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Skador
Utseende

Sjukdom

Yttre förhållanden
Som gynnar sjukdomen

Skador i
huvudsak

Åtgärder för att förebygga eller minska skadorna

Bekämpning
(Våren 1999)

Runda fläckar upp
till ca 30 cm i diameter. Blad svampiga, blir rödaktiga
och bleknar sedan.
Ett skärt mycelium
kan synas på
morgonen.

Snömögel
Microdochium
nivale
(Förr Fusarium nivale)

Väta, fukt, kyla (0–10°).
Kommer också under snö,
Särskilt om marken inte
är frusen. Gynnas av höga
Kvävegivor på hösten.

Ven
Rajgräs
Vitgröe
Rödsvingel

Små kvävegivor på hösten så
att tillväxten blir måttlig.
Undvik filtbildning och ta
bort daggen på morgonen.
Sörj för bra luftväxling

Rovral
Baycor
Svavelhaltiga
gödselmedel eller
1,5–2 kg svavel
per 100 m2

Stora runda döda
fläckar upp till 60
cm i diameter.
Bladen gråvita och
hoptorvade. Ev kan
ett gråvitt mycelium
synas.

Trådklubba

Fuktigt, vått, kallt
(1–4°). Växer bra
Under våt snö och i
Snöslask. Gynnas av
Hög kvävenivå.

Alla gräs

Små kvävegivor på hösten
så att tillväxten blir
måttlig. Bra ytavrinning
och dränering.

Rovral
Baycor

Långvarigt snötäcke.
Utveclas på sur,
Ofusen mark.

Alla gräs

Små kvävegivor på hösten
så att tillväxten blir måttlig.
Lagom fosforgödsling.

Rovral. Upprepade behandlingar. Ta bortsnö för snabbareavsmältning

Runda döda
fläckar intill 15 cm i
diameter. Bladen
svampiga och bleka.
Nästan vita myceliefläckar som sammanväxer.

Typhula
incarnata
Typhula isihikarnensis

Gräsröta
Sclerotinea
borealis
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Gräset tunnas ut
dör i avlånga eller
runda fläckar. I
centrum grå till
röda och i kanterna
mörkröda till bruna.

10 – SJUKDOMAR, SKADOR, SKADEGÖRARE

Vitt till grått mögel
i större eller mindre
områden. Täcker
både blad och stam.
Hela bladenblir gula
Runda ringar med
antingen mörkgröna
ytterkanter eller dött
gräs. Fläckar från
små 15 cm till mer
än meterstora.
Jorden torr under
fläckenoch håller
inte vatten.

Groddbrand
Bladfläcksjuka
Drechslera
Kallas groddbrand på nytt
gräs och bladfläcksjuka på
etablerat gräs.

Gräsmjöldagg
Erysiphe
graminis

Häxringar
Basidomycetes
Minst 20 olika
arter förorsakar dessa
skador.

Temp. 12–22° med våta,
Fuktiga förhållanden.
Korta dagar och höga
Kvävegivor samt låga
Klipphöjder.

Alla gräs

Bra dränering. Måttliga
kvävegivor. Hög klipphöjd.

Rovral

Vått, fuktigt, kallt väder
(12–20°). Höga kväveGivor. Skugga och
Dålig luftcirkulation. Uppträder ej på kortklippt gräs.

Rödsvingel
Ängsgröe
Eng.
rajgräs

Måttliga kvävegivor. Minska
skuggning och öka luftcirkulation.

Baycor

Gynnas av multnande organiskt material. Särskilt
trä samt av filtbildning,
kväve. Och hög
jordfuktighet.

Alla gräs

Behandling med vätmedel
samt djup hålpipluftning.

Inga kända bekämpningsmedel
finns. I svåra
fall grävs jorden ut och ersätts med ny.
Vätmedelsbehandling!
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Cirkelrunda döda
fläckar intill 70 cm i
diameter. Ljusbruna
till gula. I mitten
kan nytt gräs
uppträda.
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Små runda fläckar
som kan sammanväxa till större
fläckar. Små ljusröda
fläckar med rödaktig
färgton. Skära till
röda myceliumtrådar
som går ca 20 mm
från skadan eller
skärt mycelium
Vitt eller grått
slemmigt ämne, nästan genomskinligt
täcker gräset. Ofta
fläckvis i intill 25
cm stora fläckar.
Övergår till askgrå
färg.

