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I 1998 blev det første strobilurin
registreret i Danmark. I sommeren
1998 fandt man i hvede de første
meldugresistente isolater i  Nord-
tyskland, ligesom man fandt én
enkelt resistent spore i Danmark.
Siden disse fund har resistensud-
viklingen nøje været fulgt i hele
Europa ikke kun hos hvedemeldug
men også hos andre svampe.

Interessen for strobilurinerne
(Amistar og Mentor) er stor, fordi
de er effektive svampemidler, der
giver forgrønnende effekt og hø-
jere merudbytter sammenlignet
med de gamle fungicider (Tilt,
Sportak og Folicur-midlerne). Ved
introduktionen af strobilurinerne
vurderede man risikoen for resi-
stensudvikling til at være lav til
moderat. Erfaringer fra praksis
viste imidlertid hurtigt et andet
billede på hvedemeldug.

Årsagen til resistensudvikling
Nogle fungicider udvikler hurti-
gere resistente svampe end andre.
Midler der kun virker ind på en
enkelt mekanisme hos svampen –
styret af et enkelt gen – er mest
udsat for resistensopbygning. Til
denne gruppe hører bl.a de gamle
carbendazimer (Derosal og Ben-
late), phenylamiderne (Ridomil)
og strobilurinerne. Ergosterol-
hæmmerne (Tilt, Folicur, Corbel,
Tern m.fl) er også specifikke mid-
ler, men der skal ske ændringer i
flere gener, før der sker resistens-
opbygning mod denne gruppe.
Dette er årsagen til, at selvom vi
har haft ergosterolhæmmerne i
mange år, så har der kun i begræn-
set omfang været problemer med
resistensopbygning. For mange af
de gamle fungicider f.eks. maneb,
mancozeb og svovl, der er kontakt-

midler uden indtrængning i plan-
ten, er der tale om en meget bred
virkemekanisme, der bevirker, at
der sjældent er set resistens over
for disse midler, se tabel 1.

Udvikling af
strobilurinresistens
Årsagen til strobilurinresistens
skyldes en punktmutation i et en-
kelt gen på det sted strobilurin-
erne virker. Rent fysiologisk sker
det i det såkaldte bc1 kompleks
hos svampens mitochondrier.
Mitochondrierne er cellernes
energiforsynere. Mutationen be-
tegnes G143A og består i, at en
aminosyre, der hedder glycin, bli-
ver ændret til en anden amino-
syre, der hedder alanin. Derved
ændres den 3-dimensionelle
struktur i bc1 komplekset, således
at strobilurinet ikke længere kan
bindes og dermed  hæmme
svampens energiproduktion. En
enkelt svampespore har op til flere

hundrede mitochondrier, der
hænger sammen i et netværk.

Når først resistens er udviklet,
hjælper det ikke at hæve doserin-
gen. Der er altså tale om en enten
eller reaktion. Når man tester for
resistens under laboratorieforhold,
tester man ved lave koncentratio-
ner, 1-10 ppm af midlets aktivstof.
Hvis man har set resistens ved 1
ppm, viser laboratoriemålinger, at
svampene heller ikke hæmmes
ved 500 ppm.

Overvågning af hvedemeldug
Efter de første fund af strobilurin-
resistent hvedemeldug i 1998 i
Nordtyskland har der været fore-
taget opfølgende undersøgelser
for at følge udviklingen, se tabel 2.
Det fremgår, at der har været tale
om en hurtig udvikling. I 1999
blev der set svigtende effekt under
markforhold i flere forsøg i Tysk-
land, og i 2000 så vi det første ek-
sempel i Danmark. Fra England

Tabel 1. Inddeling af eksisterende hovedgrupper af fungicider i 3 risikogrupper
for udvikling af fungicidresistens.

Problemet er betydeligt for hvedemeldug, men hos andre kornsygdomme er der
p.t. ikke fundet resistens i Danmark og derfor vurderes strobilurinerne også i de
kommende år at være blandt de foretrukne løsninger til sygdomsbekæmpelse
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fandt man de første få resistente
isolater i 1999, og i 2000 fandt
man  ca. 10% resistens først på
sommeren, mens tallene sidst på
sommeren på enkelte lokaliteter
viste helt op til 100% resistente
isolater. Dette vidner om,  at ud-
viklingen kan ske meget hurtigt.
Figur 1 viser udbredelsen af resi-
stens i 1999 og 2000. De angivne
tal er procent strobilurinresistent
hvedemeldug.

