
Markbrug nr. 289    marts 2004

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning

Lise Nistrup Jørgensen, Hans Pinnschmidt og Bent J. Nielsen
Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg

Ghita Cordsen Nielsen
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret  • Planteavl

Bygbladplet,
biologi og bekæmpelse



2

Bygbladplet er en af de mest 
udbredte og betydende svam-
pesygdomme på vår- og vin-
terbyg i Danmark. Sygdom-
men optræder med års mel-
lemrum med kra� ige angreb, 
hvor de kra� igste angreb o� e 
har været koblet til dyrkning 
af modtagelige sorter. Ifølge 
konsulenternes registreringsnet 
har der været betydelige angreb 
i vårbyg i 2002 og 2003, mens 
angrebene i vinterbyg var høje 
i 1998 (fi g. 1). Angrebsgraden 
a� ænger af en lang række fak-
torer, hvoraf fl ere kan kontrol-
leres af den enkelte jordbruger. 
Denne Grøn Viden fokuserer på 
de faktorer, der er vigtigst for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
bygbladplet og giver eksempler 

på, hvordan forskellige faktorer 
påvirker sygdomsudviklingen.

Symptomer
Bygbladplet kan opdeles i 
ple� ypen (Drechslera teres 
form. maculata) og ne� ypen 
(Drechslera teres form. teres), 
som kan adskilles på grund 
af henholdsvis pletformede 
og netformede nekroser på 
bladet. Det kønnede stadie af 
bygbladplet er Pyrenophora teres. 
I de� e stadie danner svampen 
sporehuse (pseudothecier) på 
døde plantedele. 

Ne� ypen optræder normalt 
hyppigere end ple� ypen under 
danske forhold. Mens ne� ypen 
er relativt nem at adskille fra 

andre sygdomme, så kan plet-
typen let forveksles med andre 
symptomer, bl.a. visse former af 
fysiologiske ple� er, og sygdom-
mene Bipolaris (Bipolaris soroki-
niana) og Ramularia (Ramularia 
collo-cygni). Typiske symptomer 
af ne� ypen er vist i foto 1 A og 
1 B, mens ple� ypen er vist i bil-
lede 2 A og 2 B. 

Livscyklus
Bygbladplet kan være udsæds-
båren. Infektionen sker fra de 
infi cerede kerner via kimroden 
og giver anledning til pri-
mære bladpletangreb på det 
først udviklede blad (foto 3 A). 
Fra denne primære infektion 
spredes sporer til nye blade og 
giver anledning til sekundære 
infektioner (foto 3 B).  

Udsædsbåren bygbladplet kan 
i modtagelige sorter og under 
gunstige klimaforhold  
medføre kra� ig sygdomsudvik-
ling i marken. I fi gur 2 ses sam-
menhængen mellem udsæds-
båren smi� e og primærangreb 
e� er fremspiring såvel som 
det senere sygdomsniveau ved 
blomstring. Af fi guren frem-
går det, at der er en meget stor 
sammenhæng mellem frøsmit-
teniveauet og primærangrebet 
på de fremspirede
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Figur 1. Udviklingen af bygbladplet i vår-
byg og vinterbyg bedømt i planteavlskon-
sulenternes registreringsnet. Pct. observa-
tioner med over 25 pct. angrebne planter er 
angivet for de enkelte år, 1998-2003.
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Foto 1A. Kra� ige angreb af net-
typen i modtagelig sort.
(Foto: H. Pinnschmidt).
Foto 1 B. Nærbillede af ne� ypen af 
bygbladplet. (Foto: V. Smedegaard).

Foto 2 A. Kra� ige angreb af 
ple� ypen, som bl.a. blev fundet i 
Welam i begyndelsen af 80’erne.
(Foto: M. Hovmøller).
Foto 2 B. Nærbillede af ple� ypen af 
bygbladplet. (Foto: V. Smedegaard).
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planter (R2=0,92). Sammenhæn-
gen til angreb senere i vækst-
sæsonen er noget mindre (R2= 
0,53), hvilket skyldes, at andre 
forhold, især vejret, har betyd-
ning for udvikling af angrebet 
senere på vækstsæsonen. 

