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Sygdomskomplekset Septoria består  af 2
sygdomme som angriber hvede: Hvedegrå-
plet (Septoria tritici) og hvedebrunplet
(Stagonospora nodorum). De 2 sygdom-
me kan optræde hver for sig eller samlet. I
begge tilfælde kan de være årsag til en be-
tydelig nedgang i udbyttet. Hvedegråplet
er den mest almindelige og optræder over-
alt i Danmark.

I det tidlige forår ses udbredte angreb
af Septoria på de nedre blade i alle hvede-
marker. Sygdommene får størst betydning
i vækstsæsoner med mange nedbørsdage i
maj og juni. Det giver gode betingelser for
spredning af smitstof fra de nedre plante-
dele til de øvre blade.

Septoria i hvede
– alternative bekæmpelsesmetoder
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Hvedegråplet (1) og hvedebrunplet (2), har de sidste
10 år været vores mest tabsgivende sygdomme i
hvede. Begge sygdomme har størst betydning i fug-
tige vækstsæsoner. Det øgede hvedeareal har stor ind-
flydelse på den stigende udbredelse af især hvedegrå-
plet, men også andre dyrkningsfaktorer har betydning
for udviklingen. Foto: M. Hovmøller og B. Welling.
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Siden begyndelsen af 80‘erne
er der set en øget udbredelse af
hvedegråplet, og en mindre ud-
bredelse af hvedebrunplet. En lig-
nende udvikling er set i mange
andre lande.

Årsagen til denne ændring er
usikker, men det kan skyldes en
kombination af sorter med større
modtagelighed over for hvedegrå-
plet kombineret med ændrede
dyrkningsforhold.

Hvedegråplet regnes i dag
som den mest udbyttereduce-
rende bladsygdom i hvede. Ud-
byttetabet varierer typisk mellem
10 og 30%, afhængigt af sorts-
modtagelighed og smittetryk.
Hvert år er det muligt at følge
septoriasvampenes udvikling via
planteavlskonsulenternes registre-
ringsnet, der ugentligt giver en
opdatering af angrebsgraderne i
forskellige sorter og landsdele.

Epidemiologi

Svampene overlever efter høst på
halm- og stubrester. Her dannes
ascosporer (svampens kønnede
sporer), som spredes over større
afstande med vinden til andre
hvedemarker. De jævnt fordelte
angreb i de fleste danske hvede-
marker, er en klar indikation af, at
der er  tale om vindspredning af
ascosporer. Efter infektion med
ascosporer om efteråret udvikler
svampene sig efter 14-40 dage
(hurtigst i varmt vejr) ved dannelse
af pyknider. Hver ascospore kan
give anledning til mellem 10 og
100 pyknider, der hver indeholder
op til 5000 sporer. Sporerne fra
pykniderne spredes med regn-
plask inden for en radius på mak-
simalt 1 m. Opformeringen af
smitstof i vækstæsonen sker ho-
vedsageligt via sporer fra pyknider.

Tiden fra smitte til pyknidedan-
nelse hos hvedegråplet kan variere
mellem  3 og 5 uger (latensperi-
oden). De korteste latensperioder
i marken findes i varme perioder,
hvor der er rapporteret om 11-15
dages latenstid. Under danske
sommerforhold er latens-perioden
oftest omkring 3 uger, mens den
om vinteren kan være op til 60
dage. Latensperioden er kortere i
modtagelige sorter sammenlignet
med mindre modtagelige sorter.
Hvedebrunplet har en kortere
latensperiode (ca.7-14 dage), og
trives bedst ved lidt højere tempe-
raturer.

 I efteråret ses kun få sympto-
mer, men svampene vokser inde i
planten i løbet af vinteren og bli-
ver synlig i marts-april. Ascosporer
produceres hele året og spredes
med vinden. Produktion og spred-
ning af ascosporer er ikke afhæn-
gig af nedbør.

Sædskifte og jordbehandling
Da septoriasvampene kan overleve
på halm og stubrester, medvirker
hyppig hvede i sædskiftet generelt
til et øget smittetryk. I figur 2, side
5, ses, at 2 års ophold i hvededyrk-
ningen kan reducere angrebet af
hvedebrunplet betydeligt. Over-
levelsestiden på planterester er
længst, når planteresterne ligger
på jordoverfladen. Ovenpå jord er
der fundet varierende overlevelses-
tider med op til 11/2 år, mens
overlevelsestiden på planterester i
jord kun er 1-2 måneder. Nedpløj-
ningsdybden er uden betydning.
Halmnedmuldning samt jordbe-
handling, der efterlader mange
planterester på jordoverfladen,
kan således resultere i den største
smitstofmængde. Dette betyder,

Figur 1. Via planteavlskonsulenternes registreringsnet er det muligt at følge ud-
viklingen af septoriaangreb hen igennem vækstsæsonen. Udviklingen følges i for-
skellige regioner og i forskellige sorter. Figuren viser den gennemsnitlige udvikling
i perioden 1994-99. Som det fremgår har 1997-99 været år med betydelige an-
greb.

