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Test af en indsendt prøve af hyrdetaske har vist, at denne art nu kan føjes til listen af ukrudtsarter, som 
har udviklet resistens overfor sulfonylureamidler (SU-midler). Doseringen af Express ST skulle øges ca. 
75 gange på den resistente population for at opnå samme effekt som på den følsomme population.  

Forhistorie
Den resistente population af hyrdetaske er fundet i en mark, som er dyrket uden pløjning i en årrække. 
Der er tale om et kornrigt sædskifte med hyppig anvendelse af SU-midler til ukrudtsbekæmpelsen (ta-
bel 1). Der har siden 2007 været mistanke om, at fuglegræspopulationen i den pågældende mark havde 
udviklet resistens. I de senere år har der således været behov for sene supplerende ukrudtssprøjtninger 
– såkaldte hævnsprøjtninger - primært på grund af overlevende fuglegræs. Mistanke om resistens hos 
hyrdetaske meldte sig første gang i 2012, hvor frø af både fuglegræs og hyrdetaske blev indsamlet og 
indsendt til test for resistens.

Metode
Følsomheden overfor Express ST og Primus af de indsendte prøver af fuglegræs og hyrdetaske er sam-
menlignet med følsomheden af standardpopulationer af de pågældende arter i potteforsøg i væksthus.

Der er anvendt 4 doseringer af hvert herbicid på fuglegræs og 6 doseringer på hyrdetaske, da denne arts 
følsomhed under væksthusforhold er mindre kendt. Sprøjtning blev udført på planternes 4. bladstadie.  
Planterne blev høstet ca. 4 uger efter sprøjtning, og friskvægt blev målt. 

Doseringskurver blev estimeret ved non-liniær regression, og ED50 doseringerne (doseringer som giver 
50% effekt) blev beregnet. 

Resultater
Effekten af Express ST var signifikant lavere på den indsendte population af hyrdetaske sammenlignet 
med standardpopulationen (figur 1). Der er også tendens til en lavere effekt af Primus på den indsendte 
population (figur 2). Resistensfaktoren for Express ST er beregnet til 75, hvilket betyder, at for at opnå 

Tabel 1. Oversigt over afgrøder og ukrudtsbekæmpelse i den aktuelle mark i de sidste fem år.

År Afgrøde Ukrudtsbekæmpelse

Efterår                  Forår Sent forår

2012 Vårbyg Hussar OD Starane XL

2011 Vinterhvede Hussar OD + Atlantis OD Starane XL

2010 Vinterhvede Boxer + DFF Ally + Starane XL

2009 Vinterraps Kerb

2008 Vårbyg Hussar OD + DFF Starane 180S
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samme effekt på de to populationer skal doseringen på den resistente population være 75 gange højere 
end på standardpopulationen (tabel 2). Resistensfaktoren for Primus er ca. 4. En forskel i følsomhed på 
4 ligger indenfor den naturlige variation i følsomhed mellem populationer.

Den beregnede resistensfaktor for Express ST er af samme størrelsesorden, som vi tidligere har fundet 
for SU-resistent fuglegræs. Fuglegræs fra den aktuelle mark viste resistens over for Express ST og nedsat 
effekt af Primus.

Figur 1. Effekt af Express ST på standard og resistent population af hyrdetaske.

Figur 2. Effekt af Primus på standard og resistent population af hyrdetaske.

Tabel 2. ED50 doser (doseringer som giver 50% effekt) på standard og resistent population af hyrdeta-
ske samt resistensfaktorer (antal gange doseringen skal øges på den resistente population sammenlignet 
med standardpopulationen for at opnå samme effekt). 

ED50 (g a.s./ha) Resistensfaktor

Standard population Resistent population

Express ST 0,02 1,5 75

Primus <0,0125 0,05 >4
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Diskussion
Det første tilfælde af SU-resistens hos hyrdetaske blev fundet i Israel i 2000, og der er senere rapporte-
ret om tilfælde af resistens i Kina (2009) og Canada (2008, 2011). Årsagen til SU-resistens hos hyrde-
taske skyldes en ændring af virkningsstedet (target-site resistens). Samme type af resistens er tidligere 
fundet i en række andre tokimbladede ukrudtsarter i Danmark bl.a. fuglegræs, kornvalmue, valmue og 
gul okseøje.  

Der er flere forhold omkring hyrdetaskes biologi, som fremmer risikoen for resistensudvikling. Hyrdeta-
ske har en stor frøproduktion (ca. 40.000 frø pr. plante). Frøene er små, og en resistent population kan 
hurtigt blive dominerende på et areal med pløjefri dyrkning, hvor man ikke får blandet jordens frøpulje 
op med følsomme individer. Markens dyrkningshistorie med en stor kornandel og hyppig anvendelse 
af SU-midler til ukrudtsbekæmpelse øger risikoen for resistensudvikling. Endelig har den ringe effekt 
af SU-midlerne igennem en årrække betydet, at der har været meget ukrudt i marken, som er blevet 
bekæmpet sent. De overlevende fuglegræsplanter har muligvis taget fokus bort fra de enkelte planter af 
hyrdetaske, som har overlevet ukrudtssprøjtningerne. 

De resistente populationer af fuglegræs og hyrdetaske vil forblive i marken i mange år. En pløjning vil 
reducere andelen af resistente individer. Ukrudtsbekæmpelsen bør fremover udføres med midler med 
en anden virkemekanisme end SU-midler. Mulige løsninger kunne være Mustang Forte, Briotril + DFF 
eller Tomahawk + Briotril. 
    

 

Effekt af Express over for standardpopulation (forreste række) og indsendt population (bagerste række) 
af hyrdetaske. Fra venstre mod højre: Ubehandlet, 0,03, 0,125, 0,25, 0,5, 1 og 4 g a.s./ha.

Effekt af Express over for standardpopulation (forreste række) og indsendt population (bagerste række) 
af hyrdetaske. Fra venstre mod højre: 0,03, 0,125, 0,25, 0,5, 1 og 4 g as/ha.