Bygbladplet kan overleve vinte-
ren på stubrester, vinterbyg og 
spildkornsplanter. Fra stub- og 
halmrester spredes sygdommen 
ved hjælp af ascosporer, se foto 
4 B og 4 C. Disse frigives typisk 
sent om e� eråret, i foråret og 
henover sommeren. I selve 
vækstsæsonen er det ukønnede 
konidiesporer, se foto 4 A, der 
dannes på bladnekroser, som er 
vigtigst for sygdomsudviklin-
gen. Sygdommen kan spredes 
fra mark til mark ved hjælp af 
sporer, mens betydningen af 
� ernsmi� e over større afstande 
kun er dårligt belyst. E� er plan-
ternes skridning kan der fra 
angrebne blade ske en spred-
ning af konidier til akset og 
dermed også smi� e af kernerne. 
Der er i forsøg med forskellige 
vårbygsorter fundet signifi kant 
sammenhæng mellem angrebs-
graden på bladene og smit-
teniveauet på kernerne, (fi g. 3). 
Det betyder, at der generelt kan 
forventes en stor andel kerner 
med bygbladplet fra marker 
høstet med højt bladpletangreb. 
Svampens livscyklus er vist i 
fi gur 4.
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Foto 3. Symptomer af bygbladplet. A: Angreb e� er udsædsbåren smi� e B: 
Første symptomer ca. 1 uge e� er smi� e.
(Foto: H. Pinnschmidt).

Figur 2. Sammenhæng mellem procent angrebne udsåede kerner med 
bygbladplet og e� erfølgende angreb i marken. Markforsøg i vårbygsorten 
Lux. Angrebene på kernerne forklarer 92% af variationen (R2 = 0,92) i 
angrebene på de fremspirede planter og forklarer 53% af variationen e� er 
blomstring (R2 = 0,53). Røde symboler = Procent angrebne planter umid-
delbart e� er fremspiring. Blå symboler = Procent angrebet bladareal e� er 
blomstring.  
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Figur 4. Livscyclus for bygbladplet.

Figur 3. Sammenhæng mel-
lem angreb af bygbladplet ved 
begyndende blomstring og procent 
kerner angrebet af bygbladplet ved 
høst i markforsøg med forskellige 
vårbygsorter i 2002. Alle data 
er transformeret: x1/3. Angrebet 
bladareal forklarer cirka 60% af 
variationen i procent angrebne 
kerner ved høst (R2 = 0.59). 
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Betydning af klimaforhold
Sygdommen trives bedst ved 
temperaturer mellem 15-25° C.
Tiden mellem infektion og 
symptomfremkomst (latenspe-
riode) varierer under danske 
forhold typisk fra  mellem 7 og 
14 dage (eller 110-150 graddage 
= summen af døgntemperatu-
ren over 0° C). Latensperioden 
er kortest ved varmt og fugtigt 
vejr. Sygdommen fremmes af 
fugtige forhold, hvor dug om 
na� en er tilstrækkelig til at 
sikre både sporulering og infek-
tion. Nedbør er således ikke 
nødvendig for epidemiudvik-

ling. Sporeproduktionen sker 
typisk under fugtige forhold 
om na� en med dug (min. 12 
timer med fugtighed), mens 
sporerne vindspredes midt på 
dagen, e� er at bladene er blevet 
tørre. Sporerne kan også spre-
des med vandplask. 

Betydning for udby� et
I både vinter- og vårbyg vur-
deres bygbladplet næst e� er 
bygrust som den mest betyden-
de sygdom. Udby� etab på 10-30 
hkg/ha er ikke ualmindeligt 
i modtagelige sorter i år, hvor 
angrebene udvikler sig tidligt 

og kra� igt. Set over de sidste 25 
år er det dog langt fra hvert år, 
der udvikles betydende angreb 
af bygbladplet (se fi gur 1). I vår-
byg har især dyrkning af meget 
modtagelige sorter, som Welam 
i 1980-1981, eller Cork, Lux og 
Prestige i 2002-2003 givet anled-
ning til tidlige og meget tabs-
givende angreb. Hvis angrebet 
starter før vækststadium 30, er 
der set op til 30-40% udby� etab. 
Kra� ige angreb har o� e negativ 
eff ekt på både tusindkornsvægt 
og sortering.

