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Svampeflora under opbevaring af byg med grønskud 
Fungusflora in relation to content of unripe grains during storage 
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Resumé 
I nærværende undersøgelser er små bygpartier med stigende indhold af grønne kerner (0-100 
pet.) opbevaret under ens forhold med vandindhold f ra 14-18 pet. og temperaturerne 10-20°C 
for at belyse, om kornpartier med et stort indhold af grønne kerner medfører øget fare for 
vækst af lagersvampe. 

Resultaterne viser, at den procentvise forekomst (frekvens) af lagersvampene Aspergillus og 
Pénicillium er uafhængig af indholdet af grønne kerner, og at væksten af disse kun afhænger 
af opbevaringsforholdene. Fusarium-frekvensen stiger med indholdet af grønne kerner ved høst 
og efter en måneds opbevaring, men er stærkt reduceret ved senere udtagninger. 

Spireevnen falder med stigende indhold af grønne kerner. 

Summary 
Barley grain of the varieties Siri and Mala from the harvest year 1970 and 1972, respectively, 
have been stored at 10 and 20° C in small samples under the same storage conditions in closed 
containers provided with different salt solutions to give a relative humidity (R. H.) of different 
levels. This was done with the intention of studying the variation in growth of storage fungi 
(Aspergillus and Pénicillium) with increasing content of unripe grains. 

At the beginning of the experiment fungi belonging to the field fungi (Alternaría, Epicoccum 
and Fusarium) were predominant and no storage fungi were found or just sporadic. 

After storage until 7 months the results show no correlation between the frequency of the 
storage fungi Aspergillus and Pénicillium and the content of unripe grains. The occurrence of 
these storage fungi depends exclusively on the storage conditions. 

The Fusarium-frequency increases with increasing content of unripe grains investigated at 
harvest and after one month's storage, but decreases after prolonged storage. 

Under similar conditions the germination capacity decreases accelerated with high watercon-
tent and temperatures. 

Problemstilling 
Med mellemrum forekommer der hen mod 
høst kornmarker, hvor kornet af forskellige 
årsager er modnet uens og således indeholder 
mange umodne kerner, fremkommet fra de 
såkaldte grønskud. Erfaringsmæssigt ved man, 

at det kan give problemer under opbevaringen 
ved uønsket mugdannelse og efterfølgende var-
medannelse. I nærværende undersøgelse søges 
belyst, om der er forskel i svampefloraens sam-
mensætning hos modne og grønne kerner, når 
disse opbevares under ensartede forhold. 
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Metoder 
Undersøgelserne er foretaget i byg, høstet 1970 
og 1972 på Statens forsøgsstation, Rønhave. 
For at undgå mekaniske beskadigelser er ker-
nerne både høstet og tærsket med hånden. Fæl-
les for de to forsøgsår gælder, at ca. 50 g korn 
er ophængt i små netposer over mættede opløs-
ninger af forskellige salte i plastkasser (str. 
3 0 x 4 0 x 2 0 cm). Ved denne metode opnås i 
kassen en given relativ fugtighed, der vil være 
i ligevægt med et bestemt vandindhold i ker-
nerne (Sijbring, 1963); 10 og 20° C er anvendt 
som inkubationstemperaturer. 

Indstilling af vandindhold, vandbestemmelse, 
spirings- og mykologiske undersøgelser er fore-
taget ifølge tidligere beskrevne metoder (Wel-
ling, 1969). 

I tilfælde, hvor der ved indstillingen af vand-
indholdet er foretaget tørring, er dette sket ved 
at lade kernerne ligge i et tyndt lag ved stue-
temperatur dækket med papir. 

