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Fungicidresistens hos septoriasvampen i 
hvede

Fungiciderne blev brugt intensivt til septoriabekæmpelse i 2014 og vores mest effektive triazoler 
viste for første gang nedsat effekt under markforhold. Da der ikke er nye midler på vej, er det 
vigtigt, at vi sikre en anvendelsespraksis, som kan forsinke en videre resistensudvikling.
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Hvedegråplet (Zycoseptoria 
graminicola), også kaldet Sep-
toria, er en af de svampesyg-
domme i hvede man ud fra en 
resistensmæssig betragtning er 
mest bekymret for i øjeblikket. 
Septoria trives bedst under fug-
tige og milde vejrforhold og kan 
føre til betragtelige udbyttetab. 
Fungicidsprøjtninger udgør en 
væsentlig del af bekæmpelses-
strategien i hver vækstsæson.  

I Danmark er der kun få mid-
delgrupper til rådighed til be-
kæmpelse af Septoria (tabel 1). 
Det er i Danmark azolerne epoxi-
conazol og prothioconazol, som 
er de bærende aktivstoffer i be-
kæmpelsen af Septoria, da bl.a. 
triazolerne propiconazol, tebu-
conazol og metconazol kun gi-
ver lave til moderate effekter i 
marken. SDHI produktet bosca-
lid støtter effekten på Septoria i 
blandingsprodukterne Viverda 
og Bell.  Af multisite hæmmere 
findes på det danske marked kun 
Folpan og Dithane, begge disse 
aktivstoffer har kun moderat ef-
fekt på Septoria. Til trods for 
udbredt strobilurinresistens hos 

septoriasvampen har tilsætning 
af pyraclostrobin (Comet) vist 
sig at kunne bidrage til en øget 
effekt på Septoria. 

Markforsøg fra AU-Flakke-
bjerg har i 2014 vist en markant 
lavere effekt af triazoler mod 
Septoria end tidligere år, hvilket 
er meget bekymrende (figur 1). 
Faldende effekt er tidligere set 
for tebuconazol (indgår i Foli-
cur og Orius produkter), men 
det er nyt, at det også ses for 
epoxiconazol (indgår i bl.a. Ru-
bric/Maredo/Opus) og prothio-
conazole (Proline). I forsøgene 
har effekten været mest falden-
de for epoxiconazol, men også 
for prothioconazol har den væ-

ret aftagende. Samme udvikling 
er allerede set tidligere i UK og 
Irland. De to lande er kendt for 
at have et meget højt smittetryk 
af Septoria, og begge lande ud-
fører traditionelt flere svampe-
sprøjtninger med højere dose-
ringer, end dem vi anvender i 
Danmark (typisk 3-5 behandlin-
ger hvert år). Også i Landsforsø-
gene fra 2014 er set utilstrække-
lig effekt med vores almindelige 
danske anbefalinger i flere til-
fælde trods god timing af sprøjt-
ningerne.

Nedsat følsomhed af fungi-
cider skyldes ofte forandringer i 
de gener, hvor aktivstofferne in-
teragerer – de såkaldte ”target”-

Tabel 1. Oversigt over virkemekanismer i de godkendte svampemidler i korn.

Virkemekanismer Indgår i Resistensrisiko 

Phtalamid Folpan (folpet) Lav 
Dithiocarbamanter Dithane (Mancozeb) Lav 

Triazoler (DMI midler) 
Armure, Bell, Ceando, Folicur/Orius, 
Juventus, Opera, Opus/Rubric/Mare-
do, Osiris, Proline, Prosaro, Stereo, Tilt/
Bumper, Viverda 

Middel 

SDHI midler Bell, Viverda (boscalid) Middel til høj 
QoI midler (strobiluriner) Aproach, Comet, Amistar, Opera, Viverda Høj 
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gener. Mange vil huske udvik-
lingen af strobilurinresistens 
hos septoriasvampen. Strobilu-
rinerne blev registrerede i Dan-
mark i 1998, og 5 år efter så vi 
de første tegn på resistens hos 
Septoria i Danmark såvel som i 
de fleste andre nordeuropæiske 
lande.  Årsagen til strobilurin-
resistensen er en punktmutation 
i target genet, G143A, i svam-
pens mitochondrier, hvor der 
sker et enkelt skift af aminosy-
ren ved position 143 fra glycerin 
(G) til alanin (A). Tal fra 2013 
har vist, at 96% af den danske Z. 

tritici populationen stadig bærer 
G143A og er resistent.

Udvikling af triazolresi-
stens i hvede
Triazolernes resistens overfor 
Septoria har været overvåget i 
mange år. De første markante 
ændringer i følsomheden skete 
omkring år 2000. Resistensud-
viklingen hos triazoler er me-
re kompleks end strobiluriner-
nes. Det er således nødvendigt 
at følge resistensudviklingen 
på flere måder. 1) Man følger 
effektudviklingen i marken, 2) 

man bestemmer specifikke iso-
laters EC50 værdi, 3) man under-
søger for mutationsændringer i 
target site (CYP51) og 4) tester 
for overekspression eller æn-
dringer i cellernes pumpefunk-
tioner. Hos septoriasvampen i 
Danmark har man set eksempler 
på alle disse typer af ændringer 
med undtagelse af ændringer i 
pumpefunktionen. 

