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Resume 

Beretning nr. 1807 

Der blev i 1983 udført forsøg med sortsblandinger af 4 vårbygsarter (med specifik meldugresistens 
nævnt i parentes), Jenny (Ru), Gunhild (AI+W), Vega (La) og Harry (MC+W). 

Denne blanding havde forskellige virkninger, målt i forhold til gennemsnittet af enkeltsorterne. 
Meldugangrebet blev formindsket med mellem 50% og 70% (bedØmt visuelt), og mængden af frigjorte 
sporer som udtryk for smittetrykket blev formindsket i samme størrelsesorden. 

Blandingen gav et merudbytte på indtil 3 hkg/ha og forøgede såvel kernevægt som kernestørrelse. 
Undersøgelser over parcelstørrelsens indvirkning på sygdomsudviklingen viste, at 3 m værn var til
strækkeligt ved disse undersøgelser, hvor der var 4 gentagelser og gode forsøgsbetingelser i øvrigt. 

2 gange sprøjtning af blandingen med propieonazol (Tilt 250 EC) ved hØjt sygdomsniveau gav ved 
Rønhave merudbytte på 6,8 hkg/ha, hvilket var 2,2 hkg mindre end det gennemsnitlige merudbytte for 
sprøjtning af enkeltsorter. 

Nøgleord: Sortsblandinger, vårbyg, meldug, sporetællinger, udbytte. 

Summary 
Experiments were carried out in 1983 with variety mixtures of four spring barley varieties having 
the folIowing speeifie resistance against powdery mildew: Ru, Al + W, La and MC+ W. The results 
obtained in the variety mixtures, compared with those from the single varieties, showed an average a 
decrease in the mildew attack from 50 to 80% . 

The yield increase obtained was about 3 hkg/ha. An increase of the grain weight and grain size was 
found as well. 

Plot experiments 15 square meters per plot, eompared with large plots of about 1/3 ha, proved to be 
just as satisfaetory for use in thi s kind of experiment. 

Spraying the mixture twice with propieonazol at a high levelof mildew attack gave a yield increase 
af 6.8 hkg/ha. When treating single varieties the aver age yield increase was 2.2 hkg/ha less. 

Key words: Spring barley, variety mixtures, mildew, sporecounts, yield. 
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Indledning 
Flere danske og udenlandske undersøgelser har 
vist, at alvorlige angreb af meldug hos byg kan be
tyde store udbyttetab (7, 9,10,11). I bestræbel
serne på at undgå de voldsomme epidemier af 

meldug, er brug af sortsblandinger en måde, 
hvorpå sygdomsniveauet kan reduceres, og det 
har i vore forsøg medført merudbytter på indtil 3 
hkglha (9,10). 

Denne beretning beskriver en fortsættelse af 
forsøg begyndt i 1981 og omhandler systematiske 
sygdomsundersøgelser i sortsblandinger og i til
svarende renbestande, udlagt i såvel parcelforsøg 
som »storparceller«. 

Metoder 
Forsøgene blev anlagt ved statens forsøgsstati
oner ved Roskilde og Rønhave som parcelforsøg 
med 4 gentagelser. Nettoparcelstørrelsen var 
10 x1,5 m med 1,5 m værn af samme sort på begge 
sider af hver parcel. Hver gentagelse havde en 
fungicidbehandlet og en ubehandlet afdeling. 
Ved Rønhave blev der pga. et voldsomt meldug
angreb udført 2 sprøjtninger, mens der kun blev 
foretaget en svampebekæmpelse ved Roskilde. 

I forhold til tidligere forsøg, var antallet af 
blandingsparceller her øget betydeligt (32 blan
dingsparceller og 32 parceller med sorter i renbe
stand). 

Forsøgsplanen fremgår af tabel 1. Sorterne 
indgik i blandingen med samme antal spiredyg
tige kerner. 

Ud over parcelforsøgene blev undersøgelserne 
også foretaget på 3 lokaliteter med »storparcel
ler« il ca. 0,35 ha for hver af enkeltsorterne og ca. 
0,70 ha for blandingen. Disse forsøg var belig
gende inden for en afstand af 2 km fra Roskilde 
forsøgsstation, for om muligt at foretage sam
menligning af forsøgsresultaterne. 

Meldugangrebet bedømt visuelt som % angre
bet bladareal, bedømt ved sporetællinger, samt 
udbyttemålinger blev foretaget efter tidligere be
skrevet metode (9). Ved de statistiske beregnin
ger blev følgende symboler benyttet: 

* Signifikant på 5%-niveau 
** på 1 %-nivieau 

*** på 0,1 %-niveau 

Resultater 
Visuelle bedømmelser 
I fig. ler vist, hvordan sygdomsangrebet var i 
sortsblandingen og i gennemsnittet af enkeltsor
terne ved Roskilde. I sortsblandingen var mel
dugangrebet reduceret i størrelsesordenen 50-
75%, sammenlignet med det gennemsnitlige an
greb irenbestand. 

