
Aksfusarium i korn
I Danmark optræder svampesygdommen aksfusarium med års mellemrum
med betydende angreb i korn. Disse angreb kan påvirke kornets udbytte,
kvalitet og lagerstabilitet. 

Aksfusarium kan foranledige små og syge kerner og danne mykotoksi-
ner, der har betydning for kornets værdi til konsum og foder. I maltbyg
kan Fusariumsvampe forårsage, at øllet skummer over, og at øllet øde-
lægges på grund af sammenblanding med toksiner. I Danmark bekæmper
vi normalt ikke aksfusarium med svampemidler.
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Angreb af aksfusarium i hvede. På billedet til venstre ses angreb, som de kan forekomme under normale markforhold. Til
højre ses angrebene, som de udvikler sig ved høj luftfugtighed, her dannes der kraftig myceliumvækst. (Foto: Ghita Niel-
sen, Henny Rasmussen).
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Art Eksempler på mycotoksiner Karakteristika
produceret af arten

F. avenaceum Fusarin C, Moniliformin Udbredt i tempererede områder
Arten sættes normalt ikke i forbindelse Hyppigt fundet i dansk korn
med forgiftninger

F. culmorum Deoxynivalenol (DON), Fusarin C Udbredt i tempererede områder
Zearalenon, nivalenol Hyppigt fundet i dansk korn

F. graminearum Deoxynivalenol (DON), Fusarin C Varmeelskende, sjældent fundet
Zearalenon, nivalenol i dansk korn 

F. poae Nivalenol, Fusarin C, T-2 toksin, Hyppigt fundet i danske
Diacetoxscirpenol (DAS) kornprøver

F. tricinctum Fusarin C Almindeligt forekommende i 
Arten sættes normalt ikke i forbindelse tempererede områder, hyppigt 
med forgiftninger fundet i dansk korn

Microdochium nivale Nivalenol Almindeligt forekommende under
Tidligere F.nivale Arten sættes normalt ikke i forbindelse køligere forhold. Kendes også som 

med forgiftninger årsag til sneskimmelangreb

Hvilke svampe giver 
aksfusarium?

Adskillige Fusariumarter kan 
forårsage aksfusarium. De, 
der mest almindeligt er isoleret
fra akset, er F. avenaceum, F. 
culmorum, F. graminearum, F.

poa, F. tricinctum og Microdo-
chium nivale (tidligere F. nivale).
Generelt er det F. culmorum og
F. graminearum, der er beskrevet
som værende de mest aggressive
inden for gruppen.

I Danmark findes ingen speci-
elle oplysninger om hvilke Fusari-
umarter, der optræder mest hyp-

pigt. Men en række af de mest
udbredte Fusariumarter er 
isoleret fra kerneprøver i Dan-
mark. 

Tabel 1 viser en oversigt over
de forskellige arter, deres toksin-
produktion samt få karakteristi-
ka. Deoxynivalenol (DON) er ud-
fra litteraturen vurderet som det

Tabel 1. Oversigt over Fusariumarter der henregnes som betydende for aksfusarium i korn. 

Angivelser om artens hyppighed under danske forhold bygger på Thrane, 2000 (17. Danske Planteværns-
konference).
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vigtigste toksin ud fra stoffets
hyppighed og fundstørrelserne.

Symptomer
Fusarium giver anledning til nød-
modne småaks. Ved kraftige
angreb kan halve eller hele aks
angribes og nødmodne. 

Ofte kan der observeres et
hvidt eller lyserødt svampemyceli-
um på småaksene. Fusariumarter-
ne kan ikke adskilles ud fra visuel-
le angreb i akset. Det er således
nødvendigt med undersøgelse af
de forskellige sporeformer eller
dyrkning på forskellige medier for
at adskille arterne fra hinanden. 

Visse af de svampe, der hen-
regnes under Fusariumkomplek-
set, kan give bladsymptomer. I
Danmark ses kun yderst sjældent
bladangreb af Microdochium
nivale, hvilket relativt hyppigt
optræder i bl.a. Tyskland og
Frankrig.

