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Hvedebladplet (kønnede stadium
Pyrenophora tritici-repentis og
ukønnede stadium Drechslera
tritici-repentis). Svampen kaldes
ofte DTR på baggrund af forbog-
staverne i det ukønnede stadium
(eller HTR med et ældre navn).
Hvedebladplet findes i alle bety-
dende korndyrkende lande verden
over men er først inden for de sid-
ste årtier blevet et alvorligt pro-
blem for hvededyrkningen i flere
lande.

I dag betragtes hvedebladplet
som en alvorlig sygdom i bl.a.
Tyskland, Frankrig, Belgien, Balti-
kum og Sverige. I Mellemsverige
bliver sygdommen idag anset som
den alvorligste sygdom i vinter-
hvede. Hvedebladplet blev første
gang fundet i Sydsverige for 5 år
siden specielt i 2. års hvedemarker,
og hvor der var reduceret jordbe-
arbejdning.

Siden da er sygdommen blevet
mere og mere udbredt. I Tyskland

har sygdommen været udbredt i
flere år, og i Nordtyskland har den
været konstateret i 3 år. I 1999 blev
hvedebladplet fundet med sikker-
hed på 2 lokaliteter i Danmark
(i Odder og på Stevns), mens den
også i 2000 blev fundet på en snes
lokaliteter. Der foreligger ingen
systematisk undersøgelse over
forekomsten af svampen i Dan-
mark, men den anses nu som al-
mindelig udbredt. Svampen angri-
ber primært hvede, men rug, triti-
cale og adskillige græsarter, her-
under kvik og i sjældne tilfælde
byg er også værter for svampen.
Fra udlandet er meldt udbyttetab
på op til 20-40% afhængigt af
sortsmodtagelighed og smittetryk.

Ændret dyrkningspraksis bag
den stigende forekomst af DTR
Intensiveret hvededyrkning giver
gode muligheder for opformering
af sygdommen. Smitstof over-

vintrer på planterester af hvede
og kan spredes fra mark til mark.

Pløjefri dyrkning, hvor der for-
bliver rester af afgrøden på jord-
overfladen, giver gode muligheder
for spredning og overvintring på
halm og stubrester.

Forbud mod afbrænding af
halm på markerne samt dyrkning
af modtagelige hvedesorter er an-
dre forhold, som har skabt opti-
male forhold for hvedebladplet.

En kraftig udvikling af syg-
dommen i vores nabolande kan
ligeledes have haft betydning for
introduktionen af sygdommen i
Danmark. De ukønnede sporer
kan spredes op til 200 km.

Symptomer
Svampen kan angribe stængler,
blade og kerner. Symptomerne
ændrer sig, som sygdommen ud-
vikles, afhængigt af vejret, sorts-
modtageligheden og smitteracen

Foto 1. Symptomer af hvedebladplet på Ritmo. På bla-
dene ses i starten mørkebrune pletter, der er omkranset af
en gul zone (klorose). Inde i læsionen ses ofte en tydelig
mørk prik (infektionsstedet). Foto: K.F. Jensen

Foto 2. Kraftigt angreb af hvedebladplet. Ældre inficerede
blade vil begynde at nedvisne fra bladspidsen, efterhånden
som læsionerne vokser sammen. Foto: K.F. Jensen

Forsidefoto: Tidlige symptomer af hvedebladplet
Foto: Peder Waern, Sverige
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af hvedebladplet (der er p.t. fundet
5 smitteracer). 2-3 dage efter in-
fektion ses små brune prikker på
bladene. 4-6 dage efter infektion
er læsionerne vokset (1-2 mm) og
der ses en gul zone uden om den
brune plet. Denne gule zone op-
står, fordi svampen danner toksi-
ner. Den mørkebrune/sorte prik
(infektionsstedet) forbliver oftest
længe i midten af læsionen. Ældre
læsioner af hvedebladplet er store,
elliptiske eller øjeformede. Ældre
inficerede blade vil begynde at
nedvisne fra bladspidsen, efter-
hånden som læsionerne vokser
sammen. I veludviklede læsioner
vil svampen begynde at sporulere,
denne sporulering kan ses med
en lup (10-20 x forstørrelse). På
stænglerne kan der til tider ses
læsioner, som ligner de læsioner,
der dannes på bladene.

