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Endofytter i græs
Græsendofy� er er en gruppe 
svampe, der lever inde i forskel-
lige græsser. Der er ikke tale om 
et patogen, da plantens celler 
ikke ødelægges af svampen, den 
er kendetegnet ved at  vokse 
imellem cellerne. Derimod 
lever svampen og planten i en 
symbiose, hvilket betyder, at 
begge organismer opnår fordele 
af sameksistensen. Svampen får 
næring og besky� else fra plant-
en. Desuden hjælper planten 
svampen med at blive spredt, 
idet der er tale om en svamp, der 
kun overføres via plantens frø. 

Positive effekter af endo-
fytter
Fordelene for planten kan til 
gengæld være af stor øko-
nomisk betydning. De to vigtig-
ste eff ekter af endofy� en er 
tørke- og insektresistens. Visse 
steder i verden er det en forud-
sætning, at græsset er endofyt-
infi ceret, for at det kan overleve. 
På New Zealand fi ndes f.eks. 
en snudebille, der angriber alm. 
rajgræs. Derfor er alt naturligt 
forekommende alm. rajgræs en-
dofyt-infi ceret. Insektresistensen 
opnås bl.a. fordi svampen 
producerer stoff er, der er gi� ige 
for insekter. I de amerikanske 
sydstater er man derimod meget 
plaget af tørke, og her er endofyt-
ter ligeledes en forudsætning for, 
at strandsvingel kan overleve 
den kra� ige tørke. 
Af andre gunstige eff ekter forår-
saget af endofy� en kan nævnes 

nematode- og svamperesistens, 
samt øget fremspiring, fl ere 
skud etc., men disse er ikke så 
veldokumenterede som insekt- 
og tørkeresistensen.
Det er overvejende slutforbru-
geren, der får fordelen af endo-
fy� en, og der kan være store 
perspektiver i at markedsføre 
endofyt-holdige græsser. 
Derfor har frøfi rmaerne ikke 
skilt sig af med dem til trods for, 
at der kan opstå ulemper under 
opformeringen.

Problemer skabt af endo-
fytter
Tilstedeværelse af svampen 
i planten kan desværre også 
resultere i en produktion af 
andre gi� stoff er, der kan være til 
skade for husdyr, som spiser/
fodres med det endofyt-holdige 
græs.
De to vigtigste stoff er i den 
forbindelse er lolitrem B og 
ergovalin. Stoff et lolitrem B 
produceres kun i endofyt-infi -
ceret rajgræs. I høje koncen-
trationer kan stoff et forårsage 
symptomer, der kaldes ”Stagger”. 
Det andet gi� stof er ergovalin 
og produceres i fl ere forskellige 
græsser, men er mest kendt fra 
strandsvingel. Det forårsager 
symptomer, der betegnes ”Fescue 
toksikoser”.

Stagger: Der er tale om symptom-
er, som først fremkommer, hvis 
dyrene stresses, mens de har 
meget lolitrem B i kroppen. 
Det giver sig udtryk i, at dyrene 

ikke kan koordinere deres be-
vægelser, benene bliver stive, 
når de løber og dyrene falder 
om med krampeanfald. Symp-
tomerne a� ager dog igen, hvis 
dyrene fratages det endofyt-
holdige foder. Produktionen 
i form af bl.a. tilvækst og 
mælkeproduktion, vil dog være 
formindsket og betydelige øko-
nomiske tab vil forekomme.

Fescue toksikoser: Begrebet dæk-
ker over alvorlige symptomer, 
som kan forekomme om vin-
teren, og andre som forekommer 
om sommeren. 
I vinterperioden kan forekomme 
symptomer, der giver sig udtryk 
i, at blodtilførslen til benene, 
halen, ørene etc. reduceres og 
koldbrand opstår, hvore� er 
dyrenes ekstremiteter begynder 
at falde af.
Sommersymptomerne giver 
sig derimod udslag i forhøjet 
temperatur, varmestress, redu-
ceret fødeindtagelse, væg� ab, 
stri� ende pels og reproduk-
tionsproblemer. Desuden er der 
rapporteret om symptomer, der 
er karakteriseret ved store, faste 
fedtafl ejringer i dyrenes vom.