Epidemiologi
Fusariumsvampene kan overleve
som saprofytter i jorden eller på
plantemateriale fra mange for-
skellige kulturer. Aksangreb kan
således udvikle sig, hvis inokulum
ved hjælp af regnstænk spredes
fra jord og planterester til akset. 

Fusariumangreb kan desuden
være frøbåren. Der kan ske
angreb tidligt i vækstsæsonen og
Fusariumarter kan vokse syste-
misk inde i hvedestængler og på
den måde nå frem til akset. M.
nivale og F. avenaceum er beskre-
vet som arter, der på den måde
kan nå frem til akset. Risikoen for
akssmitte ved systemisk vækst op

Angreb af aksfusarium i byg. Ofte angribes kun en enkelt kerne i et aks.
(Foto: Ghita Nielsen).

gennem strået anses dog for at
være relativ ringe. Fusariumarter-
ne kan også give angreb ved
stråbasis, ligesom plantens knæ
kan inficeres.

Det er velkendt, at problemer-
ne med aksfusarium er størst i
fugtige vækstsæsoner, hvor der
er gode muligheder for spredning
af sporer fra planterester på jor-
den til aksene. Aksfusarium

angriber hyppigst enten omkring
åbningen af fanebladets bladske-
de (vs 45-55) eller omkring blom-
string (vs 65). For forskellige sor-
ter er der observeret forskelligt
optimum for infektion. I England
er det fundet, at tørre forår efter-
fulgt af varme fugtige forhold
omkring blomstring giver størst
risiko for udvikling af kraftige
angreb.
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Tabel 2. Akut giftighed af forskellige mykotoksiner fra Fusariumsvampe
målt som LD50 værdier. LD50 er et udtryk for, hvor mange milligram (mg)
af et stof, der skal til for at dræbe 50% af en rotte bestand. En høj 
værdi betyder, at midlet har lav giftighed. Til sammenligning er med-
taget værdier for 2 fungicider, der kan være aktuelle til bekæmpelse.

Stof

Deoxynivalenol (DON)
T-2 toksin
Diacetoxyscirpenol (DAS)
Zearalenon
Nivalenol (NIV)

Folicur (Tebuconazol)
Amistar (Azoxystrobin)

LD50 hos rotter

70 mg/kg
5 mg/kg

23 mg/kg
>500 mg/kg

4 mg/kg

4000 mg/kg
>5000 mg/kg

Smitstof af især F. culmorum kan
overleve i op til 8-9 år i form af
tykvæggede sporer (klamydospo-
rer). Dette betyder, at svampen
kan være til stede i næsten alle
marker. Normalt går der 1-2 uger
fra smitten sker til angrebene er
synlige, mens der går 2-3 uger
fra infektionen sker til angrebne
aks starter på at sporulere.

Den vigtigste smittekilde af F.
graminearum er de kønnede
sporer (ascosporer) fra rester af
majs. Disse sporer kan spredes
ved hjælp af vind over store
afstande. Angreb fra conidiespo-
rer menes at have mindre betyd-
ning for denne art. Det er ikke
kendt fra de andre Fusariumar-
ter, at det kønnede stadium har
betydning for angrebene. I Tysk-
land havde man ligesom i Dan-
mark meget kraftige angreb af
aksfusarium i 1998. Især F.
graminearum var et problem
sydpå, hvor der er høje tempera-
turer (>15ºC om natten), og
hvor der dyrkes meget majs i
området. I det nordlige Tyskland
var det M. nivale, der dominere-
de. 

Indflydelse på udbyttet
F. culmorum og F. graminearum
er kendt for at give de største
udbyttetab. Udbyttetabene i Syd-
og Mellemeuropa efter angreb af
Fusarium er beskrevet at kunne
svinge mellem 10-50%. I Holland
er der fundet udbyttereduktioner
på mellem 3-4% i år med relativt
høje angreb. I Danmark er der
ikke foretaget undersøgelser over
den udbyttemæssige betydning
af aksfusariose, men niveauet vil

ceres af Fusariumsvampene, har en
meget høj giftighed. I tabel 2 er
vist forskellige toksiners giftighed.

