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Resume 
Vårhvede, vårbyg og vårrug blev i væksthus kunstigt smittet med Gaeumannomyces graminis. Der var 
3 smitstofmængder og 24 smittetidspunkter fordelt jævnt over en periode af82 dage. Smittemængderne 
havde ikke nogen større betydning i dette forsøg, idet den mindste mængde næsten havde samme 
virkning, som den største. Med hensyn til smittetidspunktet fandtes de højeste angrebsprocenter ved 
smitte 9-20 dage efter såning. Den største udbyttedepression fandtes også i disse forsøgsled - dog 
kunne en smitte ca. 70 dage efter såning stadig påvirke udbyttet i hvede og rug i negativ retning. I byg 
forekom ikke større udbyttenedgang ved smitte senere end 60 dage efter såning. 

NØgleord: Gaeumannomyces graminis, vårbyg, vårhvede, vånug, smittetidspunkt. 

Summary 
Spring wheat, spring barley and spring rye grown in pots in a greenhouse were inoculated with 
Gaeumannomyces graminis (Sacc.) von Arx et Oliver. 

Three different amounts of inoculum were used, applied at intervals of 3-4 days over aperiod of 82 
days with one sowing time. There were no significant differences in the severity of the infection 
between the three quantities of inoculum used. 

With regard to the inoculation time, the highest percentage of infection was found within three 
weeks af ter sowing. The most severe yield depression appeared in this period too, although inocula
tion about 70 days af ter sowing could still have a slightly negative effect on the yield ofwheat and rye. 
In barley no definite reduction in yield was observed when inoculation took place later than 60 days 
after sowing. 

Key words: Gaeumannomyces graminis, spring barley, spring rye, inoculation time. 
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Indledning 
Ved kunstig smitte med goldfodsygesvampen bå
de i mark og væksthus har der ofte været pro
blemer med etablering af en effektiv infektion. 

Sammenspillet mellem inokulummængde, 
smittetidspunkt samt værtplantens modtagelig
hed søgtes derfor belyst under kontrollerede be
tingelser i væksthus. 

Metodik 
Undersøgelsen bygger på erfaringer fra tidligere 
forsøg udført af Christensen (1967). Forsøget blev 
startet i foråret 1968 efter følgende plan: 

1: Smitning ved såning 
2: Smitning 5 dage efter såning 
3: Smitning 9 dage efter såning 
osv. 

24: Smitning 82 dage efter såning. 

Inokulum bestod af en autoklaveret jord-byg
grynsblanding podet med et virulent isolat isole
ret fra vårhvede (Christensen, 1967). Inokulum
mængderne var henholdsvis 2,5, 5,0 og 10 g pr. 
potte. Kontrollen fik tilført 5 g autoklaveret ino
kulumsubstrat. I undersøgelsen indgik 3 korn
arter, vårhvede (Heine Koga II), byg (Carlsberg 
II) og vårrug (Petkus II). Der var fire gentagelser i 
forsøget. 

tl?JJØIJ 

( 

~ 
, 

tI9 

Plasticslange 

10 ml gødningsblanding 

200 ml perlite 

10 kemer 

350 ml perlite 

Plastpotte (rumindhold 600 ml). 

Gødskningen blev foretaget ved forsøgets start 
jævnfør Christensen (1967). Efter en måned til
førtes yderligere 1 g kalksalpeter pr. potte, endvi
dere blev der sprøjtet med en opløsning af 2 pet. 
mangansulfat og magnesiumsulfat iblandet kara
thane mod meldug. 
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Planterne blev vandet efter behov ved over
brusning. Gennemsnitstemperaturen i forsøgspe
riodenlåpå I8,loC, og luftfugtigheden lå gennem
snitlig på 67 pct. RF. 

Ved forsøgets anlæg blev en 5 cm plasticslange 
med en diameter på 2 cm anbragt i pottens cen
trum (se skitse). 

Slangen blev fjernet umiddelbart før hver smit
stoftilførsel, og hulrummet blev fyldt ud med de 
respektive inokulummængder og dækket med 
perlite. De 4 gentagelser var placeret tilfældigt på 
4 forskellige borde i væksthuset. 

Ved forsøgets afslutning efter 93 dage bedøm
tes visuelt for procent mørkfarvning af rodnet, 
samt kernesætning, karakter (0-3). Udbyttet be
stemtes af kerne plus halm omregnet til 85 pet. 
tørstof. 

ResuJtater 
Tabel 1. Inokulummængdens betydning for angrebs
styrke og udbytte i hvede, byg og rug ved kunstig smitte 

med goldfodsygesvampen 
The significance af amaunt af inaculum in relation to 
attack and yield af wheat, barley and rye after infesta

tian with G. graminis 

Inokulum, 
g pr. potte 
Inaculum, 
grammes 
per pot 

Kontrol 
Control 

2,5 

5,0 

10,0 

Gns. 
Mean 

% rodnet angrebet 
af goldfodsyge 

Udbytte, 
forholdstal 

per cent roat-bulk yield per cent 
attacked by af untreated 
G. graminis 

hvede byg rug hvede byg rug 
wheat barley rye wheat barley rye 

O O O 100 100 100 

44 43 32 69 77 76 

49 48 34 69 72 76 

52 49 37 69 77 74 

48 47 34 69 75 75 

Af tabel l fremgår, at de forskellige inokulum
mængder i dette forsøg ikke har forårsaget væ
sentlige forskelle i fodsygeangreb eller udbytte
reduktioner. 



