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Goldfodsyge (Gaeumannomyces
graminis) er en udbredt rodsygdom
i danske kornmarker. Svampen
angriber rødderne, som gradvist
ødelægges. I marken ses symp-
tomerne typisk som pletvis fore-
komst af nødmodne aks (hvidaks)
og dværgvækst. Især 2. og 3. års
hvedemarker er udsatte for an-
greb. Goldfodsyge kan reducere
udbyttet i hvede betydeligt. Tab
på 10-20 hkg/ha er ikke ualmin-
deligt ved kraftige angreb. I Dan-
mark og resten af verden er der
udført en lang række forsøg, der
belyser enkeltfaktorers indflydelse
på udviklingen af goldfodsyge.
Sygdomsudviklingen er afhæn-
gig af mange faktorer, hvor de
væsentligste er sædskifte, såtids-
punkt og jordtype.

Angreb af goldfodsyge kan
holdes nede ved at inkludere raps,
ærter, roer og havre i sædskiftet
og udsætte såtidspunktet til sidst
i september. Goldfodsyge frem-
mes af et varmt og fugtigt efterår,
en mild vinter og et varmt, fugtigt
og tidligt forår. Tørt vejr omkring
kerneindlejring og afmodning
øger tabet, hvis der er angreb
af goldfodsyge.

Bejdsning mod goldfodsyge
I de seneste år er der udviklet
bejdsemidler, der kan reducere
angrebet af goldfodsyge i korn,
f.eks. Latitude (silthiofam), der
specifikt virker mod goldfodsyge.
Midlet er på nuværende tidspunkt
godkendt i flere af vore nabolande,
og på grund af den lovlige import

af Latitude bejdset udsæd kan
der også udsås bejdset udsæd i
Danmark. Bejdsemidlet har vist
sig at kunne forsinke udvikling-
en af goldfodsyge samt reducere
det potentielle udbyttetab med
ca. 50%.

Det kan være vanskeligt at
vurdere, hvornår det er rentabelt
at anvende udsæd bejdset mod
goldfodsyge. Dette skyldes usik-
kerhed om angrebsgrad og ud-
byttereduktion på den enkelte
mark, og det faktum at midlet
skal vælges forud for såning.

Monitering og forsøg
For at belyse disse forhold har
der i 3 år været udført et stort
moniteringsarbejde for at kort-
lægge udbredelsen af goldfodsyge,
ligesom der har været udført et
stort forsøgsarbejde for at vurdere
effekten af Latitudebejdsning un-
der forskellige forhold. I alt fore-
ligger der data fra 312 lokaliteter
i 2000-2002.

Forsøg og monitering er gen-
nemført i et samarbejde mellem

Tabel 1. Forfrugtsrisiko. Hvede er den afgrøde, der giver den højeste risiko for
videreførelse af smitstof

Risiko

Lav
Medium
Høj

Forfrugt

Raps, ærter, roer, kartofler, havre
Græs, brak, rug

Hvede, byg, triticale

Figur 1. Bedømmelse af angrebsgraden af goldfodsyge og udregning af goldfodsygeindex

0% angreb 1-10% angreb 11-30% angreb 31-60% angreb 61-100% angreb

Goldfodsygeindex = (0a + 10b + 30c + 60d + 100e)/T

a, b, c, d, e = antal planter i hver enkelt af de 5 viste angrebsgrupper
T = det totale antal planter
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Markerne i den 3-årige moni-
tering havde alle hvede som for-
frugt og kan derfor gå under be-
tegnelsen  ‘højrisikomarker‘, se
tabel 1.

Der blev fundet angreb i stort
set alle marker med et goldfod-
sygeindex varierende mellem 0
og 65. Det gennemsnitlige index
var højest i 2000 og 2002 med
index på henholdvis 25 og 26,
mens indexet i 2001 var 15. Den-
ne forskel kan henføres til for-
skellige vejrforhold i de 3 år.

Bedømmelse af
goldfodsygeangreb
Goldfodsygeangrebet er i både
forsøg og moniteringen opgjort
i det såkaldte goldfodsygeindex
– beregnet efter bedømmelse af
hver enkelt plante i en plante-
prøve indeholdende ca. 50 planter.
Ved udtagning af planteprøver er
det vigtigt, at rodnettet beskadiges
mindst muligt. Rødderne er skyllet
og efterfølgende bedømt. Bedøm-
melsen og beregningen af  index
er foretaget i vækststadium 75
efter skalaen og formlen i figur 1.
Udover at give mørkfarvning på
rødder giver goldfodsyge også

anledning til hvidaks  og dværg-
vækst Angreb optræder oftest
pletvis i marken.