Fra udlandet meldes der hyp-
pigt om toksinindhold i kornparti-
er, der ligger i nærheden af de
værdier, der er vist i tabel 2, mens
der fra Danmark kun er sparsom-
me informationer om indhold af
toksiner. Hverken i Danmark eller
EU er der p.t. fastsat grænsevær-
dier for toksinniveauet. Amerika-
nerne opererer med grænsevær-
dier for DON i maltbyg på 0,5

formodentlig ligge omkring det
hollandske. I forsøg med kunstig
inokulering er der ofte høstet
merudbytter på mellem 30-40%
efter bekæmpelse med Folicur
(tebuconazole).

Aksfusarium og 
mykotoksiner
Forskellige Fusariumarter kan pro-
ducere toksiner. Generelt vides
der relativt lidt om betydningen af
disse mykotoksiner under danske

forhold, men fra udlandet er der
flere og flere informationer om
mykotoksiners skadelige effekter
på mennesker og dyr. Da flere af
disse mykotoksiner også er kon-
stateret i korn fra Danmark, er
der stigende opmærksomhed på
vigtigheden af at undgå denne
type toksiner i såvel fødevarer
som dyrefoder.

Flere mykotoksiner, som produ-

mg/kg, for menneskeernæring på
1 mg/kg og til dyrefoder på 5-10
mg/kg. I korn fra 1998 er der fra
Tyskland nævnt flere eksempler
på meget høje indhold af toksiner
(4-30 mg/kg). Melding fra Tysk-
land er, at partier med meget
høje værdier bliver destrueret, og
hvor der var tale om lavere
niveauer, foretages en blanding
med sundt korn, som bruges til
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kvægfoder. Toksin i europæisk
maltbyg har indtil videre ikke
været betragtet som et problem,
mens man i USA afviser mange
partier på grund af for højt tok-
sinindhold.

Visse toksiner kan give anled-
ning til bl.a. opkastning, diarré,
nedsat vækstrate, reduceret
reproduktionsrate og nedsat mæl-
ke- og ægproduktion hos dyr. 

Sekundære effekter af myko-
toksiner er langt mindre definere-
de, men det er kendt, at de kan
være bl.a. kræftfremkaldende og
fosterskadende, mens andre bl.a.
zearalenon kan have østrogenlig-
nende effekt.

Inden for F. culmorum er der
observeret betydelig forskel i iso-
laternes evne til at give aksfusa-
rium, ligesom der er variation i
deres DON-produktion. 

I flere forsøg er der set en klar
reduktion af angrebsgrad og tok-
sinindhold efter anvendelse af
fungicider, der findes dog også
eksempler på, at visse fungicider
har øget toksinmængden signifi-
kant. Fra Tyskland er der eksem-
pler på, at fungicider har fordob-
let mængden af mykotoksin,
hvor der har været sprøjtet med
bl.a. strobiluriner.

Sortsresistens og 
aksfusarium
Der eksisterer et grundlag for at
indbygge egenskaber med min-
dre modtagelighed over for aks-
fusarium. Der er 2 former for resi-
stens. Den ene er en morfologisk
resistens, som er knyttet til sor-
tens højde, aksformen og blom-
stringstiden. Den anden er gene-

tisk resistens, som skyldes, at
planterne indeholder forskellige
resistensgener. Desuden udviser
visse sorter også en vis tolerance,
der gør, at deres udbytte ikke
reduceres væsentligt ved angreb.

Høje sorter giver mindre mulighe-
der for spredning af smitstof fra
jorden til akset. Det er således
velkendt, at lave sorter angribes
lettere end langstråede sorter.
Oprette og kompakte aks med

Angreb af aksfu-
sarium kan forår-
sage spiringsska-
der, hvis kornet
bruges til udsæd.
Bejdsning kan
bekæmpe spi-
ringsfusariose på
kerner. (Foto:
Ghita Nielsen).
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Tabel 3. Sammenhæng mellem forfrugt, pløjning og procent angreb af aksfusarium. 
Tyske forsøg med dominans af F. graminearum. Tallene i parentes angiver variationen. 