Når planterne modnes, vil svam-
pen invadere strået, hvor den i lø-
bet af efteråret producerer sorte,
udstående sporehuse (pseudo-
thecier) på halmen. Symptomer i
akset er sjældne, men til tider ses
brune streger (1 mm brede og 2
mm lange) på avnerne. Inficerede
kerner kan ved høst have et rødligt
skær, og sygdommen kan også for-
årsage mørkfarvning af kimen.
Unge planter kan have en mørk
misfarvning på kimstænglen.

Forvekslingsmuligheder
Svampen optræder ofte samtidig
med septoria-sygdommene og kan
være vanskelig at adskille fra især
hvedebrunplet (Stagonospora
nodorum).

Hvedebladplet har en mere ensar-
tet fordeling på bladet (pletterne
er spredt ud på bladet) end hvede-
brunplet, der har et mere „rodet“
læsionsmønster. Læsionerne fra
hvedebladplet er typisk mere øje-
formede (elliptiske) og afgrænsede
end læsionerne fra brunplet. Der-
udover er der oftest en mørk prik
(infektionsstedet) i midten af plet-
terne fra hvedebladplet, som tyde-
ligt kan ses, hvis man holder bla-
det op imod lyset. Hvedegråplet
(Septoria tritici) adskiller sig fra
hvedebrunplet og hvedebladplet
ved at have sorte sporehuse (pyk-
nider) i læsionerne, som også er
mere „firkantede“ og langstrakte.

Foto 3. Hvedebladplet (1), hvedegråplet (2) og hvedebrunplet (3) optræder oftest samtidig på hvedeplanten og kan være
vanskelige at adskille fra hinanden. Foto: K.F. Jensen, M. Hovmøller og B. Welling.
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Konidier spredt med vinden
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Figur 1. Hvedebladplets
(Pyrenophora tritici-repentis)
sygdomscyklus.

Livscyklus

Svampen overlever efter høst på
halm- og stubrester, på græs eller
spildkorn og i sjældne tilfælde på
kerner. På halm- og stubrester
dannes der i løbet af efteråret og
vinteren sporehuse med asco-
sporer (svampens kønnede sporer).
Andre primære smittekilder kan
være mycelium fra inficeret udsæd
eller konidier (ukønnede sporer),
der er dannet på angrebne strå,
andre græsværter og spildkorns-
planter. Den sekundære infektion
sker hovedsageligt med konidier,
som dannes i takt med, at vækst-
sæsonen skrider frem (juni/juli).

Smitstof i form af ascosporer og
konidier bliver produceret gen-
nem hele vækstsæsonen, men
hovedparten af smitstoffet er
konidier. Patogenet kan inficere
kernerne under kernefyldningen.
Herefter vil den overleve udenpå
frøskallen og inficere de nyfrem-
spirede planter.

Primært smitstof
Dannelse af sporehuse
Dannelsen af sporehuse starter,
når afgrøden begynder at modne.
Antallet af sporehuse forøges fra
august til og med oktober og ef-
terfølges af en lang periode med
modning af ascus (sporesæk) med

ascosporerne. Tørt vejr i efteråret,
temperaturer under 5ºC og sne-
dække er med til at hæmme ud-
viklingen af sporehuse. Sporesæk-
kene i sporehuset bliver dannede
i december til marts, og dannelsen
af ascosporer begynder sent i fe-
bruar eller i marts.