I. Høst 1970 
Byg af sorten Siri høstedes 15. august 1970. 
Heri iblandedes følgende procent grønne ker-
ner på talbasis: 0 (3), 10 (10), 20 (23), 30 (36), 
40 (48) og 50 (55). I parentes de reelt opnåede 
procenter. Der anvendtes 3 gentagelser. Som 
mættet saltopløsning benyttedes kaliumklorid, 
svarende til 76 pet. relativ fugtighed ved 20° C. 
Denne fugtighed er i ligevægt med 17-18 pet. 
vandindhold i kernerne og opbevaringstempe-
ratur 20°C. Kontrol af vandindholdet (1 time 
ved 130°C) viste samme niveau igennem for-
søgsperioden (største afvigelse 0,5 pet.). 

II. Høst 1972 
Byg af sorten Maia høstedes sidst i august 
1972. Ved at iblande grønne kerner opnåedes 
6 forskellige forsøgsled: 0, 5, 10, 20, 40 og 
100 pet. (pet. grønne kerner på vægtbasis). 

Kernerne er opbevaret under følgende for-
hold: 

13-14 pet. vand og temperaturerne 10 og 20°C 
15-16 pet. vand og temperaturerne 10 og 20°C 

(mættet NaCl opløsning) 

17-18 pet. vand og temperaturerne 10* og 20°C 
(mættet KC1 opløsning) 

Kontrol af vandindholdet ved forsøgets be-
gyndelse og efter 1 måned i opbevaring viste 
en nogenlunde konstant værdi på det ønskede 
niveau. Efter ca. 7 måneders opbevaring steg 
temperaturen i termostaterne som følge af tek-
nisk fejl med efterfølgende udtørring på 2-3 
pet. som følge, dog med samme fald i vand-
indholdet inden for de enkelte forsøgsserier. 

* kun prøver med 0 og 100 pet. grønskud undersøgt. 

Resultater 
Resultater vedrørende spireevnen i materialet 
fra høst 1970 er ikke medtaget grundet ind-
virkning af spirehvile. 
Spireevnen i kornet fra høst 1972 fremgår af 
tabel 1. Som ventet er der stor forskel i spire-
evnen hos modne og grønne kerner, henholds-
vis 97 og 69 pet. spireevne. Efter 1 måneds 
opbevaring er dette billede uforandret, og det 
bemærkes, at spireevnen falder jævnt med sti-
gende indhold af grønne kerner. 

Efter ca. 7 måneders opbevaring er der gene-
relt samme tendens, men niveauet falder med 
stigende vandindhold og temperatur. I to for-
søgsserier (14 og 16 pet. vandindhold ved 10°C) 
er spireevnen gået tabt på grund af tempera-
turstigninger over 50°C (termostatsvigt). 

I 1972 var tusindkornsvægten af modne og 
grønne kerner i gennemsnit henholdsvis 43 og 
22, altså næsten det dobbelte hos modne kerner 
sammenlignet med grønne kerner. 

Svampefloraen ved høst 
Høst 1970 (tabel 2). Svampefloraen undersøgt 
på maltagar domineres af et højt indhold af 
marksvampe omfattende slægterne Alternaría, 
Epicoccum o g Fusarium. Fusarium-frekvensen 
stiger med stigende indhold af grønne kerner. 

Undersøgelser for eventuelt indhold af lager-
svampe viste på salt-maltagar, at disse ikke er 
til stede, derimod er der et højt indhold af 
sterilt mycelium, der på dette substrat er iden-
tisk med Alternaría. 
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Tabel 1 
Høst 1972. Spireevne hos byg med stigende 

indhold af grønne kerner 
Harvest 1972. The germination capacity at barley 

with increasing content of unripe grains 
Opbevaret ved forskelligt vandindhold og tempe-

raturerne 10 og 20° C. 
Stored at different levels of watercontent and 

the temperatures 10 and 20° C 
Forsøgsled Opbevaringstid 
Treatment Storagetime 
% grønne kerner 1 måned 7 måneder 
% unripe grains 1 month 7 months 
14 % vand 10° C 
14 % water 10° C 