Vinterhvede 1994-99 – Septoria
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at reduceret jordbehandling, som
efterlader smitstof på overfladen,
kan give anledning til kraftigere
smittetryk. Forsøg udført i hvede
efter hvede med forskellige jord-
behandlingsmetoder har dog vist,
at angrebene ikke altid er størst
efter reduceret jordbehandling.
Dette skyldes blandt andet, at der
i områder med meget hvededyrk-
ning sker en stor vindspredning af
ascosporer fra mark til mark, såle-
des at mængden af planterester,
der er i den enkelte mark i forve-
jen, kun spiller en mindre rolle.
Dette betyder også, at en stor
tæthed af hvedemarker reducerer
betydningen af sædskiftet.

Udsædssmitte
Hvedebrunplet kan også overleve
på kernerne, men da det meste
udsæd bejdses med effektive mid-
ler, forventes denne smittekilde at
være af mindre betydning i kon-
ventionel produktion, også fordi
smitstof på grund af vindsmitte i
forvejen findes i de fleste marker.

Den vejledende grænse for
bejdsebehov mod hvedebrunplet
er 5% angrebne kerner. I økolo-
gisk produktion bør udsæden te-
stes for angreb af udsædsbårne
svampe, og kun udsæd med svage
angreb af septoria bør anvendes.
Hvedegråplet er ikke udsæds-
båren. Svampen er fundet på ud-
sæden, men det er ikke konstate-
ret at den bliver overført til plan-
ten.

Sortsforskelle
Der er forskel i sorternes modtage-
lighed over for septoriasygdom-
me, ligesom der kan være forskel
på sorternes modtagelighed over

Foto 3. Smitte på spiren (coleoptilen). Hvedebrunplet kan være udsædsbåren.
Hvis der ikke bejdses kan angreb fra kernen spredes til den nye spire og videre op
i afgrøden. Hvis der bejdses med effektive midler har udsædsbåren hvedebrun-
plet ingen betydning.

for hvedegråplet og hvedebrun-
plet. Cortez er således især mod-
tagelig over for hvedebrunplet. I
mange år har der ikke været sorter
til rådighed med resistens, men se-
nest har bl.a. sorter som Stakado
vist god resistens, se tabel 1 og fi-
gur 3. Både specifik (styret af et
gen) og uspecifik resistens (styret
af flere gener) er identificeret mod
de 2 septoriasvampe. Resistens-
generne er bl.a. hentet i amerikan-
ske og kinesiske sorter. Generelt
har det været vanskeligt for for-
ædlerne at kombinere god resi-
stens med tidlige sorter og sorter
med god brødkvalitet. Specifikke
resistensgener er normalt meget
effektive over for septoriasvamp-
ene, men „nedbrud“ af disse
resistensgener er også kendt efter
flere års dyrkning. Ændringer i
svampenes aggressivitet sker dog

ikke så hurtigt som det gør for
meldug- og rustsvampene.

Udover at sorterne i forskellig
grad indeholder resistensgener på-
virker sorternes fysiologiske vækst-
form også graden af angreb. Høje
sorter har ofte mindre angreb, da
det er vanskeligere at få smitstof
spredt fra bladniveau til bladniveau
i en høj afgrøde sammenlignet
med en kortstrået sort. Kortstråede
resistente sorter findes dog også.
Nogle sorter danner desuden
„kræmmerhuslignende“ vækst
omkring begyndende skridning
(vs. 39-45), hvilket betyder at plan-
ten holder bedre på fugtigheden
og dermed giver bedre forhold for
infektion på de øverste blade. Selv
i de mindst resistente sorter kan
kemisk bekæmpelse være renta-
bel, om end der er gode mulighe-
der for at reducere på indsatsen

3
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Foto 4 og 5. Angreb af hvedebrunplet på
vinterbyg (4) og triticale (5). I visse år kan
der forekomme en del angreb af hvede-
brunplet på vinterbyg. I triticale ses kun
sjældent hvedegråplet.