I slutningen af februar vil
modne sporehuse begynde at fri-
give ascosporer. Sporehuse udvik-
les hurtigt og i rigelige mængder
på hvedehalmrester, mens stub,
som er opretstående (ikke i di-
rekte kontakt med fugtig jord),
ofte er fri for sporehuse. Årsagen
til dette er, at jorden giver til-
strækkelig mæng-de fugt til,
at der kan dannes sporehuse.
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Ascospore-frigørelse og
-spredning
De fleste ascosporer bliver frigivet
i starten af april, hvorefter spore-
frigivelsen aftager indtil midten
af juni. Frigørelsen af ascosporer
favoriseres af nedbør, høj luftfug-
tighed og temperaturer over 10ºC.
Nedbørsmængder på 0,2 mm er
nok til at starte ascospore-frigi-
velse, men høj luftfugtighed kan
i mange tilfælde være nok til at
frigive den.

Ascosporerne spredes primært
med vinden fra nogle få cm op til

ca. 10 m væk fra smittekilden. Den
korte afstand, som ascosporerne
spredes, skyldes delvist, at vind-
bevægelsen i perioder med høj
luftfugtighed (hvor ascosporerne
frigøres) er lav. Smitstof i form af
ascosporer fra stubrester er årsag
til den primære infektion af de
nederste blade på hvedeplanten.

Konidiedannelse
Fra de primære læsioner dannes
hvedebladplets ukønnede sporer
(konidier). Antallet af konidier bli-
ver langsomt forøget indtil midten

af juni og forbliver højt, indtil af-
grøden er moden.

Konidiedannelsen er afhængig
af lys. Konidiebærere bliver dannet
om dagen, mens dannelsen af
konidier sker om natten. Konidier
bliver dannet fra 10-25ºC, med
optimum ved 21ºC. Fugtighed om
natten er tilstrækkelig til at danne
konidier på inficerede blade. På
modtagelige sorter kan produceres
op til 4000 konidier pr. blad.

Foto 4. Angreb
af hvedebladplet
på stænglen.
Foto: K.F. Jensen

Foto 5. Når planterne
modnes, vil svampen
invadere strået, hvor
den producerer sorte,
udstående sporehuse

(pseudothecier) i efter-
året på halmen.

Foto: K.F. Jensen

Foto 6. Kønnede sporer
(ascosporer) af hvede-
bladplet. Sporerne
(typisk 8) sidder i
en sæklignende celle
(ascus) inde i spore-
huset (200 x).
Foto: K.F. Jensen

Foto 7. Ukønnede
sporer (konidier) af

hvedebladplet.
Foto: K.F. Jensen



6 •Markbrug nr. 232   2001

Konidie-frigørelse og -spredning
Den største  frigivelse af konidier
(ca. 90%) optræder sidst på vækst-
sæsonen i juli måned. Stigende
lysintensitet og stigende tempe-
raturer om morgenen skaber til-
strækkelig tørring af bladover-
fladen således, at konidier kan fri-
gives og spredes med luftstrømme.
Koncentrationen af sporer forøges
fra om morgenen indtil middags-
tid, hvor flest sporer bliver frigivet,
herefter falder mængden af fri-
givne sporer, og om natten er der
et ophold i frigivelsen.

Hvedebladplets ukønnede
sporer kan spredes over store af-
stande. Det største antal konidier
findes inden for 3 m fra smittekil-
den, men de kan spredes med vin-
den helt op til 200 km. Danmark
vil således under gunstige vindfor-
hold kunne få tilført smitte fra
bl.a. Tyskland og Sverige.

Infektion
Fugtighed og varme fremmer
infektionen
Ved 20ºC og 3 timer med konstant
høj fugtighed vil 65-80% af spor-
erne spire. Efter 6 timer med høj
fugtighed vil 95% have spiret på
både modtagelige og resistente
sorter. Hvis temperaturen blev
sænket til 10ºC bliver antallet af
spirende sporer nedsat betydeligt.
Optimum temperatur for infektion
er mellem 20 og 28ºC.