Hvor store mængder gi� stof, der 
produceres, a� ænger af mange 
forhold. Produktionen varierer 
bl.a. i relation til plante-svampe 
genotypekombinationen. 
Desuden har plantens vækst-
betingelser samt klima også en 
indfl ydelse på produktionen. 
Temperaturen, nedbørsmæng-
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den og gødningsmængden har 
vist sig at være faktorer, der kan 
påvirke produktionen.
En dansk undersøgelse foretaget 
i 1998, 1999 og 2000 i marker af 
alm. rajgræs cv. Delaware, hvor 
endofytinfektionen var ca. 30%, 
viste, at mængden af lolitrem B 
varierede fra år til år, gennem 
vækstsæsonen, samt at der var 
utrolig stor variation mellem de 
forskellige marker. Ja, selv inden 
for samme mark var der utrolig 
store variationer.

Forgiftninger i Danmark
Forekomsten af Stagger er 
overvejende rapporteret fra 
New Zealand, hvor alm. rajgræs 
arealer afgræsses af får, mens 
Fescue toksikoser er udbredt 
i USA, hvor kvæg afgræsser 
endofyt-infi ceret strandsvingel. 
Der er spredte observationer 
af sygdomstilfælde i Europa. 
Det er dog værd at bemærke, at 
der i Danmark ikke er registret 
tilfælde af forgi� ning. 

Dyrenes sensibilitet
Dyr reagerer ikke ens på gi� -
stoff erne. F.eks. er heste og grise 
meget sensitive, hvorimod får og

køer først udviser sygdoms-
symptomer ved noget højere 
koncentrationer. Der har specielt 
været fokus på heste, der fodres 
med endofyt-holdigt græs, fordi 
de er ekstremt sensitive over for 
bl.a. ergovalin. Der er i de ameri-
kanske sydstater registreret 
alvorlige reproduktionspro-
blemer med følhopper, der er 
fodret med strandsvingel, som 
har været 5-10% infi ceret. 
Hvorvidt dyrene udviser symp-
tomer, a� ænger også af klimaet. 
Er de udsat for varmestress, skal 
der mindre gi� stof til, før de 
udviser symptomer. 
Man skal dog være påpasselig 
med at sæ� e sådanne grænser.  
De nævnte værdier, er de hvor 
man har observeret, at dyrene 
har fået Stagger eller Fescue tok-
sikoser, men ved lavere koncen-
trationer kan man sagtens have 
nogle eff ekter, der eventuelt kan 
give sig udslag i lavere tilvækst, 
reproduktionsproblemer og 
forhøjet temperatur, uden at der 
er tydelige symptomer. 
Eff ekter som man måske ikke 
umiddelbart forbinder med 
tilstedeværelse af endofy� er. I 
Australien har man bl.a. set en 

12% lavere mælkeproduktion 
hos dyr, der fi k endofyt-holdigt 
græs med en lolitrem B-koncen-
tration på 0,2 ppm. Desuden har 
new zealænderne observeret, at 
ensilage fremstillet af endofyt-
infi ceret græs ligeledes kan få 
mælkeproduktionen til at falde.
Det er dog også vigtigt at 
bemærke, at det ikke er den 
totale mængde af gi� stof i græs-
set, men koncentrationen, som 
dyrene indtager, der er vigtig. Da 
nogle dyr fodres med blanding-
er, vil de derfor være udsat for 
mindre mængder end det, som 
græsanalysen viser på grund af 
en stor fortyndingsgrad. 