Forfrugt Procent angreb af Fusarium

Pløjet Uden pløjning

Tokimbladet forfrugt 5 (0-20) 5 (0-30)

Byg, havre, rug 5 (0-18) ikke testet

Vinterhvede 12 (0-40) 17 (5-22)

Majs 17 (0-55) 26 (0-75)

stak giver de største angreb på
grund af, at fugtigheden bedre
bibeholdes i akset og giver de
bedste infektionsbetingelser.
Sorter med en langvarig blom-
stringsperiode og mange blom-
ster har ligeledes større risiko for
angreb af Fusarium end tilsva-
rende sorter med kort blom-
stringsperiode. Sorter, som har
deres støvknapper hængende
længe, er også mere modtageli-
ge for infektion, ligesom sorter,
der modner sent, har en større
risiko for angreb. Høje og tidligt
modne sorter er de mest resi-
stente. 

Vedrørende specifik sortsresi-
stens ved man, at resistensen er
polygent nedarvet og afhænger
af forskellige gener. Det er fun-
det, at sorter, der er resistente
over for F. culmorum, også 
er resistente over for F. grami-
nearum.

Visse modtagelige sorter kan
nedbryde toksinet DON eller
hæmme opbygningen. Det tyder
resultater med forskellige sorter
på, uden at mekanismerne er
kendt. Der er således i foræd-
lingsarbejdet generelt fundet

Forebyggelse via 
kulturteknik

Aksfusariose kan reduceres ved
at ændre på dyrkningstekniske

dårlig sammenhæng mellem %
angreb og de målte DON-værdi-
er. Visse sorter viser lave angreb
af aksfusarium men høje DON-
værdier og omvendt. 
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metoder, hvilket kan være med til
at minimere mængden af inoku-
lum eller ændre på mikroklimaet,
så risikoen for infektion mind-
skes. Pløjning, der giver god
dækning af halm og stubrester,
vil reducere mængden af smit-
stof. Især hvor der har været
majs som forfrugt, er der set
mere F. graminearum, men også
hvede som forfrugt øger risikoen
for smitstof. Der er i tyske forsøg
fundet betydeligt kraftigere
angreb i hvede efter majs, sam-
menlignet med hvede efter andre
forfrugter, se tabel 3.

Høje plantetal er i flere under-
søgelser fundet som værende en
faktor, der øger riskoen for
angreb. Dette skyldes fugtigere
forhold i afgrøden, som giver
optimale betingelser for spred-
ning og infektion, ligesom øgede
gødningsmængder generelt har
givet anledning til højere angreb.
Et forhold der bl.a. kan skyldes,
at blomstringsperioden forlæn-
ges ved højere gødningsmæng-
der. Sengødskning har i sig selv
givet anledning til øget kernean-
greb. Vanding i blomstringsperio-

den bør undgås, da dette også
kan give anledning til øgede
angreb af aksfusariose. 

Fra Norge har man resultater,
der viser, at reduceret jordbe-
handling, brug af vækstregule-
ring og svampebehandling er
forhold, der påvirker angrebsgra-
den. 10% reduktion af højden
efter brug af CCC har øget an-
greb med 10% i forhold til ikke
vækstregulerede sorter. Lejesæd
er dog kendt for at give en væ-
sentlig højere risiko for Fusarium-
angreb, idet der vil være gun-
stige betingelser for smitte og 
lille afstand fra smittekilden på
jorden til akset. Kombinationen
af direkte såning og svampebe-
kæmpelse med Tilt top øgede
andelen af angrebne kerner fra
61% til 87% i forhold til efter-
årspløjning og ingen svampebe-
kæmpelse i norske forsøg. Ind-
holdet af mykotoksiner var
forøget efter reduceret jordbear-
bejdelse sammenlignet med
pløjning.

Høst af korn med vandprocen-
ter over 14-15% kan efter fugti-
ge vækstsæsoner give problemer

med efterfølgende udvikling af
svampene under lagring. Dette
betyder, at hvis ikke kornet ned-
tørres umiddelbart efter høst, vil
der kunne ske yderligere opfor-
mering af toksinproducerende
svampe.