Hvedebladplet er en saprofyt,
hvilket betyder, at den trives bedst
på visne plantedele. Det er fundet,
at hvedeplanten er mest modtage-
lig for hvedebladplet fra vækst-
stadium 49 til 61. Infektion før
vækststadium 31 og efter vækst-

stadium 73 giver kun ubetydelige
udbyttetab.

Latensperiode
Tiden mellem infektion og symp-
tomfremkomst (latensperioden)
kan variere mellem 3 og 8 dage,
se tabel 1. Under optimale forhold,
f.eks. ved temperaturer på 20-28ºC
og perioder med høj luftfugtighed
vil latenstiden være ca. 3-4 dage.
Udviklingen af bladpletter er un-
der disse forhold meget hurtig.
Under optimale forhold kan
hvedebladplet producere en ny
sygdomscyklus hver 8. dag. Sam-
menlignet med septoriasygdom-
mene kan hvedebladplet på grund
af den korte latenstid udvikle sig
mere epidemisk under optimale
forhold.

Bekæmpelse
Sortsresistens
Der findes forskelle i hvedesort-
ernes modtagelighed over for
hvedebladplet, men endnu er der
ikke fundet helt resistente sorter.
Der findes p.t. ikke viden om de
danske sorters modtagelighed.

Danske forædlere er opmærk-
somme på de tiltagende proble-
mer og er begyndt at undersøge
for resistens.

Sorter, som er resistente over
for hvedebladplet, vil producere
færre konidier end en modtagelig
sort, dette vil forsinke sprednin-
gen af svampen. Resistens over for
hvedebladplet er blevet fundet at
være den samme i både kimplante
og voksen stadie for en given sort.
Dette betyder, at sorten – hvis den
er resistent, når den er kimplante –
ikke mister sin resistens, når den
modnes. I tabel 2 ses resultater fra
en undersøgelse fra Tyskland og
Sverige (Skåne). I  Tyskland har
man i 1998 på en lokalitet testet
78 hvedesorters modtagelighed
for hvedebladplet. I tabellen er
kun medtaget enkelte sorter, som
også er kendte sorter i Danmark.
Der er ikke fuldstændig overens-
stemmelse mellem de tyske og
svenske data, hvilket kan skyldes
forskellige smitteracer af hvede-
bladplet. På lokaliteten i Skåne var
der på bedømmelsestidspunktet
også kraftige angreb af septoria i
forsøget.

Latenstid
(dage)

Optimum
temperatur (oC)

Hvedebladplet
(Drechslera tritici-repentis)

3-8 20-28

Hvedebrunplet
(Stagonospora nodorum)

8-16 20-27

Hvedegråplet
(Septoria tritici)

14-42 15-20

Tabel 1. Latenstid og optimum temperaturer for hvedebladplet, hvedegråplet og
hvedebrunplet.
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Sædskifte og jordbearbejdning
Da svampen overlever på halm-
og stubrester, vil dyrkningsmæs-
sige foranstaltninger som pløjning
samt et sædskifte med 2 år imel-
lem hvededyrkning reducere
mængden af smitstof. Selv om
disse tiltag virker på det smitstof,
som spredes inden for marken
(det primære smitstof), vil der sta-
dig kunne ske spredning fra mark
til mark. Havre, byg, rug og triti-
cale kan vedligeholde smitstof
uden at skades nævneværdigt.

Kemisk bekæmpelse
Bejdsning kan bekæmpe udsæds-
båren smitte. Ved kraftigt sygdoms-
tryk er én sprøjtning på det opti-
male tidspunkt med et effektivt
middel nok til at hindre store ud-
byttetab. Midler med god effekt på
bygbladplet har også god effekt på
hvedebladplet, se tabel 3.

