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Billede 1. Angreb af C. graminicola på green. Foto E.B. Nelson

Billede 2. Angreb af C. graminicola på stængel af enårig rapgræs.
Foto: T. Espevig

Antraknose - til skade eller nytte?
Colletotrichum, ofte kaldet ”antraknose” er en velkendt græssygdom på
enårig rapgræs. Et angreb på en
stresset enårig rapgræs green kan
have katastrofale konsekvenser.
På greens, hvor enårig rapgræs opfattes
som ukrudt, kan antraknosen dog være
med til at reducere andelen af enårig
rapgræs.

Sygdommen
Symptomer på angreb af svampen
Colletotrichum graminicola (også kaldet
Colletotrichum cereale) viser sig først som
små, gul til bronze-farvede pletter på
2 -5 cm i diameter i plænen. (Billede 1).

Efterhånden som sygdommen udvikler
sig, dannes der store, uregelmæssige
pletter med reduceret skudtæthed.
På de enkelte planter ser man, at
svampen først angriber spidsen af de
ældste blade og at symptomerne siden
spredes ned ad strået.
Når planter er stressede kan svampen
også angribe stænglen og de basale dele
af planten (stængelbasis, stoloner og
rødder). Angrebne områder på stænglen
og stængelbasis er først vanddrukne,
men de bliver snart sorte, vævet beskadiges, og planten dør. (Billede 2).

Sammenfatning
•

Det er vigtigt, at greens er
godt drænet og luftet.

•

Vand grundigt og sjældent,
men undgå tørkestress.

•

Prøv at reducere plantestress,
især i juli / august.

•

Udskift enårig rapgræs
(Poa annua).
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Billede 3. Acervuli med seta af C. graminicola på
enårig rapgræs. Foto: T. Espevig

Forhold som favoriserer sygdommen
C. graminicola er en svag parasit og ikke i
stand til at angribe planter der ”trives”.
Men under forhold der stresser planterne, såsom lav klippehøjde, mekaniske
skader, høj temperatur og næringsstofmangel, kan svampen angribe græsset.
Sygdomsudvikling fremmes af jordpakning, dårlig dræning samt mangel

Sådan forhindres og reduceres
angreb på enårig rapgræsgreens
•

Gennemfør et intensivt luftningsprogram hele vækstsæsonen.
Mindst en dybdeluftning med
”Vertidrain” eller ”Hydro-jet” i juli /
august.

•

Sørg for at vækstlaget er godt
drænet.

•

Undgå komprimering.

•

Brug et balanceret gødning-program
(undgå mangel på P og K). Husk
også, at enårig rapgræs kræver
mere kvælstof end de andre græsarter.

•

Hav god kontrol med filtlaget (må
ikke indeholde mere end 4,5% organisk materiale)

•

Vand rigeligt og sjældent, undgå
aftenvanding, men tørkestress skal
undgås i varme perioder.

•

Øg klippehøjden for at reducere
plantestress.

•

Reducer antallet af klipninger ved at
erstatte nogle af klipningerne med
tromling.

•

Fjern dug om morgenen og øg
luftcirkulationen enten ved at fjerne
vegetationen omkring greens, eller
ved at sætte blæsere op.

•

Der er praktisk erfaring med, at behandling med afspændingsmiddel
kan reducere skader på områder,
som ofte udsættes for antraknoseangreb.

på kvælstof, fosfor, kalium, eller vand.
Nematoder, der lever på rødderne og
skaber sår, kan også øge skaden forårsaget af C. graminicola.
Enårig rapgræs (Poa annua) er særligt
modtagelig og den kan angribes i hele
vækstsæsonen.
Krybehvene kan også angribes, hvis
den er varmestresset sidst på sommeren, men det medfører sjældent alvorlige
skader. Antraknose er blevet et stadig
større problem på krybehvene i USA i
de seneste år på grund af ekstremt lav
klippehøjde.
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I denne fase, kan hovedskuddet let
løsrives fra stængelbasis. Undersøger
man den syge plante under lup kan man
i et tidligt stadium se små sorte prikker (acervuli) lige under vækstvævets
overflade. Colletotrichum danner sorte
stave (Seta) på omkring 0,1 mm, der
stikker ud fra acervuli (kan ses ved 10 ×
forstørrelse). De er et meget vigtigt karaktertræk for bestemmelse af sygdommen (Billede 3).
Hvert acervulus indeholder snesevis
af encellede konidier, der kan spredes
med vind, vand, fodtøj og maskiner, og
på denne måde bringe sygdommen til
nye områder.
Hvis du finder acervuli på dødt væv
eller i filtlaget behøver det ikke betyde,
at frisk græs er angrebet. Man er nødt til
at kigge efter disse strukturer på misfarvede, levende planter, for at være sikker
på, om det er et nyt sygdomsangreb.
C. graminicola overlever nemlig fint
som saprophyt på døde planterester i
filtlaget.