Endofytter i Danmark
Endofy� er fi ndes traditionelt 
ikke i fodergræsser, hvorimod 
udenlandske plænegræssorter 
kan indeholde endofy� er i større 
eller mindre grad. Opforme-
ring af græsfrø fra sorter, som 
indeholder endofy� er i kritiske 
mængder, er i øjeblikket meget 
lille i Danmark, men man for-
venter, at arealerne vil stige i frem-
tiden og at nogle af sorterne vil 
være meget infi cerede. De endofyt-
infi cerede græsser til opformering 
er overvejende alm. rajgræs sorter, 
men enkelte strandsvingelsorter 
forekommer også.

Anvendelse af græs
Ved frøavl er det almindelig 
praksis, at frøgræshalm an-
vendes til foder, samt at der 
gennem e� eråret tages slæt, 
som enten anvendes direkte til 

Dyr Grænseværdier  
lolitrem B (ppm)

Grænseværdi 
ergovalin (ppm)

Får 1,8 – 2,0 0,8 – 1,2

Heste ? 0,3 – 0,5

Køer 1,8 – 2,0 0,4 – 0,7

Grise ? ?

Fra li� eraturen er angivet følgende grænser for alvorlige symptomer
(ppm = my gram pr gram tørstof).
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foder eller ensileres. Desuden 
fi nder der i få tilfælde en afgræs-
ning af frømarker sted. 
Ud over plantemateriale fra 
frøgræsmarker kan husdyr også 
være i kontakt med endofy� er 
gennem afgræsning af naturlige 
græsarealer så som enge og 
overdrev. Undersøgelser af 
naturlige græsarealer i Danmark 
viser, at endofy� er er udbredte i 
alm. rajgræs og strandsvingel. På 
visse lokaliteter blev registreret 
en infektionsprocent på mellem 
50 og 80. Har man derfor dyr, der 
afgræsser naturlige arealer, som 
er domineret af rajgræs og/eller 
strandsvingel, bør man være 
opmærksom på, at der kan være 
et stort indhold af endofy� er. Til 
sammenligning kan det nævnes, 
at meget få sorter til opformering 
indeholder så høje infektionspro-
center. Plænearealer kan også 
være tilsået med endofyt-holdigt 
græs, men her er der traditi-
onelt ikke tale om arealer, der 
afgræsses.

Lokalisering
De største mængder af svampen 
fi ndes i plantens stængelbasis 
samt frøstængel og selve frøene. 
Lolitrem B er et stof, der primært 
fi ndes, hvor svampen er, hvor-
imod ergovalin transporteres 
rundt i hele planten. 

De� e er vigtigt at være opmærk-
som på, hvis man har planer om 
afgræsning af endofyt-infi cerede 
arealer. Får dyrene lov at græsse 
i bund, kan de blive udsat for 

større mængder gi� stof, end hvis 
de kun foretager en let afgræsning.

Hvad kan man som landmand 
gøre?
Der er tre scenarier, hvor man 
kan forestille sig problemer. 
- Dyr der fodres med 
frøgræshalm 
- Dyr der fodres med e� erslæt 
- Dyr der afgræsser frømarker i 
e� eråret eller går på overdrev.

Frøgræshalm: Danske undersø-
gelser viser, at der kan forekom-
me relativt høje koncentra-
tioner af lolitrem B i græsset lige 
omkring frøhøst. Resultaterne 
er dog kun baseret på undersø-
gelse af en sort af alm. rajgræs 
og der var meget stor variation i 
resultaterne.
Slæt: Danske undersøgelser 
viser, at koncentrationen af
lolitrem B i e� eråret er lav.
Afgræsning:  Det kan være pro-
blematisk, hvis dyrene får lov at 

græsse marken meget tæt. Store 
lolitrem B-koncentrationer kan 
være at fi nde i plantens basis, 
selv om den danske undersøgelse 
ikke fuldt bekræ� er de� e. Dog 
varierer mængden meget i rela-
tion til tidspunkt på året.