Kemisk bekæmpelse
Forsøg med F. culmorum har vist
god effekt af midler med Folicur
(tebuconazole) og Juventus
(metconazol), mens Opus (epoxi-
conazol) og visse strobiluriner
ikke har vist god effekt, se tabel
4 og 5. Generelt regner man
med, at der kan opnås 50-70%
bekæmpelse med Folicur eller
Juventus. Engelske potteforsøg
med kunstig smitte med F. cul-
morum, F. graminearum, F. ave-
naceum og M. nivale viste bedst
effekt efter Folicur efterfulgt af
Sportak (prochloraz), Tilt (propi-
conazol) og Daconil (chlor-
othalonil), se tabel 6. Der var
nogen forskel på bekæmpelsen
af de forskellige svampe, men
generelt var Folicur bedst til alle
svampe efterfulgt af Sportak. 

Tabel 4. Resultater fra forsøg hos ITCF i Frankrig 1998 med bekæmpelse af Fusarium culmorum og 
Microdochium nivale i markforsøg med kunstig smitte. 

Behandling % angreb af % angreb af
M. nivale F. culmorum

Ubehandlet 50 45
Amistar 1,0 l vs 55 8 39
Amistar 1,0 l vs 65 4 40
Folicur 1,0 l vs 65 40 20
Amistar+ Folicur 0,5+0,5 vs 65 22 24

GV_219  6/3/00  13:39  Side 7



8 MARKBRUG ✿ NR. 219, 2000

Tabel 5. Procent angreb af aksfusarium i hvede. Forsøgene er fra Slesvig Holsten, og der er smittet med 
kerner, som er inficeret med F. culmorum.

Behandling 1997 1998
vs 77 vs 77

Ubehandlet 30 21
1,0 l Folicur vs 65 7 13
1,0 l Folicur vs 32+ 65 8 –
1,0 l  Diamant * vs 65 12 11
0,6 l Amistar + 0,6 Pronto* vs 32 & 65 8 14
1,5 l Juventus vs 65 – 9

* Pronto=Folicur + Tern; Diamant=epoxiconazol + kresoxim-methyl.

Tabel 6. Procent bekæmpelse af aksfusarium fire uger efter smitte med 4 forskellige arter af Fusarium.
Angreb i ubehandlet varierede fra 45 til 71% (engelske forsøg).

Behandling F. avenaceum F. culmorum F. graminearum M. nivale

Folicur 1.0 l 92 92 93 83
Sportak 1.0 l 87 82 82 89
Tilt 250ec 0.5 l 69 56 73 31
Daconil 2.5 l 25 63 10 14

Angreb af Fusarium på knæ kan
give anledning til svækkede strå.
Angrebene kan danne smitstof
til aksfusarium.
(Foto: Ghita Nielsen).
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Tabel 7. Resultater fra bekæmpelse af Fusarium i et hvedeforsøg 1999, hvor der er smittet kunstigt med 
F. avenaceum, F. culmorum og M. nivale. F. aveancum dominerede i forsøget. Forsøget er sprøjtet 2 gange
på vs 31 og 39 med Diamant Plus (epoxiconazol+kresoxim-methyl+fenporpimorph) forud for Fusarium-
bekæmpelsen.

Middel

Ubehandlet
Amistar
Folicur
Amistar+Folicur
Amistar
Folicur
Amistar+Folicur
Amistar+Folicur
Amistar+Folicur

LSD 95

Dosis

0,5
0,5
0,5+0,5
0,5
0,5
0,5+0,5
0,25+0,25
0,125+0,125

Tids-
punkt

61
61
61
67
67
67
67
67

%
angreb
vs 77

11,5 ab
7,3 e

10,0 bc
3,8 f
3,5 f

9,5 cd
4,5 f
5,0 f

8,5 cde

1,99

Udbytte
og 

merudb.
Hkg/ha

86,2 f
4,5 b-e
3,2 c-f
7,5 abc
7,7 ab
3,0 def
7,4 abc
7,2 a-d
5,4 a-e

4,3

TKV
g 

relative
tal

44,3
107
98

108
101
102
105
107
105

ns

Brune 
kole-

optiler**

22
14
21
16
9

21
15
10
18

7

Sorte-
ring %

>2,8

42,3
51,3
42,0
55,0
48,0
45,5
46,8
49,3
49,0

6,7

DON
Toksin
µg/kg

<10
–
–

<10
12,1
<10
<10

–
–

*bedømt på 40-50 udtagne aks i laboratoriet; **bestemt ved spiring og bedømmelse af den høstede vare.

