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Ramularia-bladplet, som for-
årsages af svampen Ramularia 
collo-cygni (Rcc), var indtil for 
nylig betragtet som en sygdom 
af mindre betydning på byg, 
både i Danmark og på globalt 
plan. Sygdommen har fået 
stigende betydning de senere 
år, bl.a. i Tyskland, Schweiz og 
Østrig, hvor der er rapporteret 
om særdeles kraftige angreb 
i byg med udbyttetab op til 
35%.

I 2002 blev der for første gang 
konstateret udbredte angreb af 
Ramularia-bladplet i Danmark. 
Årsagerne til den øgede fore-
komst af Ramularia-bladplet 
kendes ikke. Både vår- og vin-
terbyg angribes, medens andre 
kornarter, græsser og strå- og 
stubrester kan være potentielle 
smittekilder. Selvom værtplan-
teresistens udgør et stort 
potentiale for forebyggelse af 
Ramularia-bladplet, er der en 
lang række epidemiologiske, 
populationsdynamiske og prak-
tiske forhold for håndtering 
af svampen, som skal løses før 
en målrettet forædlingsindsats 
kan gennemføres. Sygdommen 
kan bekæmpes med fungicider, 
men der eksisterer endnu kun 
få målrettede bekæmpelses-
forsøg.

Diagnose og forvekslings-
muligheder 

Ramularia collo-cygni (‘collo 
cygni’ betyder svanehals) 
tilhører slægten Mycospha-
erella (Ascomycetes). Svam-
pens kønnede stadium er ikke 
kendt. Rcc angriber blade, 
bladskeder, strå og aks inklusiv 
stak. Typiske symptomer på 
blade er mørkebrune pletter, 
op til 2 mm lange og 1 mm 
brede, som ofte er omgivet af 
et gulligt område (foto 1). Der 
er forvekslingsmuligheder med 
andre svampe, f.eks. plet-typen 
af bygbladplet (foto 2), Bipola-
ris-bladplet (foto 3) og meldug 
afværgereaktioner (foto 4). 
Symptomerne kan også let for-
veksles med pletter forårsaget 

af plantefysiologiske/abiotiske 
faktorer (foto 5).  Svampen kan 
diagnosticeres ved at lægge 
symptombærende blade på 
vådt filtrerpapir i en petriskål 
i mindst 24 timer, 5 – 10° C og 
diffust lys. Svampen vil produ-
cere kvaste af konidioforer, der 
som perler på en snor kommer 
frem gennem spalteåbninger 
på bladundersiden (foto 6). 
Disse kan aftrækkes med almin-
deligt, gennemsigtigt tape og 
observeres under mikroskop. 
Svanehalsformede konidioforer 
(foto 7) er et sikkert kende-
tegn. Rcc kan også identifice-
res på sur agar, idet svampen 
vil forårsage en rødfarvning 
omkring bladsymptomer efter 
inkubation i 2 dage ved rum-
temperatur og diffust lys og 
efterfølgende inkubation i 2 
dage ved 10° C og hvidt lys.

Udbredelse 
Selvom Rcc er observeret 
mange steder i verden har den 
ikke fået meget opmærksom-
hed, fordi den almindeligvis 
forekommer sent i vækstsæso-
nen. En overvågning baseret 
på indsendte planteprøver fra 
sortsforsøg med byg i 2003 
viste, at sygdommen er almin-
deligt forekommende i Dan-
mark. Den blev fundet på ca. 
50% af lokaliteterne, selvom 
2003 ikke var særlig gunstig for 
udvikling af Ramularia-bladplet 
(figur 1). 

Foto 1. Ramularia-bladplet på byg, symp-
tomer på blade.
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Smittekilder, smitteveje og 
sygdomsudvikling 

Vår- og vinterbyg er de 
primære værtplanter, men 
svampen kan også overleve 
på andre korn- og græsarter. 
Smitte spredes via sporer fra 
plante til plante eller fra strå- 
og stubrester fra tidligere års 
afgrøder. Betydningen af de 
forskellige smitteveje kendes 
ikke (figur 2). Svampen overvin-
trer på vinterbyg, hvorfra 
vårbyg kan smittes om foråret. 
I løbet af vækstsæsonen for-
løber et antal infektionscykler, 
som afhænger af fugtighed 
og temperatur. Symptomerne 

forekommer typisk på de nedre 
blade først i vækstsæsonen, 
hvorfra sygdommen spredes til 
de øvrige blade. Efter skridning 
kan sygdommen udvikle sig 
voldsomt og meget hurtigt.