I Danmak viste moniteringen
i foråret 2000 stor spredning imel-
lem graden af resistens på 11 un-
dersøgte lokaliteter. I gennemsnit
var 33% af sporene resistente, men
afhængig af lokaliteten varierede
procenten fra 0-100%. Resistens-
tallene var generelt højest i Syd-
danmark. Tal fra udlandet har lige-

ledes vist, at resistens i et område
ikke nødvendigvis betyder, at der
er resistens i alle marker i et om-
råde. Sommerfangster i 2000 via
det europæiske netværk viste
resistensniveauer på ca. 50% i
Danmark. Dette høje resistens-
niveau gør, at det ikke længere
kan anbefales at bekæmpe hvede-
meldug med strobiluriner.

Svigtende effekt
set under markforhold
I både Tyskland og Frankrig er
der i markforsøg set stor reduktion
i bekæmpelsen af hvedemeldug
efter brug af stobiluriner. I 2000
var der et lavt smittetryk af hvede-
meldug i Danmark, men på
Jyndevad Forsøgsstation i Sønder-

jylland var der sidst i april en kraf-
tig udvikling af meldug. Der blev
sprøjtet med flere forskellige mel-
dugløsninger, da afgrøden havde
5% meldug. Efterfølgende udvik-
lede melduggen sig fortsat kraf-
tigt, og bedømmelserne i løbet af
sæsonen viste meget dårlig effekt
af Candit og Mentor, se tabel 3.
Disse produkter indeholder begge
den meldugaktive strobilurin
kresoxim-methyl. Bedst knock
down effekt blev opnået af Tern,
mens Fortress (quinoxifen) havde
den bedste langtidseffekt.

Udbyttetallene viste, at  de
lave effekter hos Candit og Men-
tor medvirkede til lave og uaccep-
table merudbytter sammenlignet
med øvrige behandlinger. Et til-
svarende forsøg på Flakkebjerg

Figur 1. Procent strobilurinresistent hvedemeldug målt i forskellige europæiske lande med sporefanger eller fangplanter
(Kilde: Steve Heany et al., Syngenta Brighton Crop Protection Conference 2000).

Tabel 2. Udvikling af strobilurinresistens hos hvedemeldug i Danmark og Nordtyskland.
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blev sprøjtet, da man fandt de
første meldug pustler. Her gav
alle midler god effekt også stro-
bilurinerne. Dette afspejler, at der
i landet må forventes store for-
skelle i betydningen af strobilurin-
resistens.

Er resistent meldug kommet
for at blive?
Fungicidresistente svampe har
nogle gange vist nedsat evne til
at konkurrere med ikke resistente
svampe. Hvis dette er tilfældet,
taler man om nedsat fitness. Stro-
bilurinresistent hvedemeldug har
desværre vist sig at være stabil og
besidde en høj grad af fitness.
Dette betyder, at når først resi-
stensen er dannet, forsvinder den
ikke, selvom man ophøre med at
bruge midlerne.

Overvågning af bygmeldug
Bygmeldug ligner meget hvede-
meldug, og derfor har man for-
ventet, at der rimeligt hurtigt vil
ske en tilsvarende udvikling af
strobilurinresistens også hos
denne svamp. Begge svampe
har mange livscykluser i løbet
af en sæson, og selektions-
trykket er stort, hvis man
sprøjter på etablerede an-
greb. En langsommere
resistensudvikling hos

Overvågningsmetoder
Der findes flere forskellige metoder til overvågning af strobilurin-
resistens. I Danmark bruges følgende:

• Sporefangst fra bil. Som en del af et europæisk overvågningssystem
samles der sporer med en sporefanger, som er monteret på taget
af en bil. Sporerne falder ned på bladstykker, som efterfølgende
testes i et laboratorium i Tyskland, hvor sporerne overføres til blad-
stykker, der er sprøjtet med forskellige koncentrationer af svampe-
midler. Fordelen ved metoden er, at den er ensartet og sammen-
lignelig fra land til land.

