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I år 2000 var virussygdommen
havrerødsot væsentlig mere ud-
bredt end normalt i vintersæden,
især i hvede, hvor der i flere
marker var tale om, at over halv-
delen af afgrøden var angrebet.
Sidst, der var problemer med
havrerødsot, var tilbage i 1990,
men angrebet i 2000 var dog væ-
sentlig mere udbredt end den-
gang. I modsætning hertil op-
træder havrerødsot næsten hvert
eneste år med betydende angreb
i vintersæden i England og i vår-
sæden i dele af Sverige.

Viruset spredes med bladlus,
og det er i bladlusenes forekomst
og adfærd, at forklaringen på
den uregelmæssige forekomst
fra år til år skal findes. Sygdom-
men viser sig som rødsot i hvede
og havre og som gulsot i byg og
giver dværgvækst i alle tre arter.

Virus og værtplanter

Havrerødsot forårsages af infek-
tion med bygguldværgvirus
(barley yellow dwarf virus). Syg-
dommen blev i Danmark tidlige-
re først og fremmest fundet i
havre, hvorfor den blev benævnt
havrerødsot, selv om den også
forekommer i hvede og byg og i
sidstnævnte udvikler gulsot.
Smitteoverføringen sker med
bladlus. Viruset angriber en lang
række græsser, både vilde og
dyrkede, foruden majs, rug, hve-
de, byg og havre.

Symptomer
Symptomer udvikles sjældent i
græsser og rug. Angreb i majs er
ikke beskrevet i Danmark. I byg
udvikles gulsot i de angrebne
blade begyndende med gulfarv-
ning af spidsen og/eller blad-
kanterne, hvorefter gulfarvnin-
gen bevæger sig nedad i bladet. I
hvede bliver bladspidsen først
farvet gul og derefter også rød-
lig, hvorefter  misfarvningen
breder sig ned langs bladkanter-

ne. I havre sker rødfarvningen li-
geledes fra bladspidsen, og det
kan ende med, at hele bladpla-
den rødfarves. I alle tilfælde bli-
ver de angrebne blade oprette og
stive, og ved tidlig smitte udvik-
les der dværgvækst, og aksenes
udvikling hæmmes.

Symptomernes styrke afhæn-
ger af, på hvor tidligt et vækst-
stadium planterne inficeres. Jo
tidligere smitte, jo større skade
udvikles der. I vintersæd vil
smitte om efteråret udvikle de
største skader, selv om sympto-
merne af efterårssmitte under
danske forhold først vil vise sig
om foråret.

Efterårssmitte viser sig som
pletvise angreb i marken (om for-
året), mens forårssmitte viser sig
som enkelt-angrebne planter. Der
findes desuden forskellige linier
af bygguldværgvirus, hvor nogle
kun giver svage symptomer,
mens andre giver stærke sympto-
mer.

Påvisning

Hvis der er udviklet tydelige
symptomer på havrerødsot, kan
sygdommen påvises alene på
dette grundlag. Der er desuden
fremstillet antiserum af god kva-
litet, så viruset kan let påvises
med ELISA-metoden.

Kun bladlus overfører smitten
Havrerødsot spredes alene med
bladlus. Bladlusenes forekomst
og adfærd har derfor afgørende
indflydelse på havrerødsotens
udbredelse. Mange bladlus kan
sprede viruset, men havreblad-
lusen (Rhopalosiphum padi) er den
mest effektive til at overføre vi-
ruset, efterfulgt af kornbladlusen
(Sitobion avenae). Disse to blad-
lusarter er samtidig de mest al-
mindeligt forekommende i dan-
ske kornmarker.

Bladlusene skal suge mindst 1/2
time for at kunne optage viruset.
Derefter går der 1-2 døgn, før
bladlusen kan give smitten vi-
dere. Viruset opformeres ikke i
bladlusene, men de forbliver
smittefarlige i resten af deres liv.

Nyklækkede bladlus indeholder
således ikke  virus, men de skal
suge på virusinficerede planter,
før de bliver smittefarlige. Fra en
værtplante bliver smittet, og til
viruset kan overføres til bladlus,
går der ca. en uge.

Smittekilder
Svenske og engelske undersøgel-
ser viser, at havrerødsot altid er
symptomløst til stede i græsmar-
ker og vilde græsser. Den meget
uregelmæssige forekomst af hav-
rerødsot i Danmark skyldes der-
for antagelig ikke mangel på
smitstof.

Smitteveje
Forekomsten af havrerødsot må
som nævnt tilskrives bladlusenes
forekomst og adfærd. Havre- og
kornbladlusen forlader kornaf-
grøderne ved modenhed og sø-
ger til andre enkimbladede vær-
ter, som typisk er græsmarker,
græsukrudt og spildplanter af
korn enten i stubben eller i andre
marker. Senere på  efteråret fly-
ver havrebladlusen videre til
vinterværten, som er hæg, mens
kornbladlusen forbliver på for-
skellige græsser. Her  lægger
bladlusene æg, hvorefter de
voksne bladlus dør. Æggene
overvintrer. Det er en kombina-
tion af bl.a. faldende temperatur
og kortere daglængde, som udlø-
ser, at bladlusene søger til vinter-
værterne.