Da mange faktorer indvirker 
på gi� stofproduktionen, og da 
undersøgelser i Danmark har 
vist en meget stor variation, kan 
det være svært at komme med 
kvalifi cerede antagelser om, 
hvordan koncentrationen er i en 
specifi k mark. Af forsigtigheds-
grunde tilbydes nu test.

Gode råd og forholdsregler
• Få altid oplyst af det frøfi rma, 
der indgås kontrakt med, om 
sorten indeholder endofy� er 
og i hvilke mængder. Kan det 
ikke oplyses, bør det undersøges 
enten af frøfi rmaet eller af 
Danmarks JordbrugsForskning.

• Er infektionsprocenten under 
10 i strandsvingel og under 20 
i alm. rajgræs, menes der ikke 
at være nogen stor risiko ved 
anvendelse til foder. Det vil dog 
altid være en god ide at blande 
med andet foder. Dog tilrådes 
det ikke at fodre følhopper med 
endofyt-infi ceret græs uanset 
infektionsgraden. 

• Indeholder græsset endofyt-
ter; for strandsvingel over 10% 
og for rajgræs over 20%, bør 
man være opmærksom på, at der 
under visse forhold kan produ-
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ceres gi� stoff er i problematiske 
koncentrationer. Disse grænser 
er baseret på udenlandske erfa-
ringer, da der ikke er set forgi� -
ningstilfælde i Danmark.

• Ved høje (90-100%) endofyt-
infektionsprocenter bør man 
ikke bruge græsset. 

• Hvis det gennem sommeren 
har været meget varmt, er der 
en risiko for, at gi� stoff er vil 
være at fi nde i frøgræshalmen, 
såfremt græsset er endofyt-
infi ceret. Hvis det ligeledes har 
været et varmt e� erår, er der 
desuden en risiko for, at slæt vil 
indeholde gi� stoff er. 
Er der derfor tale om en sort 
med meget højt endofyt-indhold 
og specielt i kombination med 
en varm, tør sommer, bør man 
a� olde sig fra at anvende plante-
materialet. Dyrene er desuden 
mere sensitive over for lolitrem 
og ergovalin, når det er meget 
varmt. 

• Bland endofyt-holdigt 
frøgræshalm eller slæt med 
andet plantemateriale, der ikke 
er infi ceret, inden det anvendes 
til foder.

• I malkekvægbesætninger 
udgør frøgræshalm normalt 
kun en lille del af foderrationen, 
f.eks. op til 5%, da det anvendes 
som strukturfoder, og der vil 
derfor ikke være de store pro-
blemer forbundet med at bruge 
endofyt-holdigt plantemate-

riale, hvis infektionsprocenten 
er lav. For ammekøer, stude, 
ungdyr, samt får og heste kan 
frøgræshalm derimod udgøre 
en stor del af foderrationen 
(80-100%), og her bør man være 
mere påpasselig. Specielt kan 
det ikke anbefales overhovedet 
at fodre følhopper med endofyt-
infi ceret plantemateriale.

• Danske undersøgelser tyder 
ikke på, at der vil være de store 
problemer med e� erårsslæt, 
men da undersøgelsen var 
begrænset til kun at omfa� e 
sorten Delaware, er det svært at 
generalisere og igen a� ænger 
det meget af infektionsgraden.

I tvivlstilfælde er det værd at få 
græsset undersøgt.

Test der tilbydes på DJF-
Flakkebjerg
Danmarks JordbrugsForskning, 
Forskningscenter Flakkebjerg, 
Afd. for Plantebiologi tilbyder 
at udføre analyser af gi� stoff er 
i endofyt-holdigt græs. Koncen-
trationen af de to vigtigste gi� -
stoff er, lolitrem B og ergovalin, 
samt græssets infektionsprocent 
kan bestemmes.
Analyserne kan være relevante 
for alle, der har arealer med 
endofyt-infi ceret græs, der 
tænkes anvendt til fodring af 
får, køer, heste og grise. Her 
tænkes både på frøgræs-avlere 
der vil anvende halm og slæt 
til foder, samt dem som har 
dyr, der afgræsser naturlige 

overdrev, hvor rajgræs og 
strandsvingel er de domine-
rende arter.