I vinterbyg kan der optræde 
sporadiske angreb i e� eråret 
og i det tidlige forår, men o� e 
er det først omkring skridning, 
at sygdommen udvikler sig så 
kra� igt, at det giver behov for 
kemisk bekæmpelse.  
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Foto 4. A: Konidiesporer af bygbladplet; B: Asci og ascosporer af bygbladplet; B: 
Strå med pseudothecier, som indeholder asci og ascosporer. (Foto: V. Smedegaard).
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Bygbladplet producerer forskel-
lige toxiner, som er med til at 
øge svampens aggressivitet, 
ligesom toksinerne kan øge 
plantens stofski� e, hvilket igen 
kan øge udby� etabet.

Kulturtekniske faktorer
En række kulturtekniske fakto-
rer har betydning for angrebs-
styrken. Valg af resistente 
sorter vurderes som langt den 
vigtigste faktor, når det hand-
ler om at minimere risikoen 
for sygdomsangreb. Emnet 
sortsresistens er behandlet i et 
selvstændigt afsnit.

Risikoen for angreb er stor, hvor 
byg indgår hyppigt i sædski� et. 
Der er således set de kra� igste 
angreb, hvor der dyrkes byg 
e� er byg samtidig med, at der 
praktiseres reduceret jordbe-
handling. Pløjning og � ernelse 
af stub og halmrester mindsker 
generelt smitstofmængden og 
risikoen for angreb i den e� er-
følgende afgrøde. Sygdommen 
kan overleve op til 1½ år på 
planterester. 

Brug af sund eller bejdset 
udsæd nedsæ� er risikoen for 
bladpletangreb, især i tidlige 
vækststadier. Skadetærsklen 
for udsædsbåren bygbladplet 
vurderes for nærværende at 
være 15 % infi cerede kerner. 
Hvis partiet har mere end de� e 
angreb, anbefales det at bejdse 
eller for økologisk byg at und-
lade at bruge det som udsæd.

Stigende kvælstofmængder og 
vanding øger også angrebsri-
sikoen.

Sortsresistens
Der fi ndes sorter med  spe-
cifi kke resistensgener over 
for bygbladplet, ligesom der 
fi ndes sorter med en lidt mere 
bred resistens (markresistens). 
Generelt er de specifi kke 
resistensgener i de dyrkede 
bygsorter ukendt. I Danmark 
vurderes modtageligheden over 
for bygbladplet hovedsageligt 
på baggrund af  bedømmelser 
foretaget i observationsparcel-
ler, som er fordelt over hele 
landet (tabel 1 og 2). Da denne 
metode er meget a� ængig af 

smi� eforholdene i de enkelte år, 
har man i de sidste år suppleret 
med resultater fra markfor-
søg, hvor man bruger kunstig 
smi� e med bladplet-infi ceret 
halm eller sporeopløsninger, 
der repræsenterer forskel-
lige populationer af svampen. 
Resultaterne af smi� eforsøgene 
viser, at sorternes resistensni-
veau a� ænger meget af, hvor 
i landet smi� en kommer fra 
(fi gur 5). De� e betyder, at en 
sort, der udviser god resistens 
på en lokalitet, ikke med sikker-
hed vil vise god resistens på en 
anden lokalitet, fordi der fi ndes 
forskellige smi� eracer af svam-
pen på forskellige lokaliteter.
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Tabel 1.  Forskellige vårbygsorters modtagelighed overfor bygbladplet i de 
sidste 4 år. På baggrund af sorternes modtagelighed inddeles sorterne i 4 
resistensgrupper, som anvendes i Planteværn Online (PVO). Gruppering: 
0 = resistent, 1 = svagt modtagelig, 2 = modtagelig, 3 = meget modtagelig. 
Se desuden www.sortinfo.dk.
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Det fremgår f.eks, at Cicero er 
meget modtagelig for smitstof 
indsamlet på Flakkebjerg, mens 
den har udvist god resistens 
over for smitstof fra både Åkir-
keby og Snogbæk. Lux har især 
været modtagelig for smitstof 
indsamlet ved Snogbæk.