• Indsamling af sporer på fangplanter (=Kasse med kornplanter af
en modtagelig sort). Der udsættes både fangplanter, som er ube-
handlede og nogle, som er  behandlet med et strobilurin. Antal mel-
dug pustler gøres op på både ubehandlede og strobilurinbehandlede
planter. Forskellen bruges til at udregne procent resistente sporer.

• Test af patogener på indsamlede blade. Der indsamles bladprøver
med sygdomsangreb fra forsøg og marker. Prøverne fryses ned,
og der testes for resistens i laboratorieforsøg i løbet af vinteren (se
forsiden).

• PCR metode: Der er udviklet en kvantitativ PCR metode, der kan
bestemme tidlig udvikling af resistens hos bl.a. bygmeldug. Punkt-
mutationen (G143A) i svampecellernes mitochondrier kvantificeres.
Denne metode gør det muligt at følge en resistensudvikling fra et
meget lavt niveau, hvilket giver muligheder for at stramme op på
behandlingsmønstre, inden resistensen når at få stor udbredelse.

• Effektivitetsforsøg i marken. I markforsøg testes det, om der sta-
dig opnås god effekt på relevante sygdomme. Der skal i forsøgene
ske sammenligning med relevante standardmidler.

1999 2000

Figur 2.
Lokaliteter der indgik i
overvågning for
strobilurin resistent
hvedegråplet (Septoria
tritici) i 1999 og 2000.
Der er ikke fundet
strobilurin resistente
septoria svampe i Danmark
og heller ikke i andre lande.
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Tabel 3. Procent hvedemeldug og merudbytte på to lokaliteter i Danmark i 2000. På Flakkebjerg var der god effekt af
strobiluriner, mens der på Jyndevad Forsøgsstation i Sønderjylland var svigtende effekt og nedsatte merudbytter.

Strategi for minimering af risikoen for udvikling
af strobilurinresistens i byg

1. Dyrk de mest resistente sorter.

2. Bekæmp kun sygdomme, hvis der er behov for det.

3. Bekæmp meldug ved tidlige og lave angrebsgrader (10-50% af
planter angrebet). Brug meldugeffektive midler og doseringer,
der er effektive.

4. Til bekæmpelse af bygmeldug har de „gamle“ fungicider vist
sig fuldt på højde med strobilurinprodukter. Disse kan derfor
med fordel vælges, hvis der er tale om tidlige angreb.

5. Hvis der er tale om meldugangreb, der udvikler sig senere
(efter vs 31-32) vælges stobilurinholdige løsninger, hvis der
vurderes samtidig at være behov for  bekæmpelse af andre
sygdomme f.eks. bladplet og bygrust.

Brug altid strobiluriner i kombination med andre midler.

6. Hvis meldug har etableret sig  betydeligt, før man får sprøjtet,
må man ikke bruge strobiluriner, da dette vil øge risikoen for
udvikling af resistens. Her anbefales det at bruge Tilt top eller
andre triazoler i blanding med morpholiner.

bygmeldug er dog forudsigelig, da
der sprøjtes mindre intensivt mod
meldug i denne afgrøde.

I 1999 fandt man ved Rostock
i Tyskland én enkelt spore af byg-
meldug, der var resistent over for
strobiluriner, mens man i år 2000
har fundet få resistente sporer i
Tyskland og Nordfrankrig. I Dan-
mark har vi haft fangplanter ude
på 2 lokaliteter (Rønhave og
Flakkebjerg) 3 gange (juni, juli,
august) for at undersøge for resi-
stens hos bygmeldug, men ingen
af disse fangster har vist
strobilurinresistent bygmeldug.
Heller ikke den kørsel, der er gjort
i Danmark, som del af det euro-
pæiske overvågningsprogram har
vist resistent bygmeldug.