4

Tabel 1. Sammenligning af
angreb af septoria i for-
skellige sorter samt brutto-
merudbytte for svampe-
bekæmpelse med forskel-
lige strategier, en til to be-
handlinger med 0,25-0,50
dosis af strobilurin. De 2 år
1998 og 1999 er år, hvor
septoria har været den do-
minerende sygdom. Lands-
forsøg 1998-99. * Angre-
bene er bestemt i observa-
tionsparcellerne.

5
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i forhold til mere modtagelige
sorter, hvor 2 sprøjtninger imod
septoria kan være nødvendig.

Sortsblandinger
Sortsblandinger af hvede har ind-
til nu ikke haft nogen stor udbre-
delse i almindelig hvededyrkning.
Forsøg og erfaringerne viser, at
meldugangreb kan reduceres, når
der anvendes sortsblandinger.

Forsøg tyder dog også på, at
septoriaangrebet i mindre grad

reduceres i sortsblandinger, sam-
menlignet med gennemsnittet af
de indgåede sorter, se tabel 2.

Såtid
Såvel danske som udenlandske for-
søg viser, at tidlig såning giver an-
ledning til kraftigere angreb, se ta-
bel 3 og 4. Dette skyldes en kombi-
nation af, at planterne om efteråret
over en længere periode er udsat
for smitte med ascosporer, men
også det forhold, at svampen kan

gennemleve flere livscycler end det
er muligt ved sen såning. Såning
først i september, kan således give
anledning til de første synlige an-
greb omkring midten af oktober.

Udsædsmængde
Ved vurdering af plantebestand-
ens indflydelse på septoriaan-
grebet er der 2 forhold, der gør
sig gældende. I en åben plante-
bestand er der mulighed for større
„plaskeffekt“, når nedbør rammer

Figur 3. Udvikling af septoriaangreb i forskellige sorter i
løbet af vækstsæsonen. Gennemsnit af 2 DJF-forsøg 1999.

Figur 2. Effekten af sædskifte på hvedebrunplet i hvede med
henholdsvis sund og inficeret udsæd. Hver punkt svarer til
320 bedømmelser. (Luke et al. 1983). Sund udsæd med 2
års ophold i hvededyrkning giver mindst angreb.
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Bogstaver angiver forskel i signifikans.

Tabel 3. Sammenhæng mellem såtidspunkt og angreb
af septoria. Gennemsnit af 4 forsøg (2 sorter) 1993-94
(Forsøg fra TKOL). Udbyttetallene er gennemsnit af både
svampebehandlede og ubehandlede led.

Tabel 2. Angreb af meldug og septoria samt udbytte i
sortsblandingen henholdsvis gennemsnit af enkeltsorter
i sortsblandingen, 169 landsforsøg 1992-99. Der er ind-
gået forskellige sortsblandinger i perioden.
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Tabel 6. Sammenhæng mellem N-mængde, N-strategi, angreb af septoria og udbytte.
Udbyttetallene er gennemsnit af både svampebehandlede og ubehandlede led.
100% = 180 kg N/ha. Gennemsnit af 2 DJF-forsøg 1994-1995. Led med forskelligt
bogstav er signifikant forskellige.

ned i afgrøden og dermed en
bedre spredning af smitstof. I
sprøjtespor ses ofte kraftigere an-
greb af septoria. I en tæt afgrøde
er der derimod generelt en mere
stabil temperatur og en højere luft-
fugtighed, som kan være gunstig
for svampenes infektionsforløb.
I litteraturen er det beskrevet, at
begge disse forhold kan være
fremmende for angreb.

Forsøg viser at udsædsmæng-
den har indflydelse på angrebs-
graden af septoria. De fleste for-
søg viser øgede angreb ved lave
plantetal sammenlignet med høje
plantetal, se tabel 5, men det
modsatte er også set, se tabel 4.
I praksis anbefales 200 planter/m2

ved såning omkring 1. september
stigende til 450 planter/m2 ved så-
ning i begyndelsen af oktober.
Også af denne årsag vil tidlig så-
ning, således ofte give kraftigere
angreb. Forsøgene viser dog, at
variationen i angrebsgraden er re-
lativ lille, selv om udsædsmæng-
den varierer relativ meget.

Kvælstofmængde og -strategi
Mange svampe udvikler sig bedre
i afgrøder med højt kvælstofind-
hold. For septoriasvampene har
man dog set meget svingende re-
spons på svampens udvikling ved
forskellige kvælstofniveauer.

I danske forsøg har man ikke
set nogen sikker forøgelse af
septoriaangreb ved at gå fra 90
til 180 kg N/ha. Derimod har man
i 2 forsøgsserier set sikre udslag
for forskellige tildelingsstrategier.
Enkelt tildeling har i forsøgene vist
en sikker forøgelse af angrebene
sammenlignet med splittildeling,
se tabel 6.