Resultater baseret på såvel 
observationsparceller som for-
søg med kunstig smi� e har vist, 
at der fi ndes vårbygsorter (f.eks. 
Orthega) med et meget højt og 
stabilt resistensniveau. Resi-
stensniveauet i Barke, Cicero, 
Helium, Hydrogen, Landora 
og Odin anses ligeledes for til-
fredsstillende, mens sorter som 
Otira, Lux, Alliot og Prestige er 
meget modtagelige, og angreb 
i disse sorter vil kunne give 
anledning til betydelige tab.

Generelt har angrebsgraderne 
i vinterbyg været lave, hvilket 
giver en usikker bedømmelse 
af sorternes resistens. De fl este 
dyrkede sorter har udvist en ret 
god resistens overfor bygblad-
plet (tabel 2). 

Forsøg med bekæmpelse af 
bygbladplet i 3 forskellige 
sorter har vist store forskelle i 
de opnåede ne� omerudby� er 
a� ængigt af sortens modta-
gelighed over for bygbladplet 
(fi gur 6). Der er sammenlignet 
henholdsvis 1 og 2 sprøjtnin-
ger, og som det fremgår har en 
splitbehandling været det mest 
økonomiske i de 2 sorter med 
størst angreb af bygbladplet.
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Tabel 2.  Forskellige vårbygsorters modtagelighed overfor bygbladplet i 
de sidste år. På baggrund af sortsmodtageligheden inddeles sorterne i 4 
resistensgrupper som anvendes i Planteværn Online (PVO). Gruppering: 
0 = resistent, 1 = svagt modtagelig, 2 = modtagelig, 3 = meget 

Figur 5. Angreb af bygbladplet i forskellige vårbygsorter i forsøg med kun-
stig smi� e fra 2002, hvor smi� ekilden er indsamlet fra forskellige lokalite-
ter. Resultaterne viser, at der fi ndes forskellige smi� eracer af  svampen på 
forskellige lokaliteter, som giver anledning til forskelligt angrebsniveau i 
en given sort.
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I Landora har der ikke været 
angreb af bygbladplet, og her 
har man heller ikke opnået 
merudby� e for svampebehand-
ling.

Kemisk bekæmpelse
Bygbladplet kan bekæmpes 
ved bejdsning med et af de 
godkendte produkter. Der har 
ikke været udført systematiske 
undersøgelser med alle bejdse-
midler mod bygbladplet, men 
det vurderes, at de bejdsemid-
ler, som er eff ektive mod den 
nærtstående svampesygdom 
bygstribesyge (Pyrenophora 
graminea), også er eff ektive mod 
bygbladplet. Af relevante aktiv-
stoff er kan nævnes imazalil 
(Fungazil) og difenoconazol 
(Dividend). 

Der fi ndes en række meget 
eff ektive midler til bekæmpelse 
af bygbladplet på blade. Især 
har strobilurinerne (Amistar og 
Comet) vist sig særdeles eff ekti-
ve, men også andre midler (bl.a. 
Opus, Tilt og Unix) kan give en 
relativ god bekæmpelse. For at 
mindske risikoen for udvikling 
af fungicidresistens anbefales 
generelt, at man bruger blan-
dinger mellem strobiluriner og 
andre typer midler til bekæm-
pelse. I fi gur 7 er vist eff ekten 
på bygbladplet af forskellige 
svampemidler i vårbyg. 

Som det fremgår af fi gur 6 vil 
der i meget modtagelige vår-
bygsorter o� e være behov
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Tabel 3. Eksempler på bekæmpelse af bygbladplet i vinterbyg og merudby� e 
for bekæmpelse med forskellige midler og på forskellige tidspunkter. Gene-
relt har bekæmpelse af bygbladplet været god, og der har kun været lille 
forskel imellem opnåede merudby� er. I vinterbyg har én enkelt sprøjtning 
omkring skridning o� e været tilstrækkelig. (DJF forsøg 2002 og 2003).