Til trods for disse lave fund af
resistent bygmeldug regner man
det stadig for særdeles sandsynligt,
at der med tiden vil udvikles stro-
bilurinresistent bygmeldug, hvis vi
fortsætter med at bruge strobiluri-
ner i byg. Det lave resistensniveau
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Hvordan kan resistens undgås?
Når man vil undgå opbygning af resistens, er der visse muligheder for at reducere eller mindske udvik-
lingen. Der er imidlertid ingen garanti for, at man helt kan undgå resistensopbygning, selvom disse mu-
ligheder inddrages.

Kemikaliefirmaerne har en resistenskomite, FRAC, der løbende følger resistensudviklingen og giver an-
visninger på strategier, der kan mindske udviklingen (http://www.gcpf.org//frac//frac.html).

Følgende elementer er kendt for at kunne mindske risikoen:

• Antal sprøjtninger. Jo færre sprøjtninger jo mindre risiko. For strobilurinerne i korn anbefales der mak-
simalt 2 sprøjtninger. Erfaringer med strobiluriner og benzimidazoler har dog vist, at selv en enkelt
sprøjtning pr. sæson mod henholdsvis meldug og knækkefodsyge kan give anledning til resistens-
udvikling.

• Smittetryk. Hvis man sprøjter på et kraftigt etableret angreb, er der større risiko for, at der kan ske
selektion og dermed udvikling af resistens. Svigtende effekt af strobiluriner på hvedemeldug er ofte
beskrevet at ske under forhold, hvor man har sprøjtet på etablerede angreb. Ved at sprøjte på lave
angrebsgrader sænkes risikoen for resistensudvikling.

• Blanding. For at mindske resistensudviklingen bør strobilurinerne altid blandes med midler, som har
en anden virkemekanisme, og som er effektive på de sygdomme, der ønskes bekæmpet. Hvor meget en
blandingsstrategi kan mindske en resistensudvikling på lang sigt, er dog ikke særligt godt belyst, lige-
som det heller ikke er klart hvilken dosering, der er optimal for en given blandingspartner. Da blandin-
ger af strobiluriner og triazoler generelt giver en bredere effekt end strobiluriner anvendt alene peger
dette også til fordel for anvendelse af blandinger.

• Alternering. Hvis der er tale om afgrøder, der kræver flere på hinanden følgende sprøjtninger, bør der
skiftes mellem middelgrupper, således at strobilurinerne ikke bruges ensidigt.

• Dosering. Lave doseringer er ofte blevet fremtrukket, som et element der kan være med til at øge risi-
koen for resistensudvikling. Der findes både teorier for og imod dette argument. Danmark har en lang
tradition for anvendelse af reducerede doseringer, uden at dette har givet øget resistensopbygning hos
ergosterolhæmmere, sammenlignet med vores nabolande, der har brugt højere doseringer. Indtil vi-
dere er der ikke viden, der begrunder, at vi skal ændre på vores doseringsstrategi, som bygger på, at vi
skal anvende effektive og økonomisk optimale doseringer.

i hele Europa bevirker dog, at man
heller ikke til sæson 2001 frygter
for nedsatte effekter, hvis man
bruger strobiluriner til meldug-
bekæmpelse i byg. På side 5 er
angivet en bekæmpelsesstrategi,
som kan medvirke til bevarelse
af strobilurinernes effekt i byg.

Overvågning af septoria,
bygbladplet, rust, m.m.
I 1999 og 2000 er indsamlet
et stort antal bladprøver med

septoria (hvedegråplet) fra hele
Danmark. Mere end 2200 isolater
af svampen er testet fra mange
lokaliteter (se figur 2), og ingen
af disse har indtil nu vist tegn på
resistens over for strobiluriner.
Tilsvarende undersøgelser er gjort
i andre lande, og indtil nu er der
ingen, der har fundet resistente
isolater af denne svamp. Risikoen
for resistensudvikling vurderes at
være væsentligt lavere end for
meldug, men ingen tør sætte tal
på, hvor stor eller lille sandsynlig-

heden er for en resistensudvikling.
I 1999 og 2000 er der i firmaregi
indsamlet prøver af bygbladplet,
hvedebladplet, gulrust og brunrust
fra en række lokaliteter i Europa,
inklusive Danmark. Heller ingen
af disse undersøgelser har vist re-
sistente isolater. Vurderet ud fra
bygbladplets udviklingsforløb og
behandlingsmønsteret regner man
med, at risikoen for udvikling af
resistens hos denne svamp er hø-
jere end for septoria, skoldplet og
rustsvampe.