0 97 
5 94 

10 91 feg) 
20 90 I g 
40 77 I S 

100 67 
14 % vand 20° C 
14 % water 20° C 

0 99 96 
5 95 96 

10 91 95 
20 85 87 
40 78 80 

100 69 70 
16 % vand 10° C 
16 % water 10° C 

0 97 
5 93 

10 88 j3 o« 
20 87 1 I 
40 84 I S 

100 70 
16 % vand 20° C 
16 % water 20° C 

0 97 88 
5 95 79 

10 93 71 
20 84 72 
40 79 62 

100 70 50 
18 % vand 20° C 
18 % water 20° C 

0 89 40 
5 92 21 

10 86 42 
20 84 25 
40 83 26 

100 69 16 
26* 

Udtagning ved høst: 
0 pet. grønne kerner: 97 % spireevne 

Udtagning ved høst: 
100 pet. grønne kerner: 69 % spireevne 

Sampling at harvest: 
0 per cent unripe grains: 97 % germination cap. 

Sampling at harvest: 
100 per cent unripe grains: 69 % germination cap. 

Høst 1972 (tabel 3). I modne kerner bemærkes 
et højt indhold af Alternaria, Epicoccum og et 
relativt lavt indhold af Fusarium (4 pet.). I 
forsøgsleddet med 100 pet. grønne kerner be-
mærkes en usædvanlig høj Fusarium-frekvens 
og en unormal lille Alternaria-forekomst (44 
pet.). 

Forekomster af lagersvampe og sterilt myce-
lium viser samme billede som omtalt ved høst 
1970. 

Svampefloraen efter opbevaring 1 måned 

Høst 1970 (tabel 2). Resultaterne viser for 
marksvampenes vedkommende omtrent samme 
forhold som ved høst (maltagar). 

Lagersvampe-frekvensen er øget stærkt, så-
ledes at Aspergillus glaucus-gruppen forekom-
mer med næsten 100 pet. frekvens uafhængig 
af grønskudsindholdet. 

Tallene for Penicillium-frekvensen er noget 
usikre uden nogen relation til grønskudsindhol-
det (salt-maltagar). 

Høst 1972 (tabel 3). Generelt for alle forsøgs-
led gælder, at Fusarium-frekvensen stiger 
stærkt med stigende indhold af grønne kerner. 
Det bemærkes, at frekvensen uvist af hvilken 
grund er særlig høj ved 16 pet. vandindhold,, 
hvorimod temperaturen ingen indflydelse har. 

Der blev artsbestemt følgende: Fusarium 
poae, F. arthrosporoides, F. avenaceum o g F. 
culmorum, hvor F. poae forekom med største 
hyppighed, især ved højeste indhold af grønne 
kerner. 

Alternaria-frekvensen er lavest ved 100 pet. 
indhold af grønskud. Derimod er tallene usikre 
i de øvrige led, men udviser dog i enkelte led 
(14 pet. vand og 10°C, 16 pet. vand 10 og; 
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Tabel 2 

Høst 1970. Svampefrekvens i relation til stigende indhold af grønne kerner efter lagring under ensartede forhold (17 % vand, 20°C) 
Harvest 1970. The fungus-frequency in relation to increasing content of unripe grains after storage under equal conditions 

(17 % water 20°C) 

Opbevaringstid 
Storagetime 

Ved høst 1 måned måneder 7 måneder 

Organisme At harvest 1 month 3 months 7 months 
pet. grønne kerner pet. grønne kerner pet. grønne kerner pet. grønne kerner 

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 
Maltagar 
A Iternaria 100 94 99 97 98 97 98 99 98 99 98 97 99 98 99 99 100 99 44 44 49 58 64 75 
Fusarium 2 7 7 15 24 22 4 13 13 11 14 28 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 
Epicoccum 18 25 22 17 19 16 7 8 7 7 5 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pénicillium 1 0 2 2 0 0 47 18 23 30 19 59 88 18 46 39 61 66 91 79 77 87 89 100 

Salt-maltagar 
Aspergillus glaucus . . . 0 1 0 0 0 0 99 92 97 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Aspergillus versicolor . 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 3 14 11 13 14 77 67 63 53 36 59 
Pénicillium 0 0 0 0 0 0 5 2 3 5 8 12 33 8 5 6 20 15 45 33 29 25 54 32 
Sterilt mycelium 99 97 98 95 98 98 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



20° C) en faldende tendens med stigende ind-
hold af grønskud. 