Triazolerne virker specifikt 
på genet CYP51, hvor de blo-
kerer biosyntesen af ergosterol 
- en vigtig bestanddel af celle-
væggen. Muterer CYP51 genet, 
kan triazolerne ikke længere 
bindes ved genet og dermed 
ikke længere hæmme væksten 
af Septoria. Der er beskrevet 
en række punktmutationer, der 
i varierende grad har vist sig 
at påvirke de enkelte triazo-
lers effekt.  En af de mest ud-
bredte punktmutationer hedder 
I381V, som har vist sig at have 
stor betydning for tebucona-
zols lave effekter. Tebuconazol 
blev brugt indtil begyndelsen af 
2000, hvorefter den gradvist mi-
stede sin markeffekt i løbet af få 
år grundet udviklingen af I381V, 
som bæres af 88% af de under-
søgte isolater fra 2013. 

En af de nyeste mutationer 
er S524T, som især kendes fra  
Irland og UK, hvor den er kendt 
for i visse kombinationer at ned-
sætte virkningen af alle triazo-
ler inklusive prothioconazol og 
epoxiconazol. Det er således be-
kymrende, hvis denne mutation 
også etablerer sig i den danske 
septoriapopulation. Undersø-
gelser udført af AU-Flakkebjerg 
har vist, at S524T forekom i 
2-3% af populationen i 2013, 
mens det stadig er for tidligt at 
sige, hvor stor udbredelsen var i 
2014. Det frygtes bl.a., at S524T 

Figur 1. Procent bekæmpelse af Septoria på fanebladet på omkring vs. 75 i markforsøg 
med 2 behandlinger vs. 32-33 og vs. 45-51.
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vil sprede sig i de kommende år. 
Derfor er overvågningen af re-
levante mutationer intensiveret 
og indgår bl.a. i et ph.d.-projekt, 
som en del af den årlige monite-
ring for septoriaresistens i Dan-
mark og Sverige.

Resistensrisiko hos SDHI-
erne
Fungicidgruppen SDHIer (suc-
cinate-dehydrogenase inhi-
bitorer) følges også for deres 
resistensudvikling. Boscalid er 
den eneste SDHI på det danske 
marked og indgår i blandings-
produkterne Bell og Viverda. 
Også i SDHI target-genet er 
der observeret, at flere forskel-
lige mulige punktmutationer 
kan opstå, som er af større eller 
mindre betydning for midlernes 
virkning. I skrivende stund er 
der kun fundet enkelte resisten-
te isolater i Nordeuropa, men 
overvågningen er betydelig, da 
SDHIer vurderes at have mo-
derat til høj risiko for udvikling 
af resistens. I vores nabolande, 
som har flere effektive SDHIer 
til rådighed, er der stort fokus på 
at undgå soloanvendelse af dis-
se midler samt kun at bruge dem 
1 eller maksimum to gange pr. 
sæson for at mindske risikoen 
for resistens.

Anden kemi til Septoria
I Danmark har vi godkendt to 
fungicider, som tilhører multi-
site hæmmerne; nemlig Folpan 
(Folpet) og Dithane NT (Man-
cozeb). De adskiller sig fra de 
ovennævnte grupper, idet de har 
flere virkningssteder i svampen. 
Disse midler giver kun mode-
rate effekter på Septoria og vil 
hovedsageligt skulle anvendes i 
kombination med triazoler eller 
som en ekstrabehandling for at 

Billeder fra septoriaforsøg i Irland 11. juli 2014. Billederne er fra sorten Einstein med ube-
handlet øverst, derefter 2 x behandlinger med chlorothalonil (2 l Bravo) og nederst 2 be-
handlinger med fuld dosis epoxiconazol (1,5 l Opus Max). Som det fremgår har effekten 
af epoxicoanzol overraskende været dårligere end effekten af kontaktmidlet chlorothalonil, 
hvilket tydeligt viser, at triazolernes effekt er svækket.
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aflaste selektionstrykket, når der 
er behov for mange sprøjtninger. 

Hvordan kan resistens und-
gås?
Der er desværre ikke inden for 
den nære fremtid nye virkeme-
kanismer på vej. Derfor er der 
behov for handling, hvis den 
videre resistensudvikling hos 
Septoria overfor triazoler skal 
mindskes. 

Følgende anbefales i hvede 
for at forsinke resistensudvik-
lingen:
● undgå så vidt muligt meget 

modtagelige hvedesorter. 
● tilstræb maksimalt 3 svam-

pesprøjtninger med triazoler 
pr. sæson, og hold det gerne 
lavere, hvis risikoen for an-
greb er lav.  

● brug ikke så lave doser, at der 
er behov for mange sprøjt-
ninger. 

● brug andre midler end triazo-
ler og SDHIer ved en meget 
tidlig sprøjtning mod speci-
fikt meldug og gulrust. 

● anvend blandinger af for-
skellige virkemekanismer, da 
det mindsker risikoen for re-
sistensudvikling (f.eks. Bell 
= triazol + SDHI, Viverda = 
triazol + SDHI + strobilurin, 
blandinger af triazoler f.eks. 
Bell + Proline). 

● brug kun samme triazol mak-
simum 2 gange pr. vækstsæ-
son. 

● brug kun Bell/Viverda mak-
simum 2 gange pr. vækstsæ-
son. ■
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