Sygdomsforebyggelse v. h. 
a. resistens og kulturteknik
Fjernelse af spildplanter samt 
strå- og stubrester fra jordo-
verfladen formindsker risikoen 
for primær smitte. Desuden 
kan angreb forebygges ved 
dyrkning af sorter med mod-
erat til højt niveau af resistens. 
Der eksisterer imidlertid få 
data, som beskriver aktuelle 

bygsorters resistens. I indle-
dende forsøg ved DJF, Flak-
kebjerg, havde sorter som 
Modena, Orthega, Barke og 
Annabell et højt niveau af 
resistens, hvorimod Otira og 
Alliot var blandt de mest mod-
tagelige (figur 3 og 4). De lave 
angreb af Ramularia-bladplet 
i Lux, Pasadena, Helium og til 
dels Odin kan skyldes kraftige 
angreb af bygbladplet eller 
andre bladpletsvampe. Data i 
figurerne 3 og 4 skal således 
betragtes som foreløbige.

Figur 1. Forekomst af Ramularia-bladplet 
i Danmark i 2003. Hver cirkel repræsen-
terer bladprøver fra en sort, som blev 
analyseret for Rcc-angreb.
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Forvekslingsmuligheder

Foto 2. Bygbladplet, plettype. Foto 3. Ramularia-bladplet, undtagen 
hvor hvid pil viser Bipolaris-bladplet.

Foto 4. Meldug, afværgenekroser. Foto 5. Fysiologiske pletter  
(Foto: Ghita Nielsen). 
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Bekæmpelse med fungicider

Der findes indtil videre kun få 
danske erfaringer med bekæm-
pelse af Ramularia-bladplet. 
Bekæmpelsesforsøg i udlandet 
og i Danmark har vist at strobi-
luriner (f. eks. pyraclostrobin) 
er blandt de mest effektive, 
fulgt af triazol-baserede fun-
gicider (f. eks. propiconazole). 
Også strobiluriner i kombi-
nation med triazoler giver 
gode bekæmpelsesresultater. 
Bekæmpelsestidspunktet spiller 
en vigtig rolle og bør foretages 
lige før eller ved skridning.
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Figur 2. Mulige smitstofkilder og smitteveje for Ramularia collo-cygni på byg.

Figur 3. Angreb af Ramularia-bladplet og bladplet 
(nettypen) på vårbygsorter under naturlige smit-
tebetingelser ved Flakkebjerg 2002 (2 genta-
gelser).

Figur 4. Angreb af Ramularia-bladplet og bladplet (net-
typen) samt øvrige bladplet svampe på vårbygsorter 
efter kunstig smitte med Ramularia-inficeret halm ved 
Flakkebjerg 2003 (3 gentagelser).
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Foto 6. Perlerækkelignende frem-
komst af konidioforer af Ramularia 
collo cygni fra spalteåbninger på 
bladunderside af byg.  
(Foto: T. Balz, Univ. Göttingen).

Konklusion
1 Ramularia-bladplet, der forårsages af svampen Ramularia collo-cygni (Rcc), vinder frem i   
 mange områder af verden med udbredt bygdyrkning. 
2 Sygdommen kan let forveksles med pletter forårsaget af andre svampesygdomme og/eller  
 ”fysiologiske” pletter. 
3 Viden om Rcc og dens bekæmpelsesmuligheder er endnu sparsom. 
4 Smittetrykket kan mindskes ved omhyggelig fjernelse af spildplanter samt strå- og stubrester  
 af byg.
5 Fortsat stort behov for undersøgelse af svampens smitteveje, epidemiologi og populationsdy 
 namik.
6 Svampen kan bekæmpes med fungicider, men korrekt timing er afgørende. 
7 Der findes sorter med et relativt højt niveau af resistens mod Rcc.
8    Væsentligt forædlingspotentiale for øget resistens mod Rcc forventet.

Foto 7. Typiske svanehalsformede 
konidioforer af Ramularia collo 
cygni (røde pile) og konidier (hvide 
pile).
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