Af lagersvampe er kun Aspergillus glaucus-
gruppen forekommende ved 18 pet. vandind-
hold og 20° C uden relation til grønskudsind-
holdet. 

Svampefloraen efter opbevaring i ca. 3 og 7 mdr. 
Høst 1970 (tabel 2). For marksvampene gæl-
der, at frekvensen er faldende, således at Fusa-
rium ikke kan påvises efter 7 måneder, og 
Alternaria-frekvensen er stærkt reduceret 
(maltagar). 

På salt-maltagar viser resultaterne hyppig 
fo rekomst af l agersvampene Aspergillus versi-
color, A. glaucus samt Pénicillium uafhængig 
af grønskudsindholdet. 
Høst 1972. Resultaterne af sidste prøveudtag-
ning er udeladt på grund af opvarmning over 
50°C (termostatsvigt), men orienterende myko-
logiske undersøgelser af kernerne viste, at bak-
terier og gærsvampe dominerede tillige med 
tilstedeværelsen af rent sterile kerner samt ker-
ner kraftigt inficeret med lagersvampene Asper-
gillus- o g Pénicillium-arter. 

I tabel 4 er anført sporadisk forekommende 
svampe ved høst og senere udtagninger. For de 
anførte slægter/arter gælder, at der ikke er 
nogen vekselvirkning overhovedet mellem fore-
komst og grønskudsindhold. 

Diskussion 
Resultaterne fra nærværende mykologiske un-
dersøgelser af små bygpartier med stigende 
indhold af grønne kerner (fra 0-100 pet.) viser, 
sammenlignet med modne kerner, at grønne 
kerner hverken ved høst eller under lagring 
har et højere inokulum af lagersvampe, hvilket 
tyder på, at de ikke er et bedre vækstsubstrat, 
end modne kerner for denne gruppe af svampe. 
Modsat er Fusarium-frekvensen ved høst posi-
tiv korreleret med grønskudsindholdet, hvor-
efter dens frekvens formindskes under lagring. 

Lignende undersøgelser er ud fra litteraturen 
kun kendt i ganske få tilfælde. Således har 
Christensen og Follstad (1962) foretaget under-

søgelser over mikrofloraen i relation til moden-
hedsgraden, og Pedersen og Nørgaard-Peder-
sen (1970) har foretaget lagringsforsøg med 
gulmoden og mejetærskermodent byg. Direkte 
sammenligning må tages med stort forbehold, 
da kerner fra gulmodenhedsstadiet oftest er 
længere i udviklingstrinet end grønne kerner 
(højere tusindkornsvægt og højere spireevne). 

Pedersen og Nørgaard-Pedersen fandt en 
højere frekvens af Penicillium spp. i det gul-
modne korn, både før og efter lagring, hvilket 
synes i modstrid med egne resultater, men det 
skal bemærkes, at der kun har været tale om 
små og usikre forskelle. 

Hvad angår Fusarium-frekvensen, er der 
derimod god overensstemmelse, idet den er 
størst i gulmodenhedsstadiet (svarende til flest 
pet. grønne kerner); den uddør efter nogen tids 
lagring. Christensen og Follstad fandt i mod-
sætning hertil, at Fusarium-frekvensen steg 
med stigende modenhedsgrad. Der blev ikke 
foretaget lagringsforsøg. 

Inden for gruppen af lagersvampe forekom-
mer af Aspergillus-arterne navnlig arter høren-
de under glaucus-gruppen. Under de givne op-
bevaringsforhold (17 pet. vand og 20°C) har 
denne gruppe optimumsbetingelser, hvilket for-
klarer den høje frekvens. 

