
Meldrøjer i rug
– hvad kan du gøre for at minimere risikoen?

Den vigtigste bladsygdom er ofte brunrust. 
De �este steder planlægger man på for-
hånd med én til to sprøjtninger. Skal der 
sprøjtes, anbefales det som udgangspunkt 
at undgå behandling under selve blom-
stringen. I langt de �este tilfælde vil vi så-
ledes anbefale en strategi med en effektiv 
bekæmpelse før begyndende blomstring. 

Gylle inden stadie 32
Gylle skal udbringes inden stadie 32 (an-
det knæ er mærkbart) og bør planlægges 
således, at der køres færrest mulige gange 
i hvert spor. Det handler om at undgå 
afgrødeskader. Afstem derfor gyllemæng-
den, så den passer med hele eller halve læs 
i forhold til længden af køresporene. 
Vi anbefaler at lukke såtragte på såmaski-
nen, så køresporet bliver bredere. Derved 
minimerer man risikoen for at beskadige 
de inderste rækker under kørslen i marken.
Kørespor og foragre kan altså være den 
helt store synder, og forsøg har vist, at 
koncentrationen af meldrøjer i det høstede 
korn nemt bliver �re-fem gange højere i 
køresporene sammenlignet med den øvrige 
del af marken (se �gur 1). 
Tjek derfor kørespor og særligt vandings-
spor, hvor der er kørt ofte i blomstringspe-
rioden med lave maskiner, for meldrøjer 
inden høst. Ud fra dine observationer kan 
du så planlægge eventuel separat høst af 
kørespor, foragre eller fx delmarker, hvis 
det vurderes nødvendigt. 
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Meldrøjesvampen �ndes de �este steder, 
hvor der er græsser. Svampen angriber ru-
gen under blomstringen, hvor blomsteran-
læggene står åbne for at opfange pollen til 
bestøvningen. Her tager meldrøjesvampen 
pladsen for pollen og i stedet for en kerne, 
vokser der en meldrøje frem. Tilstedevæ-
relsen af meldrøjesvampens sporer er vi 
ikke herre over. 
Men med management kan vi hjælpe rug-
planterne godt på vej, så de er bedst mulig 
rustet mod angreb. 
Det handler om at sikre en effektiv og ens-
artet bestøvning i afgrøden. Derfor er det 
også meget vigtigt, at pollenfrigivelsen er 
timet og tilstrækkelig. Netop dette sikres 
med PollenPlus®-systemet fra KWS, hvor 
hybriden selv står for pollenproduktionen. 
At PollenPlus®-system virker, er doku-
menteret både i forsøg og praksis.
En anden væsentlig faktor er dyrknings-
strategien. Du kan gennem den rette 
strategi minimere risikoen for angreb af 
meldrøjer i dine marker markant.

Spildplanter er en stor trussel
Meldrøjer bliver ikke betragtet som en 
sædskiftesygdom. Men der er alligevel 
forhold, du skal tænke på, hvis du dyrker 
rug efter rug. 
I hybridrug efter hybridrug er spildplan-
terne fra sidste års høst en stor trussel mod 
dette års hybridrug, da spildplanterne efter 
hybriden spalter ud og derfor har en anden 
blomstringsbiologi end den etablerede 
afgrøde. Det betyder ofte, at der er be-
grænsede mængder pollen til rådighed for 
bestøvning af spildplanterne og dermed 

Meldrøjer langs plejespor i hybridrug-
mark med køreskader efter gyllevogn.

dårlige betingelser for bestøvning. 
Vi ser således langt oftere angreb af mel-
drøjer i spildplanterne i sådanne marker. 
Ved dyrkning af rug efter rug bør der så-
ledes planlægges med en effektiv bekæm-
pelse af spildkorn, fx via en omhyggelig 
pløjning forud for næste års afgrøde. 

God etablering er også vigtig
En god og ensartet etablering i efteråret er 
ligeledes vigtig. Målet med etableringen 
er at sikre, at afgrøden har optimale vilkår 
til at udvikle sig og færdiggøre dannelsen 
af sideskud inden jul, da sideskud dannet 
i foråret ofte er lavere og blomstrer nede 
i afgrøden, hvor bestøvningen har ringere 
vilkår. 
God og tidlig tildeling af næringsstoffer 
i foråret er også vigtigt - særligt i dårligt 
buskede marker, da planten ellers nedprio-
riterer sideskuddene, som så vil stå lavere 
i afgrøden. En øverlig, ensartet sådybde på 
to-tre centimeter giver den mest ensartede 
fremspiring samt vækst og sikrer i sidste 
ende en mere ensartet blomstring. Husk 
også, at rug ikke egner sig til vandlidende 
arealer.

Minimer kørslen fra strækning
Det er velkendt, at færdslen i rugmarkerne 
skal minimeres mest muligt fra stræk-
ningsfasen og frem. Men helt at undgå 
færdsel er en umulighed, da der skal 
udbringes nærringstoffer, plantebeskyttel-
sesmidler og nogle steder vandes. Planlæg 
derfor færdslen, så den holdes på et mini-
mum og brug bredere spor, hvor der skal 
køres gylle og vandes. 
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Vægt af meldrøjer, 
opgjort som gennem-
snit af 6 sorter og 
9 lokaliteter, i selve 
afgrøden sammenlig-
net med i kørespor.
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