Forsøg med forskellige
doseringer af Latitude
I 8 forsøg er afprøvet forskellige
doseringer af Latitude til bekæm-
pelse af goldfodsyge, se tabel 2.
I gennemsnit af 8 forsøg er der
opnået en bekæmpelseseffekt
på ca. 30%. Effektforskellen på
goldfodsygeindexet af dobbelt
dosering samt halv og kvart do-
sering har været yderst begræn-
set. Derimod har der været større
udslag på antallet af hvidaks.

Normal dosering har reduce-
ret antallet af hvidaks med 48%.
Merudbytterne for bejdsning
har været signifikante, og det
højeste nettomerudbytte i
de 8 forsøg er opnået med
2 ml/kg, der regnes som nor-
maldoseringen.

Effekt på N-optagelse
I forsøgene med bejdsning er der
generelt høstet et merudbytte og
dermed også en større mængde N
pr. ha. I forsøgene med de kraftig-
ste angreb er høstet mellem 10-15
kg N/ha mere i kernerne, som
følge af Latitudebejdsning.

Tabel 2. Bekæmpelse af goldfodsyge med 4 doseringer af Latitude. Gennemsnit af 8 forsøg ved DJF

Behandling og
dosering pr. kg

Ubehandlet
0,5 ml Latitude

1 ml Latitude

2 ml Latitude*
4 ml Latitude

LSD95

* Normaldosering

Goldfodsyge-
index

21
18
16

15
15

5,6

%
hvidaks

34
24
21
18
14

8,5

Udbytte og
merudbytte hkg/ha

75,6
2,1
3,3

5,4
6,2

3,7

Nettomerudbytte
hkg/ha

-
1,1

1,3

1,4
-1,8

Angreb af goldfodsyge optræder oftest pletvis i marken. (Foto: Ghita C. Nielsen)
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Figur 2. Gennemsnitligt goldfodsygeindex på forskellige jordtyper i
moniteringen 2000-2002
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Figur 3. Opnåede nettomerudbytter for bejdsning med Latitude på for-
skellige jordtyper i udførte forsøg 2000-2002. Forfrugten i forsøgene har
været domineret af korn

Effekt af jordtype
Generelt er der fundet, at de
kraftigste angreb af goldfodsyge
optræder på den letteste jord, se
figur 2. Af figur 3 fremgår det end-
videre, at selvom risikoen er størst
på de lette jorde, så har forskellen
i de opnåede nettomerudbytter
for bejdsning kun varieret ubety-
deligt for de forskellige jordtyper.
Der har således også i en række
tilfælde været god økonomi i
bejdsning på de svære jorde.

Effekt af såtidspunkt
Risikoen for udvikling af gold-
fodsyge og nettomerudbytte for
bejdsning er størst ved en tidlig
såning, se figur 4-5. Dette skyldes,
at sygdommen har mulighed for
en lang infektionsperiode allerede
i efteråret, mens der stadig er re-
lativt gunstige temperaturer for
svampen. Som det fremgår af
figur 6, er der opnået de højeste
bekæmpelsesgrader ved de tidlige
bekæmpelsestidspunkter, mens
effekten på goldfodsyge ved så-
ning i oktober har været yderst
begrænset. Ved tidlig såning er
der endvidere behov for en min-
dre udsædsmængde, og derved
billiggøres bejdsningen. Ved be-
regning af nettomerudbyttet er
justeret for stigende udsæds-
mængder gående fra 110 kg/ha
i begyndelsen af september til
250 kg/ha ved såning i midten
af oktober. Nettomerudbytter
er beregnet ud fra en merpris for
Latitude på 175 kr. pr. hkg udsæd.
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Figur 4. Gennemsnitligt goldfodsygeindex i forskellige sådatointervaller
i moniteringen 2000-2002
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Angreb af goldfodsyge giver tidlig
nødmodning af planterne og dan-
nelse af hvidaks med golde aks eller
små kerner.
(Foto: Henny Rasmussen)Figur 6. Goldfodsygeangreb ved forskellige sådatoer

(9 landsforsøg 2001 og 8 landsforsøg 2002)

Figur 5. Opnåede nettomerudbytter for bejdsning med Latitude mod  gold-
fodsyge ved forskellige sådatoer. Data stammer fra samtlige parcelforsøg
med Latitude. Forfrugten i forsøgene har været domineret af korn

Kraftige angreb af goldfodsyge giver brune
rødder og forringer plantens muligheder for

vand- og næringsstofoptagelse. Til venstre
er til sammenligning vist en sund rod.