Analyser
– Bestemmelse af lolitrem 
B- og ergovalin-indholdet i 
frøgræshalm, frø, slæt, etc. Testen 
kan udføres over 8 arbejdsdage. 
– Bestemmelse af max. infek-
tionsprocent i udsæd, høstede 
frø eller i planter fra marken. 
Testen kan udføres over 5 
arbejdsdage.
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E� erfølgende udsendes en 
prøverapport. Det skal pointeres, 
at resultaterne angiver gi� ind-
holdet på den dag, hvor prøven 
er udtaget. Til trods for at der 
registreres en lav mængde toksin 
i en given sort, er det ingen 
garanti for, at indholdet altid vil 
være lavt i denne sort.

Ved indsendelse af planteprøver 
rekvireres en indsendelses-
formular. Alle resultater vil 
blive samlet i en database for at 
få et overblik over udbredelsen 
af endofyt-infi cerede marker 
i Danmark, samt et billede af, 
hvordan produktionen af lolitem 
B og ergovalin er under danske 
produktionsforhold. Derfor 
opfordres der til, at der angives 
så mange oplysninger som 
muligt i relation til afgrøden, 
jorden og markbehandlingen
ved indsendelse af prøver.

Toksin-test
Analyserne for lolitrem B og 
ergovalin foregår ved brug af 

højtryksvæske-kromatografi  
(HPLC). Mængden af plan-
temateriale, der indsendes, 
bestemmes af infektionspro-
centen i frøet/marken. Infek-
tionsprocenten kan oplyses af 
frøfi rmaerne eller en frøprøve 
kan indsendes til testcentret. 
Ved indsendelse af halmprøver 
følges nedenstående retnings-
linier. Det er ikke nødvendigt 
at fryse halmprøver ned, hvis 
de er godt lu� tørret. Prøven 
afl everes på Forskningscenter 
Flakkebjerg, hvor vi sørger for 
videre forarbejdning.
Ved indsendelse af friske plante-
prøver følges retningslinierne 
angivet i nedenstående skema. I 
tilfælde af frisk plantemateriale 
er det vigtigt, at det nedkøles til 
ca. 5◦C hurtigst muligt, holdes 
væk fra sollys, så snart det er 
klippet, samt holdes koldt under 
transporten. Prøven afl everes på 
Forskningscenter Flakkebjerg, 
hvor vi sørger for videre for-
arbejdning.
En håndfuld græs klippes 5-6 

cm over jordoverfl aden og er 
en blanding af aks, stængler og 
blade. Hvis der er planer om, at 
marken skal afgræsses tæt e� er 
høst, indsendes prøver af den 
resterende stub.
Rajgræs bør checkes for lolitrem 
B og ergovalin, hvorimod andre 
græsser ikke producerer lolitrem 
B og derfor kun bør testes for 
ergovalin.
Analyserne udføres 1. juli, 1. 
august og 1. oktober. Det skulle 
gøre det muligt at få en indika-
tion af indholdet i frøgræshalm i 
sorter til tidlig høst og sorter til 
sen høst, samt slæt i e� eråret. 

Test for tilstedeværelse af 
endofyt-svampen
De infektionsprocenter, som 
oplyses fra frøfi rmaerne, er målt 
på basisfrø. Normalt er endofyt-
terne levedygtige i frøet i fl ere 
år og de infektionsprocenter, 
som frøfi rmaerne oplyser for de 
forskellige sorter, fortæller prin-
cipielt, hvad infektionsgraden vil 
være i marken. Infektionsgraden 

Infektions 
%

Plantemængde der skal indsendes

Under 20 25 håndfulde med 1 meters afstand

20-40 20 håndfulde med 1 meters afstand

40-60 15 håndfulde med 1 meters afstand

60-80 10 håndfulde med 1 meters afstand

80-100 5 håndfulde med 1 meters afstand

4 steder i marken tages ovenstående mængde græs 
(samles i en pose). Alternativt kan udtages fra halmballer.