Mange undersøgelser har be-
skæftiget sig med problemerne
omkring at ramme det rigtige
sprøjtetidspunkt. Generelt opnås
der bedst effekt fra 4 dage før
til 4 dage efter smittetidspunk-
tet. I marker med naturlig smitte
vurderes fuld blomstring (vs 65),
som det optimale bekæmpelses-
tidspunkt. 

Franske resultater har vist, at
der kan opnås bedre effekt, hvis
sprøjteteknikken justeres, så der
sprøjtes fra 2 vinkler i stedet for
kun fra en vinkel. Effekten blev
forbedret fra 77% effekt med
Folicur med dyser, der behand-
lede fra 1 vinkel, mens der blev
opnået 93% effekt med dyser,

der sprøjtede fra 2 vinkler.
Resultater fra forsøg med ke-

misk bekæmpelse, hvor der er
smittet med F. culmorum og F.
graminearum har i mange, men
ikke alle tilfælde, vist god sam-
menhæng mellem % angreb, %
udbyttetab, % kerneinfektion
og % DON indhold, men gene-
relt er der udover positive effek-
ter fra visse fungicider flere rap-
porter, der melder om forøgede
angrebsgrader og øgede myko-
toksinmængder efter brug af
visse fungicider. Denne forøgelse
hænger sammen med, at mange
svampemidler bekæmper kon-
kurrerende svampe, og dermed
giver ekstra muligheder for

opformering af de Fusarium-
svampe, som kun i ringe grad
bekæmpes. To års resultater 
fra i alt 16 forsøg i Norge med
fungicider viste således et signi-
fikant forhøjet Fusariumangreb
efter flere midler. Set i forhold til
ubehandlet blev 25% angrebne
kerner forhøjet til 31% efter Tilt
top, 33% efter Amistar og 37%
efter Stereo.

Hvor meget en septoriabe-
kæmpelse omkring eller lige
efter skridning med f.eks. en
blanding af Folicur + Amistar vil
kunne medvirke til at reducere
et angreb, er der ikke dokumen-
tation for på nuværende tids-
punkt. Men det er ikke usand-
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Fusarium kan også angribe knæ og
stråbasis, hvor de kan forårsage
svækkede strå. Smitstof kan spredes
til akset fra disse angreb, men smit-
stof kan også spredes med regnplask
direkte fra planterester på jorden til
akset. (Foto: Ghita Nielsen).

synligt, at blandingen vil kunne
reducere et angreb under blom-
string, der indtræder ca. en uge
senere. Flere forsøg bør dog
udføres for at vurdere dette for-
hold.

Danske forsøg med kemisk
bekæmpelse
I Danmark foreligger der kun
begrænsede informationer fra
forsøg med kemisk bekæmpelse
af aksfusarium. I 1993 blev
effekten af Folicur og Tilt top
testet på F. culmorum i udendørs
potteforsøg. Folicur gav den
bedste effekt, og en strategi
med 2 sprøjtninger (før og efter
smitte) var bedre end én sprøjt-
ning.