Septoria

Corbel

Amistar
Amistar Pro
Stereo
Tilt top
Tilt 250 EC
Folicur
Sportak
Zenit
Unix

1) Kun godkendt i vækststadium 30-59
  
 
 

Hvedebladplet

Mentor1)

Tern
*
*

***(*)

****(*)

****

****

***(*)

***(*)

***(*)

***(*)

***(*)

*

*
*

**
****

***(*)

**

*
***
***

**
***

*

( ) = 1/2 stjerne***** = specialmiddel (91-100%)
**** = meget god effekt (71-90%)*** = middel til god effekt (51-70%) 

** = nogen effekt (40-50%)* = svag effekt (under 40%)

Tabel 3. Relativ virkning på septoria og hvedebladplet af godkendte svampe-
midler i hvede (normal dosis).

Angreb efter kunstig smitte af hvedebladplet
Tyskland, bedømt 5/7 1999

Cortez

Sort

Procent dækket bladareal,
naturlig smitte,
Skåne 26/7 2000

Cardos
Asketis
Classic
Tarso

Flair
6,9
7,0
7,0
8,0
7,4
8,7

2. øverste blad Faneblad Gns. 2 øverste blade

4,9
5,2
5,5
6,2
6,5
6,9

20
20
80
10
20
15

Ritmo 8,9 7,5 20

Tabel 2. Angreb af hvedebladplet, 1-9 skala, hvor 9 er „over 88% af bladarealet er angrebet“.  Yderst til højre i tabellen
er indføjet resultaterne fra observationsparceller på 1 lokalitet i Skåne i 2000.
Kilde: Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 51 (4), s. 91-94, 1999 og Sortsforsøg 2000 - Korn, bælgsæd og olieplanter.
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Øget udbredelse forventes
i de kommende år

Det må forventes at hvedeblad-
plet vil sprede sig i Danmark i
de kommende år, som det også
er set i andre af vore nabolande.
Årsagen er den udbredte hvede-
dyrkning. De sorter, der dyrkes
i Danmark, vurderes at være ret
modtagelige over for hvedeblad-
plet, hvilket er med til at opfor-
mere sygdommen. Anvendelse
af reduceret jordbearbejdning
fremmer også angreb.

Sygdommen  er meget afhæn-
gig af klimaet. I år med varme
fugtige somre udvikler svampen
sig meget hurtigt. Men en egentlig
trussel for hvededyrkningen i
Danmark er den ikke, da vi har
effektive midler på markedet,
som både bekæmper septoria
og hvedebladplet.

Konklusion
• Hvedebladplet kan være van-

skelig at adskille fra især hvede-
brunplet (Stagonospora nodorum)

• Fra udlandet er der meldt om
udbyttetab på op til 20-40% af-
hængigt af sortsmodtagelighed
og smittetryk

• Svampen overlever efter høst på
halm- og stubrester, på græs og
spildkorn og i sjældne tilfælde
på kerner

• Hvedebladplets ukønnede spo-
rer kan spredes med vinden
over store afstande

• Hvedebladplet favoriseres af
varme (20-28ºC) og  regnfulde
somre

• Latenstiden for hvedebladplet
er 3-8 dage, hvilket kan give an-
ledning til en epidemisk udvik-
ling under optimale forhold

• Dyrkningsmæssige foranstalt-
ninger som pløjning samt et
sædskifte med 2 år imellem
hvededyrkning reducerer
mængden af smitstof

• Det er muligt at bekæmpe
hvedebladplet med fungicider

• Sorter har forskellig resistens
over for hvedebladplet, men vi
ved ikke ret meget om danske
sorters modtagelighed

• Hvedebladplet forventes at
sprede sig i Danmark i de
kommende år

Figur 2. Procent bekæmpelse af hvedebladplet i hvede. Sprøjtet på vs. 31 og 55.
1 forsøg i Frankrig 1999. * ikke godkendt i Danmark. Diapazon = propiconazol (125
g/l) + tebuconazol (125 g/l) + fenpropimorph (375 g/l). Kilde: Anon 1999. Traitements et
Interventions De Printemps des Céréales. Nord Pas de Calais, Picardie, Choisir/2, ITCF,
121 pp.
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