Vedrørende Aspergillus versicolor forekom-
mer den i høståret 1970 først efter 3 og 7 må-
neders opbevaring. I 1972 er den ikke påvist 
efter 1 måneds forløb, muligvis som følge af 
tidsfaktoren, og efter 7 måneders forløb er 
dens forekomst meget svingende, grundet den 
senere omtalte varmepåvirkning. 

Imellem de to anvendte substrater er der 
forskel i svampenes hyppighed, særlig udpræ-
get vedr. Penicillium-slægten i materialet fra 
høst 1970 (tabel 2). Årsagerne hertil kan skyl-
des, at de anvendte substrater af flere årsager 
virker selektivt på de enkelte arter (Welling, 
1974). 

»Sterilt mycelium« er anført, hvor der på 
den enkelte kerne, ved undersøgelse på salt-
maltagar, udelukkende forekom sterilt myce-
lium uden forekomst af andre svampe. Inoku-
lationsforsøg på maltagar har vist, at dette 
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mycelium oftest er identisk med slægten Alter-
naria. 

Tallene for A /iemana-f orekomsten udviser 
ingen relation til grønskudsindholdet i 1970, 
hvorimod der i 1972 i flere forsøgsled er en 
betydelig tendens til ringere forekomst med 
stigende indhold af grønskud. Sidstnævnte for-
hold kan skyldes en konkurrence-effekt af 
Fusarium, enten som antagonist eller ved sim-
pel mycelovervoksning af hele kernen, der 
umuliggør påvisning af Altemaria under stereo-
mikroskopet. 

På grund af termostatsvigt med efterfølgende 
temperaturstigning over 50°C er spireevnen 
gået tabt i kernerne opbevaret ved 14 og 16 
pet. vand og temperaturen 10°C (tabel 1). 
Mikrofloraen har i disse forsøgsled været præ-
get af en kraftig bakterievækst, og forekomsten 
af lagersvampe var sporadisk og reduceret. I 
de øvrige forsøgsled har varmepåvirkningen 
ikke været så høj, at spireevnen er reduceret, 
men alligevel har den haft indvirkning på den 
øvrige svampeflora med samme tendens som 
før omtalt. Der er næppe tale om en direkte 
letal varmeeffekt på svampefloraen, snarere en 
væksthæmning på grund af termoresistente 
bakteriers aktivitet. 

Det skal understreges, at undersøgelserne er 
foretaget under rent laboratoriemæssige for-
hold med nøjagtig ens ydre fugtighedsprocen-
ter og konstant temperatur (inden for hver 
forsøgsserie). Sådanne forhold vil naturligvis 
aldrig forekomme i praksis, men ud fra nær-
værende resultater kan det dog slås fast, at 
mug- og varmedannelse i partier med mange 
grønne kerner må skyldes en uensartet tørring, 
da en gennemsnitsmåling af vandindholdet ikke 
altid afslører det høje vandindhold, som de 
grønne kerner har. En gennemsnitsmåling kan 
således udmærket vise lavt vandindhold, me-
dens det absolutte vandindhold i de grønne 
kerner kan være langt højere. Ved højt vand-

indhold har lagersvampe udmærkede vækst-
betingelser, hvorved der kan iværksættes en 
accellererende kædereaktion med frigørelse af 
yderligere fugtighed og øget svampeaktivitet 
som følge, også hos de kerner, der oprindelig 
var tørre. 

Konklusion 
Ud fra foreliggende resultater med opbevaring 
under forskellige forhold kan konkluderes, at 
Fusarium-indholdet stiger med stigende ind-
hold af grønne kerner, at disse ikke har et 
større inokulum af lagersvampe eller giver 
denne svampegruppe bedre vækstbetingelser, 
når de grønne kerner er nedtørret til samme 
vandindhold som modne kerner og opbevares 
under samme ydre forhold. Problemer i prak-
sis med opbevaring af kornpartier med grøn-
skud må tilskrives andre faktorer, som uens-
artet nedtørring af kornpartierne og eventuelt 
fejlvurdering af det målte gennemsnitlige vand-
indhold. 
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