7•Markbrug nr. 233   2001

Tabel 4. Forslag til blandingspartnere, der kan være relevante for at mindske risikoen for resistensudvikling hos strobiluriner.

Hvedegråplet. Strobiluriner har stor betydning for bekæm-
pelse af septoria (Septoria tritici) i hvede. Monitering af
strobilurin resistens hos denne svamp har indtil nu ikke
kunne påvise resistente svampe. Foto: M. Houmøller.

Hvedemeldug er en almindeligt forekommende bladsygdom
på hvede. I løbet af 1999 og 2000 har denne svamp udvik-
let betydelig resistens over for strobiluriner. Disse kan der-
for ikke længere anbefales til bekæmpelse af hvedemeldug.
Foto: B. Welling.
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Konklusion

• Udvikling af strobilurinresistent hvedemeldug er sket så hurtigt i
hele Nordeuropa, at det ikke er muligt at stoppe denne udvikling

• I 2000 var ca. 50% af hvedemeldugpopulationen i Danmark  resi-
stent over for strobiluriner

• Under markforhold er set svigtende effekt og strobilurinerne kan
ikke længere forventes at give effektiv meldugbekæmpelse i hvede

• Resistent bygmeldug er fundet i Europa og forventes ad åre også
at melde sig hos bygmeldug i Danmark

• Risikoen for udvikling af resistens hos øvrige kornsygdomme kan
på nuværende tidspunkt ikke forudsiges, men situationen over-
våges

• Brug alternative midler til strobilurinerne, når disse er konkur-
rencedygtige og spar strobilurinerne til de sprøjtninger, hvor vi
vanskeligst kan undvære dem

• Brug strobiluriner i kombination med effektive blandingspartnere
for at mindske risikoen for resistensudviklingen

• Brug effektive og økonomisk optimale doseringer

Resistens hos andre arter

I en række andre kulturer er der
fundet strobilurinresistens. Der er
tale om følgende arter, agurkmel-
dug (Sphaerotheca fuliginea) og
agurkskimmel (Pseudoperonospora
cubensis), vinskimmel (Plasmopara
viticola), æbleskurv (Venturia
inaequalis) og bladplet på bananer
(Mycosphaerella fijiensis). Hos
æbleskurv er resistensen fundet
i Tyskland. Denne resistens har i
modsætning til øvrige arter vist
sig ikke at være stabil, ligesom
den aktuelle resistensmekanisme
er en anden end G143A. Den
nedsatte fitness hos æbleskurv
kan skyldes nedsat evne til spore-
produktion, lavere infektionsevne
eller længere latensperiode.

Brug af blandinger
er en god ide
Anvendelse af blandingsprodukter
eller tankblandinger er en strategi,
der bør anvendes for at mindske
resistensudviklingen. Når man
sammensætter blandingsproduk-
ter, er det vigtigt, at man vælger
produkter, der begge er aktive
over for en given svampesygdom,
ligesom midlerne helst skal virke
nogenlunde lige længe.

I tabel 4 er angivet gode
blandingsprodukter til strobilu-
riner mod aktuelle sygdomme
i korn.

Hvor kan vi dårligst undvære
strobilurinerne?

Resistensudvikling over for
septoria i hvede og bygbladplet
i byg vil medføre betydelige ulem-
per. Det er jo specielt her, vi har
set en stor effekt og udbytte-
mæssig fordel ved at anvende
Amistar. Selvom de gamle fungi-
cider også kan bekæmpe septoria
og bygbladplet, har merudbytterne

efter Amistar løsninger været
højere end for Folicur/Tilt top
løsninger.

Generelt gælder det, at man i
hele vækstsæsonen maksimal bør
sprøjte to gange med strobiluriner
for at mindske risikoen for at frem-
provokere resistens hos septoria.
I byg vil det sjældent være aktuelt
at sprøjte mere end 1 gang med et
strobilurin.