Jo tidligere vintersæden sås,
og jo længere og varmere efter-
året er, jo længere tid er der til at
overføre havrerødsot, inden
bladlusene flyver til vintervær-
ten. Og jo mere grøn stubben er,
jo større risiko er der for, at blad-
lusene forbliver i marken til vin-
tersæden spirer frem og smitten
overføres. Sommeren 1999 var
meget fugtig, og bladlusene hav-
de i efteråret derfor gode mulig-
heder for at finde enkimbladede
afgrøder (græsukrudt og spild-
korn). Der blev endvidere sået
tidligt mange steder.

Den væsentligste årsag til de
udbredte forekomster af havre-
rødsot skal imidlertid søges i det
milde og usædvanligt lange ef-
terår, som gav bladlusene god
tid til at overføre havrerødsoten

til vintersæden. Det har vist sig,
at bladlusene kan overleve ca. to
uger på nedpløjede planter. I for-
året 2000 blev i mange tilfælde
observeret, at den kraftigste fore-
komst af havrerødsoten optråd-
te, hvor stubben var dårligt ned-
pløjet.

Forårets nyklækkede bladlus
indeholder som nævnt ikke vi-
rus, og de suger i starten på vin-
terværten. I vårsæd optræder der
derfor  ikke så kraftige angreb
under danske forhold.

Udbyttetab

Tidlig forekomst af havrerødsot
om foråret reducerer udbyttet
mest. I vinterbyg udvikles akse-
ne dårligt i de angrebne planter,
mens kernerne bliver små i vin-
terhvede. Sen forekomst af hav-
rerødsot influerer ikke på udbyt-
tet. Ved voldsomme angreb, som

i 2000, kan udbyttetabet blive op
til 80% i angrebne planter.

Forebyggelse
Omfattende forekomst af havre-
rødsot i Danmark er sjælden og
forekommer da altid i vintersæ-
den. Kemisk bekæmpelse af
bladlus om efteråret, for at fore-
bygge havrerødsot, anbefales
kun, hvor man finder mange
bladlus i efteråret, og hvor det
vurderes, at risikoen for virus-
smitte er høj. Der kan ikke angi-
ves nogen skadetærskel, fordi
andelen af bladlus, som bærer
virussmitten, ikke kendes, og
den sjældne forekomst af havre-
rødsot gør opbygning af et vars-
lingssystem for kostbart.

Forebyggende tiltag om ef-
teråret bygger på at hindre, at
der forekommer en “grøn bro”
af græsukrudt og spildkorn, som

Havrerødsot i vinterhvede. Dværgvæksten
og den pletvise forekomst i marken ses ty-
deligt.
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Fig. 1. Middeltemperaturen i efterårsmånederne i 1999 sammenlignet med
normaltemperaturen. Det fremgår tydeligt, at efteråret 1999 var varmt.

Aksudviklingen udebliver eller hæm-
mes ved tidlige angreb af havrerødsot
i vinterbyg.

Havrerødsot i havre. Kornbladlus spreder havrerødsot.
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bladlusene kan benytte til at
overføre havrerødsot til den
fremspirende vintersæd.

Der forebygges ved tidlig
pløjning eller stubkultivering
før pløjning for at bekæmpe
græsukrudt og spildkorn. Spe-
cielt ved græs som forfrugt be-
kæmpes græsset omhyggeligt,
og der skal gå mindst 14 dage
inden såning af vintersæden,
fordi bladlus kan overleve to
uger på nedpløjede planterester.
Meget tidlig såning af vintersæ-
den øger risikoen for angreb.
Om foråret sås så tidligt som
muligt, så en eventuel virus-
smitte sker på så sent et tids-
punkt, at symptomer ikke ud-
vikles.
Det er ikke lykkedes at forædle
sig til resistens mod havrerød-
sot, men der er dog opnået no-
gen tolerance mod viruset.

KONKLUSION
Havrerødsot er en virussygdom,
forårsaget af infektion med byg-
guldværgvirus.
Synlige symptomer optræder i
havre, byg og hvede.
Smitte findes altid i græsmarker
og vilde græsser.
Havrerødsot optræder sjældent
som et problem i Danmark.
Ved omfattende angreb er
udbyttetabet betragteligt.
Havrerødsot spredes hovedsa-
gelig med havre- og kornblad-
lus.

Havrerødsot fremmes af:
• Et langt mildt efterår.
• Meget tidlig såning af vinter-

sæd.
• Forfrugt af græs med sen

ompløjning.
• Forfrugt korn med mange

spildkornsplanter før
ompløjning.

• Meget græsukrudt i for-
frugten.

• Direkte såning i stub med me-
get græs/spildkornsplanter.

Kemisk bekæmpelse af bladlus,
for at undgå havrerødsot, anbe-
fales normalt ikke.
Havrerødsot forebygges ved tid-
lig ompløjning eller stubkultive-
ring før pløjning.

En sjælden gang ses symptomer på
havrerødsot i græs, her i almindelig
hvene.

Angreb af havrerødsot i vinterbyg.
Planterne udviser dværgvækst og er
stærkt fortykkede. Tit ses også striber
i bladene.

Ved angreb af havrerødsot i hvede nødmodner aksene, og der dannes kun små
og meget skrumpne kerner.