Infektions 
%

Halmmængde der skal indsendes

Under 20 25 håndfulde med 1 meters afstand

20-40 20 håndfulde med 1 meters afstand 

40-60 15 håndfulde med 1 meters afstand

60-80 10 håndfulde med 1 meters afstand 

80-100 5 håndfulde med 1 meters afstand 

4 steder i marken tages ovenstående mængde græs/halm 
(samles i en pose).
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Navn

Adresse

Tlf.

E-mail (evt. fax nr.)

Art

Sort

Firma

Endofyt-infektionsprocent

Brugsår

Dæksæd - art/sort

Etableringsdato

Markens størrelse

Gødning (mængde, form og dato) tilført siden etablering

Pesticider (mængde, form og dato) tilført siden etablering

Høstdato

Høstudby� e 

Stubhøjde ved høst/skårlægning

E� erårsbehandling (dato, metode)

Slætdato

Stubhøjde ved slæt

Jordtype

Test for ergovalin sæt x

Test for lolitrem B sæt x

Dato for prøvetagningen

Jeg bevidner hermed at prøven er udtaget på den anførte måde

Dato Navn

Indsendelsesformular
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Grøn Viden indeholder informationer 
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en 
husdyr- og en havebrugsserie, der alle hen-
vender sig til konsulenter og interesserede 
jordbrugere.

Abonnement tegnes hos 
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf. 89 99 10 10 / www.agrsci.dk

Prisen for 2003: Markbrugsserien kr. 222,
husdyrbrugsserien kr. 162 og havebrugs-
serien kr. 137.

Adresseændringer meddeles særskilt til 
postvæsenet.

Michael Laustsen (ansv. red.)

Tryk: DigiSource Danmark A/S

ISSN 1397-985X
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i marken kan dog være mindre, 
hvis overlevelsen af endofy� en i 
frøet er blevet påvirket.
Maksimal overlevelse af endofyt-
ten sker, når frøet opbevares ved 
ca. 5 grader celsius og 25-50% 
relativ fugtighed. Desværre kan 
frøet blive opbevaret forkert i 
forhold til at bevare endofy� ens 
levedygtighed. Endofy� en dør, 

før frøet mister sin spireevne. 
Derfor kan det være tilrådeligt, 
specielt hvis der er tale om 
udsædmateriale af ældre dato, 
at få undersøgt infektionspro-
centen i ens mark, hvis man er 
bekymret for anvendelsen af 
halm. De� e kan gøres umid-
delbart e� er frøhøst. Hvis man 
ligeledes har mistanke om, at 

der er endofy� er i en given sort, 
men ikke kan få det bekræ� et, 
kan en test for tilstedeværelse af 
svampen være relevant. Da man 
ikke kan se på planterne, at de 
er infi cerede med endofy� en, er 
man nødt til at udføre laborato-
rietest for at påvise en eventuel 
infektion.

Priser

–  Lolitrem B-analyse                                                                   900 kr. pr. prøve
–  Ergovalin-analyse                                                                   900 kr. pr. prøve
–  Check for endofy� er e� er a� ale
Der tages forbehold for prisændringer. For de af DJF udførte tests gælder de af DJF til enhver tid 
vedtagne bestemmelser for rekvirerede opgaver p.t. af 10/9 1997.

For yderligere information og 
spørgsmål kontakt:

Anne Me� e Dahl Jensen
Danmarks JordbrugsForskning
Afdeling for Plantebiologi
Forskningscenter Flakkebjerg
4200 Slagelse
Tlf. 58113300, Fax 58113301
E-mail: anne.dahljensen@agrsci.dk

Frøinfektion. Myceliet ses som 
mørke tråde

Infektion i bladskeden. Myceliet ses 
som bølgede tråde, der løber langs 
plantecellerne