Tabel 5. Sammenhæng mellem udsædsmængde og angreb af septoria. 2 DJF-forsøg
fra Rønhave 1994-95. Udbyttetallene er gennemsnit af både svampebehandlede og
ubehandlede led. Såtid ca. 20. september.  Led med forskelligt bogstav er signifikant
forskellige.

Tabel 4. Angreb af septoria i forsøg  med forskellige såtider og plantetal. 23 lands-
forsøg 1995-97. Bedømt medio maj (% planter) og medio juni (% dækning).
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Foto 10. Hvedebrunplet på akset.
Hvedebrunplet kan give betydelige
aksangreb med violet farvede små-
aks. Hvedegråplet giver kun sjæl-
dent betydelige angreb i akset.

Foto 11. Hvedegråplet på fane-
bladet i hvede. På vs 73-75 kan
godt accepteres lidt Septoria på
fanebladet. Angreb på mere end
ca. 5% dækning på dette tids-
punkt kan give anledning til netto-
udbyttetab. Kemisk bekæmpelse
anbefales efter mere end 4 ned-
børsdage i perioden fra vs 33-71.

Foto 6 og 7. Tidlige forårs-
angreb på nedre blade. I det
tidlige forår kan ses symptomer
af hvedegråplet i alle marker.
De nedre blade har grå pletter
med sorte prikker (pyknider).
Fra disse angreb er der under
fugtige forhold potentiale til
spredning af sygdommen til
plantens nye blade.
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Foto 8. Opsvulmede pyknide-
sporer. I fugtigt vejr svulmer
pykniderne op. Der dannes
„skorstene“ af sporer, som kan
spredes med regn-plask, når det
regner ned i afgrøden. 2 døgn
med regn og bladfugt giver
gode forhold for dannelse af
skorstene og spredning af spo-
rer.

Foto 9. Pyknide „skorsten“. En
enkelt „skorsten“ indeholder
flere tusind sporer, som kan
spredes med regn-plask, når
det regner ned i afgrøden.

10 11

6



8 N
O

RDISK MILJØMÆ

RKE

Grøn Viden indeholder resultater og erfarin-
ger fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en husdyr-, en
markbrugs- og en havebrugsserie, der alle
henvender sig til konsulenter og interes-
serede jordbrugere i videste betydning.

Abonnement kan tegnes hos
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830  Tjele
Tlf. 89 99 16 15 / www.agrsci.dk

Prisen for 1999:
Markbrugsserien kr. 200, husdyrbrugsserien
kr. 100 og havebrugsserien kr. 125.

Adresseændringer meddeles særskilt
for de tre serier til postvæsenet.

Redaktør: Britt-Ea Jensen og
Anders Correll (ansvarshavende)

ISSN 1397-985X

MARKBRUG ✿  NR. 216, 1999

Konklusion

Som det fremgår kan flere kultur-
tekniske forhold være med til at
forklare de forskelle i septoria-
angreb, der ses fra mark til mark.

• Vurderet for den enkelte mark,
er valg af mindre modtagelige
sorter uden tvivl den vigtigste
kilde til reduktion af smitte-
trykket i vækstsæsonen.

• Stor hyppighed af hvede i sæd-
skiftet og mange hvedemarker i
området øger smittetrykket.

• Tidlig såning giver anledning
til kraftigere angreb.

• De fleste forsøg viser øgede
angreb ved lave plantetal sam-
menlignet med høje plantetal.

• Der er ikke sammenhæng mel-
lem mængden af tilført kvæl-
stof og angrebsgraden. Deri-
mod giver enkelt tildeling en
forøgelse af angrebene sam-
menlignet med splittildeling

Foto 12 og 13. Modtagelig og resistent sort. Blandt de dyr-
kede sorter er der betydelig forskel i modtagelighed. Bille-
derne illustrerer forskellen i angrebsgrad mellem  Stakado
(12) og Ritmo (13). Primo juli i ubehandlet.

Med hensyn til kulturteknik er det
svært – i forhold til nuværende
dyrkningspraksis at angive æn-
dringer, der i væsentlig grad vil re-
ducere septoriaangrebene. Såtids-
punktet er på den enkelte bedrift
styret af vejrforhold, og hvor stort

et areal der skal tilsås. Udsæds-
mængden tilpasses efter såtids-
punktet. Kvælstofmængden er
styret af N-normerne og 2-deles
typisk. Mindre hvededyrkning er
heller ikke en realistisk mulighed
for mange.
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