Kerne sætning 
Seed setting 

O 5 9 

Hvede 
Wheat l l O 

Byg 
Barley 2 2 l 

Rug 
Rye 3 2 1 

Tabel 2. Bedømmelse af kerne sætning i hvede, byg og rug ved modenhed 
O = ingen kerner i akset; 1 = enkelte kerne i akset 

12 

O 

2 

2 = næsten normal kerne sætning; 3 = normal kerne sætning 
Figures for the seed setting in wheat, harley and rye 
O = no grains in the ear; l = few grains in the ear 

2 = nearly normal seed setting; 3 = normal seed setting 

Antal dage fra såning til srnitning: 
Days from sowing until inoculation: 

16 20 23 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 

O O 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

65 68 

3 3 

3 3 

3 3 

72 75 79 82 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

De relative udbytte værdier og rodbedømmel
serne i forsøgsopgørelsen vedrørende smittetids
punktets betydning er beregnet som gennemsnit 
af smittemængderne. 

byg 46 pct., medens den gennemsnitlige udbytte
depression for hele forsøgsperioden var på hen
holdsvis 31, 25 og 33 pet. 

Af figurerne 1-6 fremgår, at de højeste angrebs
procenter og den største udbyttedepression fås 
ved smitte ca. 9-12 dage efter såning. 

Udbyttedepressionen ved smitte inden for de 
første 3 uger var for hvede 60 pet., rug 52 pet. og 

Pet. 

100 

o 

I hvede og byg blev kemesætningen påvirket 
ved smitte helt op til ca. 8 uger efter såning, 
medens rug derimod ikke blev påvirket efter 6 
uger fra såning (tabel 2). Hvede og rug blev stær
kest angrebet ved smitte de første 3-4 uger efter 
såning. 

Fig. 1. Pet. rodnet angrebet af goldfodsyge (Gaeumannomyces graminis) ved kunstig 
smitte af vårhvede (Heine Koga II) i relation til forskellige smittetidspunkter. 

Per cent root hulk of spring wheat attacked by Gaeumannomyces graminis in relation to 
time of inoculation. 259 
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Fig. 2. Udbytte af vårhvede (Heine Koga II), relative værdier i relation til forskellige 
smittetidspunkter, usmittet = 100. 

Yield af spring wheat in relative figures in relation to time ofinoculation, 
uninfected = 100. 
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Fig. 3. Pct. rodnet angrebet af goldfodsyge (Gaeumannomyces graminis) ved kunstig 
smitte af vårbyg (Carlsberg II) i relation til smittetidspunkt. 

Per cent root bulk af spring harley attacked by Gaeumannomyces graminis in relation to 
260 time af iI10CIII{/ti!lIl. 
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Fig. 4. Udbytte afvårbyg (Carlsberg II) relative værdier i relation til smittetidspunkter, 
usmittet = 100. 

Yield of spring barley (Carlsberg II) in relative figures in relation to time ofinoculation, 
uninfected = 100. 
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Fig. 5. Pet. rodnet angrebet af goldfodsyge (Gaeumannomyces graminis) ved kunstig 
smitte af vårrug (Petkus II) i relation til smittetidspunkter. 

Per cent root bulk of spring rye attacked by Gaeumannomyces graminis in relation to 
time ofinoculation. 261 
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Fig. 6. Udbytte af vårrug (Petkus II) relative værdier i relation til smittetidspunkt, 
usmittet = 100. 

Yield of spring rye (Petkus Il) relative figures in relation to time of inoculation, 
uninfected = 100. 

Diskussion 
Smitte ved forsøgets start og indtil 5 dage efter 
såning har i dette forsøg ikke haft så stor effekt 
som smitte fra 9-20 dage efter såning. Forholdet 
skyldes sandsynligvis, at rødderne først er frem
me og udsat for angreb nogle dage efter såning. 
Det først tilførte smitstof vil imens være underka
stet forskellige ydre påvirkninger og muligvis bli
ve svækket, inden en etablering i de fremspirende 
rødder kan ske. De første 3-4 uger må betragtes 
som de mest kritiske for en ung kornplarite. Da 
den ikke har nået at danne lignin, har svampen 
nemt ved at gennemtrænge de unge rødder (Nils
son, 1969) og får samtidig en lang periode at virke 
l. 
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Efter den tid vil cellevæggene fortykkes, og 
planterne opnår en vis form for aldersresistens 
(Garrett, 1970). Undersøgelser (Nilsson, 1969) 
viser, at ved penetrering af cortex findes allerede 
efter 10 dage hyfer i karvævene, temperaturer 
mellem 15 og 30°C havde herved ingen indflydel
se. Sygdomsangreb og udbyttedepression var ty
deligt mindre ved senere smitte. Virulensfor
skelle af patogenet (Skou, 1968) var udelukket på 
forhånd, da samme isolat benyttedes i hele for
søgsperioden. I praksis, under naturlige forhold, 
vil dog flere faktorer såsom den naturlige antago
nisme i jorden, klimatiske forhold, planternes 
sundhedstilstand m.m. være bestemmende for 
etablering af et fodsygeangreb. 



Konklusion 
Den bedste effekt ved kunstig smitte med Gaeu
mannomyces graminis under disse forsøgsbe
tingelser er opnået ved smitte i de tre første uger 
efter såning. 2,5 g inokulum pr. potte har været 
tilstrækkeligt. 

Planternes modtagelighed for goldfodsyge af
tager betydeligt efter de 4 første uger. 

Der er tydelige forskelle på modtagelighed og 
tolerance over for goldfodssygesvampe hos hve
de, byg og rug. 
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