aktivt stoff Handelsprep. Sweden Norway Denmark Finland

Azoxystrobin
Amistar, Heritage Off label
Headway X

Cyprodinil Switch, Acanto Prima Utgår Off label
Fludioxinil Medallion, Switch X X Off label
Picoxystrobin Acanto Prima Utgår
Prochloraz Sportak EW, Basso X

Propiconazole
Tilt, Banner Maxx, Basso, 
Bumper,  Headway, Stratego X (X) X

Prothioconazole Proline, Stratego, Delaro X Off label
Trifloxystrobin Stratego, Delaro X
Total fungicides 3 + 4 (+ 0 2

1 off label 2 off label) 3 off label

Ordinære godkjenninger og off label/minor use godkjenninger  av soppmidler:

Policy m.h.t. bruk av ‘minor-use’ muligheten varierer 
mellom golfforbundene i de nordiske land
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NGF’s søknad om Amistar: 
Inntil 4 sprøyting pr pr år, 2 om våren og 2 om høsten. 

Maks dose pr sprøyting 100 ml/daa, maks total årlig dose: 300 ml/daa 
(Tilsvarer bruken av axosystrobin i Headway i Sverige)

Mattilsynets vurdering: 
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Mattilsynets vedtak:
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Hva gjør vi i 2018 ? 

1. Godkjent mengde Amistar er mindre enn omsøkt, men én gangs spøryting
kan likevel sannsynligvis likevel bidra til å redusere rotdreperangrepet
(bør etterprøves) 

2. Greener der det det erfaringsmessig er mye rotdreper kan sprøytes om våren 
med Amistar i dosen 100 ml/daa (25 g azoxystrobin /daa). Bruk evt. 
vætemiddel og vann preparatet forsiktig ned i rotsonen etter bruk. 

3. Sett igjen et usprøyta kontrollareal for å teste effekten.

4. Vil Syngenta søke om ordinær godkjenning av Headway i Norge, på samme 
måte som i Sverige ? 