I et markforsøg udført i Sta-
kado hvede i 1999 blev der
smittet kunstigt d. 17. juni med
en blanding af F. avenaceum, F.
culmorum og M. nivale, se tabel
7. Forsøget blev fungicidbe-
handlet henholdsvis 2 dage før
(vs 61) og 4 dage efter (vs 65).
Resultaterne viste bedst effekt
og merudbytte af Amistar og
blandingen af Amistar + Folicur.
Merudbyttet kan næsten ude-
lukkende tilskrives effekten på
Fusarium, da andre svampe var
bekæmpet af forudgående
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behandlinger. Dårligst effekt og
merudbytte blev fundet efter
Folicur. Det bedste bekæmpel-
sestidspunkt var 4 dage efter
smitte. Ved beregning af netto-
udbyttet var det kun 0,5 l 
Amistar eller blandingen 
Amistar+Folicur (1/4+1/4 eller
1/8+1/8), der betalte for
behandling. I forsøget blev
bestemt angreb af Fusarium på
spirende kerner fra de forskelli-
ge led samt mykotoksiner (DON,
Zeralenon, nivalenol farenon 3-
acetyl-deoxynivalenol) i udvalgte
led. 

De behandlinger, som gav
bedst effekt på Fusarium, havde
også de mindste angreb på spi-
rende kerner. Der var ikke sikre
fund af toksiner i forsøget og
derfor heller ikke forskel mellem

behandlingerne. Efter høst blev
der fundet mest F. avenaceum i
forsøget, hvilket stemmer over-
ens med, at der til trods for bety-
delige angreb ikke blev målt tok-
siner. Folicurs relativt svage ef-
fekt i dette forsøg er ikke i har-
moni med udenlandske forsøgs-
resultater, hvilket igen vidner om
kompleksiteten i håndtering af
aksfusarium. Generelt er erfarin-
gen med reducerede doseringer
dårlige, men forsøget peger dog
på, at de i visse situationer kan
give anledning til reduktion i
angreb og positive nettoudbytter.

Konklusion 
� I år med fugtige forhold under

blomstring, som f.eks. i 1987,
1998 og 1999 kan der opstå

angreb i korn, der signifikant
forringer kornudbytterne og
kvaliteten af den høstede
vare.

� Aksfusarium giver dog i de
fleste år ikke anledning til sig-
nifikante kvalitets- eller udbyt-
temæssige tab i Danmark. 

� Aksfusarium bekæmpes nor-
malt ikke under danske for-
hold, da fungicidernes effekt
er forholdsvis svage især i
nedsatte doseringer, ligesom
det er svært at ramme det
optimale bekæmpelsestids-
punkt. 

� Der er behov for at få større
kendskab til udbredelsen,
sammensætningen og betyd-
ningen af Fusariumarter i
dansk kornproduktion. God
pløjning og valg af en for-
frugt, der ikke er hvede, vur-
deres at kunne mindske
angrebet.

� Udenlandske undersøgelser
peger på betydelig forskel i
sorternes modtagelighed. Der
er kun begrænset viden om
de danske sorters resistens
over for aksfusarium. 

� Folicur (tebuconazole) har i
forsøg givet 50-70% effekt
mod bl.a. Fusariumarterne F.
culmorum og F. graminearum,
men også Juventus (metco-
nazol) har givet signifikant
effekt. Amistar (azoxystrobin)
har vist moderat til god effekt
mod M. nivale. Da det ikke er
muligt at adskille Fusariumar-

Angreb af Microdochium nivale på blade af hvede. Disse angreb forekommer
sjældent under danske forhold, men ses forholdsvis almindeligt i bl.a. Tyskland
og Frankrig. (Foto: Ghita Nielsen).
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Angrebet af aksfusarium i
hvede med angrebsniveau 
på ca. 10%. (Foto: Ghita 
Nielsen).

terne i marken, kan det i
situationer med megen ned-
bør under blomstring være
aktuelt at bruge en blanding
af Folicur og Amistar for at
dække hele spektret af arter,
der giver aksfusarium. Flere
forsøg bør udføres for at bely-
se dette forhold.

� Mange forsøg har vist, at Foli-
cur kan reducere angrebet af
aksfusarium og produktionen
af mykotoksiner. I visse forsøg
har brugen af forskellige fun-
gicider dog forøget niveauet
af mykotoksin, hvilket forkla-
res ud fra, at specifikke fungi-
cider giver god effekt på visse
svampe på planten, men er
mindre effektive på Fusarium-
arterne. Dette forstyrrer kon-
kurrenceforholdet mellem
svampene og kan skabe signi-
fikant forøgelse af Fusarium
og deres produktion af myko-
toksiner. 
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