(Foto: Camilla Møller)
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Triticale, vinterrug
og vinterhvede

Latitude har været afprøvet i for-
søg  med kornarterne vinterrug,
triticale og vinterhvede. Det lave-
ste angreb og merudbytte blev
fundet i vinterrug og det højeste
i vinterhvede, se figur 7 og 8.
Vinterrug er i tidligere forsøg
fundet at være mindre modtage-
lig end hvede, hvilket blev  be-
kræftet i disse forsøg.

Risikovurderingsskema

Igennem statistisk analyse og mo-
dellering har de 3 års monitering
af goldfodsyge og forsøg med
midlet Latitude resulteret i et
risikovurderingsskema, se tabel 3.
Risikovurderingsskemaet anven-
des i 2. og 3. års hvede. Forsøg har
vist, at ved et goldfodsygeindex på
20 eller derover opnås et rentabelt
merudbytte for anvendelsen af
Latitudebejdset udsæd, se figur 9.

Af risikovurderingsskemaet
fremgår eksempelvis, at på JB-nr.
1 + 3 og ved såning i første halv-
del af september er sandsynlig-
heden for at få et goldfodsyge-
index over 20 og dermed et ren-
tabelt merudbytte i 2. og 3. års
hvedemarker beregnet til 75%.
På traditionel hvedejord (JB-nr.
5-7) og ved en sen såning af 2.
og 3. års hvede vil rentabiliteten
i en bejdsning være en mere
usikker forretning, idet der kun
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Figur 7. Goldfodsygeangreb i vinterrug, triticale og vinter-
hvede (8 landsforsøg i 2001)
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Figur 8. Gennemsnitlige bruttomerudbytter for bejdsning
med Latitude i forsøg med vinterrug, triticale og vinter-
hvede (8 landsforsøg i 2001 og 7 landsforsøg i 2002)

Jordtype (JB-nr.)

1 + 3

2 + 4

5 + 6 + 7

Sandsynlighed for gold-
fodsyge-index over 20

75
65

55

60
50

35

50
40

25

Sådato

før 20/9
20/9-30/9

efter 30/9

før 20/9
20/9-30/9

efter 30/9

før 20/9
20/9-30/9

efter 30/9

Tabel 3. Risikovurderingsskema for bejdsebehov mod goldfodsyge i 2. og 3. års hvede
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Ved kraftige angreb
af goldfodsyge ses en
sort belægning på det
nederste af stænglen.

(Foto: Ghita C. Nielsen)

To planter med henholdsvis
sunde og sygee rødder.

Plantens rodnet er af
stor betydning for

vækst og kernefyldning.
(Foto: Ghita C. Nielsen)

er 25% chance for et goldfod-
sygeindex på mere end 20. Der-
imod er der 50% sandsynlighed
for et rentabelt nettomerudbytte
efter bejdsning, hvis 2. års hvede
sås i første halvdel af september
på lerjorde. Ved brug af risiko-
vurderingsskemaet opfordres
man desuden til at inddrage
egne erfaringer med goldfod-
sygeangreb på den enkelte
ejendom i beslutningen.
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Figur 9. Nettomerudbytter opnået i danske forsøg i perioden 2000-2002 i
forhold til registrerede goldfodsygeindex
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• Goldfodsyge er almindeligt

forekommende i 2. og 3. års
hvedemarker i Danmark.

• Bejdsning med Latitude har re-
duceret angreb af goldfodsyge
med 30-50% samt reduceret an-
delen af hvidaks med ca. 50%.

• I gennemsnit af udførte forsøg
er der opnået et bruttomerud-
bytte for bejdsning på 5 hkg/ha.
Omkostningen til bejdsning ud-
gør ca. 4 hkg/ha ved såning
midt i september.

• Bejdsning mod goldfodsyge
er kun aktuel i forbindelse med
dyrkning af  2. eller 3. års hvede.

• Angrebsrisikoen er størst på
lette jorde og efter tidlig såning,
hvor effekten og merudbyttet
efter bejdsning har været størst.

• Bejdsning af triticale og rug har
ikke været rentabel.

Effekten af forfrugt på angreb af goldfodsyge. Hvor forfrugten har været raj-
græs, er der lave angreb (til venstre) sammenlignet med den del, der har haft
hvede som forfrugt (til højre). Billedet er taget i begyndelsen af juli.
(Foto: Ghita C. Nielsen)


