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Endofytter – en naturlig biokontrol i 
græsser

Endofytter kan give græs naturlig beskyttelse mod insekter og en bedre tørketolerance, mens 
andre typer af endofytter er skadelige for græssende dyr. Der er en stigende anvendelse af endo-
fytter i nye græssorter.
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1. Positive effekter af svampe og bakterier i planter D3

Udbredelse i naturen
I naturen lever græs i samspil 
med svampe (endofytter) tilhø-
rende slægten Neotyphodium 
sp. Planten og svampen lever i 
symbiose, det vil sige, at begge 
organismer har fordele af sam-
eksistensen. Svampens hyfer 
vokser i det intercellulære rum 
(apoplast) i blade og stængler, 
og i græssernes reproduktive 
fase vokser svampens hyfer op 
i blomstens meristem og her-
fra videre ind i selve græsfrøet. 
Svampen får næring og beskyt-
telse af planten, og samtidig 
spredes svampen via græsser-
nes frø. Græs kan opnå resistens 
mod insekter og øget tørketole-
rance ved samspil med endofyt-
ten. 

I Danmark blev der i 2001-
2002 foretaget indsamlinger af 
almindelig rajgræs fra 62 loka-
liteter med naturligt forekom-
mende græsbevoksning (Jensen 
& Roulund, 2004). På hver lo-
kalitet blev indsamlet mellem 12 
og 40 planter, som efterfølgende 
blev undersøgt for deres indhold 
af endofytter. Undersøgelserne 

viste, at på 48 lokaliteter svaren-
de til 77%  blev der fundet endo-
fytter i 4–82% af de indsamlede 
planter. Når man efterfølgen-
de sammenlignede de habitats- 
typer, hvor planterne var ind-
samlet, med forekomsten af 
endofytter i rajgræsplanterne, 
var der en tendens til, at områ-
der, som havde været udsat for 
meget slid og trafik, havde størst 
forekomst af endofytter. Tilsva-
rende er der fundet høje fore-
komster af endofytter i græs ind-
samlet i en række andre lande i 
Nordamerika, Japan og Europa.

Endofytters udbredte fore-
komst i vildtvoksende græsser 
på udsatte arealer tyder på, at 
svampen giver græsset en bedre 
overlevelsesevne, en biologisk 
beskyttelse (Kuldau & Bacon, 
2008). For godt 30 år siden blev 
man i USA opmærksom på, at 
kvæg, som afgræssede endofyt-
inficeret strandsvingel, havde en 
nedsat produktion af mælk og 
kød, og tilsvarende så man på 
New Zealand negative påvirk-
ninger hos får, som afgræssede 
endofyt-inficeret rajgræs.
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Græsplanten klarer sig 
bedre under stress
Endofytter kan udvikle fire ty-
per af alkaloider, hvoraf særligt 
to kan være giftige for græssen-
de dyr. Rajgræs med endofytter 
kan indeholde Lolitrem b, som 
hos køer og får kan medføre 
krampeanfald (Ryegrass stag-
ger). Strandsvingel med endo-
fytter kan indeholde ergovalin, 
som forårsager ”Fescue toksi-
kose”.

De to andre typer af alkaloi-
der er peramine og loline, som 
begge kan gøre græsplanten in-
sektresistent. Der er efterhånden 
talrige eksempler på, at græs-
planter med endofytter er ble-
vet insektresistente, og det er en 
egenskab, som har stor betyd-
ning for den kommercielle an-
vendelse og udbredelse af endo-
fytter i græs.

En anden vigtig egenskab ved 
endofytterne er, at de kan påføre 
planten en tørkeresistens (Mali-
nowski & Belesky, 2000; West 
et al., 1993). De bagvedliggende 
mekanismer for tørkeresistensen 
er endnu ikke kendte. Der kan 
være tale om fysiologiske og/el-
ler biokemiske ændringer i plan-
ten, og noget tyder på, at græsser 
har en bedre evne til genvækst 
efter en tørkeperiode, når de in-
deholder endofytter.

Resistens/tolerance mod 
svampe er en egenskab, der ef-
terspørges i stigende udstræk-
ning i takt med indførelse af re-
striktioner og frivillige aftaler 
om reduceret brug af pesticider. 
Der er spredte eksempler på, at 
planternes resistens/tolerance 
kan påvirkes af endofytter (Tian 
et al., 2008; Wali et al., 2006), 
men resultaterne er absolut ikke 
entydige.

Kommerciel anvendelse
Både på New Zealand og i 
Australien er det en forudsæt-
ning for succesfuld etablering, 
at græsset indeholder endofytter. 
Uden endofytterne kan massive 
insektangreb udrydde alle plan-
terne i etableringsfasen. Derfor 
gik man i gang med at udvælge 
græs/endofyt-kombinationer, 
som ikke udvikler de alkaloider, 
som har negativ effekt på græs-
sende dyr, men som er insektre-
sistente. Det er lykkedes, og de 
fodergræsblandinger, som i dag 
anvendes i australske og på new 
zealandske landbrug er stort set 
alle ’endo-safe’.

Endofytter, der producerer de 
alkaloider, som medfører tørke- 
og insektresistens, er under ud-
vikling til brug i plænegræsser. 
Anvendelsen af græs/endofyt-
kombinationer kan blive et væ-

sentligt element i en biologisk 
bekæmpelse og bedre perfor-
mance af græssorter til anven-
delse i plæner, parker, golfbaner, 
sportspladser m.m.  Endofytter 
kan på den måde blive et vigtigt 
redskab til at nedbringe pesticid-
forbruget.
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