Rotdödare
Gaeumannomyces graminis
(förr Ophiobolus graminis)
Rödtrådsjuka
Laetisaria
fuciformis
(förr Cortisium fuciforme)

Slemsvampar
Mucilago
spongiosa
Physarium
cinereum

Fuktigt, kallt (4–20°) och
Låga kvävegivor och
Högt pH samt filtBildning. Mest på nySådd år 1–5.

Ven

Sänk pH-värdet i jorden.
Använd ej pH-höjande
gödselmedel och kalk.

Använd gödselmedel innehållande svavel, som
ammoniumsulfat.
Behandla med
svavel 1,5 2 kg
per 100m2.

Vått, fuktigt. Temp. Omkr.
15–25° med mycket dagg.
Mycket låg kvävenivå.

Alla gräs

Man bör öka kvävegödslingen

Behövs ej

Vått, fuktigt, molninigt
väder med temperatur
omkring 20–30°.

Alla gräs

Borsta svampen och spola
efteråt med vatten

Behövs ej
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Döda fläckar av
oregelbunden form
2–5 cm stora som
kan växa ihop.
Sprider sig mycket
fort. Bladen först
svampaktiga och
blir röda sedan vita
till grå. Ett bomullsaktigt mycel kan
synas tidigt på
morgonen.
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Stora, runda upp till
1,5 m stora fläckar.
Bladen blir olivgröna och vissnar
sedan och blir ljusbruna och dör och
bildar ljusbruna
döda cirklar. Sprider
sig mycket snabbt.

”Groddbrand”
Pythium blight
Pythium spp.
Egentligt
svenskt namn
saknas.

Vått, fuktigt, regnigt
molnigt. Väder med hög
temperatur(>25°). Mycket
kvävegödsel, Dålig
dräneringoch pH Omkring
7,0. Sprids med Maskiner

Alla gräs

Undvik kraftig bevattning och
sörj för bra dränering.
Minska kvävegivorna.

Inga preparat
för närvarande
tillåtna i
Sverige.

Svenska namn
saknas.

Varma dagar (20–30°) och
kalla nätter med hög luftfuktighet och mycket dagg.
Mycket kvävegödsel, dålig
Dränering och mycket
bevattning.

Alla gräs

Ta bort morgondagg. Piplufta
eller sticklufta. Undvik stora
kvävegivor och mycket
bevattning.

Rovral

Brown patch
Yellow patch
Rhizocotonia
solani
Rhizocotonia
cerialis
Rhizocotonia
oryzae
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Stora runda döda
fläckar av oregelbunden form upp
till 70 cm stora.
Börjar med att gräset
vissnar och övergår
sedan i röda till
gula döda fläckar.
Frog-eye.

Inget svenskt
namn men
kallas ”Sommarfusarioser”.

Små 2–5 cm stora
fläckar som kan
smälta ihop till större nedsjunkna
fläckar. Bladen blir
gulgröna och
svampaktiga och
övergår i rödaktig
färg.

Inget svenskt
namn

Små, 2–8 cm stora,
runda kopparfärgade fläckar.
Hela bladet kan
täckas.

Höga temperaturer
(20–30°).
Filtbilning och höga
Kvävegivor.

Ängsgröe

Minska filtbilning och
undvik stora kvävegivor.
Vattna mot vissning.

Torr jord och fukftig
Luft med morgondagg.
Temperatur omkr. 20–25°.
Ingen eller lite kvävegödsel.
Filtbildning och låga
klipphöjder.

Temperatur 20–25°.
Fuktiga jordar med lågt pH.

Rovral
Baycor

Alla gräs

Ta bort daggen. Kvävegödsla
och minska filtbildningen

Rovral
Baycor

Ven

Sörj för avrinning och
dränering.

Inga kända
angrepp i
skandinavien

Fusarium
roseum
Fusarium spp.

Dollar spot
Sclerotonia
homeocarpa

Inget svenskt
namn
Copper spot
Gloeocerocospora sorghi
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Allmän uttunning
av gräset med gulaktig kloros som
övergår i brunt.
Bildar oregelbundna
fläckar intill 75 cm
Skotten dör och blir
svarta vid basen.

Inget svenskt
namn.
Anthracnose
Colletotrichum
gramicola

Hög luftfuktighet och torr
Jord med temperatur
25–30°. Jordpackning.

Alla gräs
Mest
vitgöe

Kvävegödsla och lufta

Inga preparat för
närvarande
tillåtna i Sverige
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