Figur 6. Ne� omerudby� e i 5 forsøg i 2003 med 3 forskellige sorter. Der 
er sammenlignet henholdsvis 1 og 2 sprøjtninger. Som det fremgår, har en 
splitbehandling givet det største ne� omerudby� e i de 2 sorter med mest 
angreb af bygbladplet. Landora har ikke været angrebet af bygbladplet og 
har heller ikke givet merudby� e for behandling (Oversigt over Landsfor-
søgene 2003).
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Figur 7. Procent bekæmpelse af bygbladplet i vårbyg e� er 1 sprøjtning med 1/3 af normal dosering af forskel-
lige svampemidler (vækststadium 31-37). I ubehandlet var der ved bedømmelsen 22,5% angreb på vækststa-
dium 55-69 ca. 3 uger e� er sprøjtning. 3 DJF forsøg 2003.

Tabel 4. Bekæmpelsestærskler til brug ved vurdering af bekæmpelsesbehovet jævnfør Planteværn Online og 
eksempler på sorter i de forskellige modtagelighedskategorier.
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for 2 sprøjtninger for at opnå 
tilstrækkelig eff ektiv bekæm-
pelse. 

I de fl este år vil en enkelt 
behandling give optimal 
bekæmpelse og det højeste 
ne� omerudby� e i vinterbyg (se 
tabel 3). Som det fremgår, giver 
fl ere forskellige svampemidler

stort set ens bekæmpelse og 
merudby� e.

Bekæmpelsestærskler 
Til vurdering af et eventuelt 
bekæmpelsesbehov anven-
des procent angrebne planter 
(tabel 4). I modtagelige sorter 
anbefales bekæmpelse i vårbyg 
allerede fra vækststadium 30, 
mens der i vinterbyg, jævnfør 

erfaringer fra forsøg, først vil 
være behov for bekæmpelse fra 
stadium 32. 

Bekæmpelsestærsklerne a� æn-
ger desuden af sortens modta-
gelighed, jævnfør inddelingen 
af sorter vist i tabel 1 og 2.
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Foto 5. Halmrester af byg på overfl aden øger risikoen for tidlige angreb i foråret af bygbladplet.
(Foto: H. Pinnschmidt)
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Grøn Viden indeholder informationer 
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en husdyr- 
og en havebrugsserie, der alle henvender 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 2004: 
Markbrugsserien    kr. 272,50
Husdyrbrugsserien kr. 225,00
Havebrugsserien    kr. 187,50
Priserne er incl. moms

Adresseændringer meddeles særskilt til 
postvæsenet.

Michael Laustsen (ansv. red.)
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Konklusion
-  Bygbladplet udvikler med års mellemrum kra� ige angreb i 

modtagelige sorter,  som kan give op til 30-40% udby� etab.

-  Svampen er udsædsbåren, ligesom den smi� er via halmrester, 
vinterbyg og spildkornsplanter af byg.

-  Udsædsbåren bygbladplet kan medføre kra� ige bladangreb 
senere på sæsonen.

-  Kornpartier med over 15% angrebne kerner bør ikke bruges 
ubejdset som udsæd.

-  Bygbladplet fremmes af fugtige forhold, men kan godt udvikle 
sig alene som følge af dug om na� en. Optimale temperaturer 
for svampen er 15-25° C. 

-  Især i vårbyg varierer sorternes modtagelighed over for byg-
bladplet. Valg af sorter med god resistens er vigtig for at mind-
ske risikoen for angreb. 

-  Sorternes modtagelighed kan også variere fra mark til mark, 
fordi der fi ndes forskellige smi� eracer af bygbladplet. 

-  Dyrkningsmæssige foranstaltninger som brug af sund udsæd, 
pløjning og et sædski� e med 2 år mellem bygafgrøder reduce-
rer mængden af smitstof og dermed risikoen for angreb.

-  Det er muligt at bekæmpe kerneangreb ved bejdsning og bla-
dangreb ved hjælp af svampemidler.

Foto 6. Tydelige ne� ype-sympto-
mer af bygbladplet. O� est ses der 
en gulfarvning af vævet i forbin-
delse med nekroserne.
(Foto: Ghita Nielsen).

Forsidefoto: Mogens Hovmøller
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