I tabel 2 ses angrebets størrelse for de enkelte 
sorter ved Rønhave og Roskilde ved forskellige 
vækststadier. Sorten Jenny, der har Rupee resi
stens, var ikke angrebet, mens Gunhild med AI
gerian + Weihenstephan resistens viste stor mod
tagelighed. Forskelle i resistens viste sig især ved 
højt angrebsniveau, hvor Gunhild havde 30-35% 

Tabel l. Forsøgsplan 1983 
Treatment 1983 

Sort 
Variety 

1. Jenny 
2. Gunhild 
3. Vega 
4. Harry 
5. 1+2+3+4 

a: Uden/Withoutfungicide 

Antal Gent./Beh. 
No.ofrep/. 
per treatment 

b: 0,51 propiconazol/ha (Tilt 250 EC) 
. Sprøjtet d. 1/6 ved Roskilde 
Sprøjtet d. 1/6 + 20/6 ved Rønhave 
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4 
4 
4 
4 
16 

Resistens kilde 
Source of resistance 

Rupee(Ru) 
Algerian + Weihenstephan (Al + W) 
Laevigatum (La) 
Monte Christo + Weihenstephan(MC+ W) 
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Fig. 1. Meldugangreb i sortsblandingsforsøg i relation til 
tid og vækststadier (-"- svampebekæmpelse ), Roskilde 

1983. De lodrette streger angiver LSD. 
Mildew attaek in a trial eoncerning variety mixtures, in re
lation to date and growth stages. No lungicide applicated, 

Roskilde 1983. LSD is shown by verticallines. 

Tabel 2. % angreb af meldug ved Rønhave og Roskilde uden fungicidanvendelse. 
% attaek olmildew at RØnhave and Roskilde 1983 withoutfungicide applieation. 

Rønhave Roskilde 

SortJvariety 14/6 (7) 27/6 (10,2) 8/6 (6) 21/6 (9) 28/6 (10,1) 

1. Jenny (Ru) ................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Gunhild (Al + W) ............. 5,5 34,7 0,3 5,4 10,3 
3. Vega (La) .... 4,7 4,2 1,5 4,4 5,4 
4. Harry (MC+W) . . . . . . . . . . . . . 5,0 3,6 1,0 1,2 3,4 

Gns. 1-4/av. 1-4 ............... 3,8 10,6 0,7 2,8 4,8 

5. Blanding/mixture . . . . . . . . . . . . . 1,5 2,7 0,4 0,6 2,0 
Effect af blanding/elleet ol mixture . ... .;.-2,3*** .;.-7,9*** .;.-0,3*** .;.-2,2*" .;.-2,8** 
LSD gns./blandingIILSD av.lmixture .. 1,0 1,3 0,13 0,8 1,7 

( ) Vækststadium efter (Feekes-Large skala) 
( ) = Growth stage (Feekes-Large seale) 

25" 

6n (10,5) 

0,0 
33,9 
4,3 
2,2 

10,1 

1,4 
.;.-8,7*" 

2,5 
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angreb, sammenlignet med Vega og Harry, der 
havde omkring 4% og Jenny med 0%. Blandings
effekten var særdeles sikker og formindskede an
grebet til mindre end en tredjedel. 

Sporetællinger 
Virkningen af blandingen på smittetrykket (spo
remængden) ses af tabel 3 , hvoraf det fremgår, at 
blandingen formindskede smittetrykket i forhold 
til gennemsnittet af enkeltsorterne med 50-70%. 
Det fremgår også, at medmindre en bygsort er to
talt resistent, vil selv sorter med en vis resistens 
udøve et stort smittetryk på vår byg inabomarker . 

Andre sygdomme 
I 1983 var der meget svage angreb af andre syg
domme. I Jenny blev bygrust konstateret umid
delbart før skridning, men angrebet udviklede sig 
kun lidt ved Roskilde og moderat ved Rønhave. 
Angreb af bygrust hos de øvrige 3 sorter kom 
først på det tidspunkt, hvor fanebladet var be
gyndt at visne. 

Grønne, aktive blade 
En optælling af grønne blade ved Roskilde i be
gyndelsen af juli viste, at antallet af grønne blade 
i blandingen var forøget i størrelsesorden 0,3 i 
gennemsnit pr. plante. Optællingen blev foreta
get i usprøjtede parceller. Tilsvarende forøgede 1 
sprøjtning med propiconazol antallet af grønne 

blade med ca. 0,7 pr. plante i gennemsnit, fra 2,3 
i usprøjtet til 3,0 i sprøjtet. 

Forsøg i stormarker 
Af fig. 2 fremgår, at det gennemsnitlige meldug
angreb i storparcellerne afveg meget lidt fra an
grebet i parcelforsøget. 

Kerneudbytter 
Ved Roskilde var blandingseffekten et statistisk 
sikkert merudbytte på 2,0 til 3,3 hkg/ha med stør
ste effekt i afdelingen uden meldugbekæmpelse 
(tabel 4). 

Udbyttet af enkeltsorterne viste, at Jenny, der 
er resistent mod meldug, opnåede et kerneud
bytte af samme størrelse som blandingen. Udbyt
tet af de øvrige sorter var 2-8 hkg/ha mindre end 
blandingen, bortset fra Harry, der i den sprøjtede 
afdeling opnåede samme kerneudbytte som blan
dingen. 

Selvom der generelt var svage angreb af andre 
svampesygdomme end meldug, blev der opnået 
store merudbytter for 1 sprøjtning med propico
nazol. Merudbytte for svampebekæmpelse af 
blandingen var 3,8 hkg kerne pr. ha eller omtrent 
det samme som hos Jenny og Vega. De største 
merudbytter blev dog opnået i sorterne Gunhild 
og Harry med omkring 6,5 hkg/ha. 

Forsøget ved Rønhave blev stærkt påvirket af 
de klimatiske betingelser i foråret 1983. Det med-

Tabel 3. Sporetællinger* på Rønhave og Roskilde 1983. 
Spore-counts at RØnhave and Roskilde 1983. 

Sortlvariety Gent.lbeh. 
Repl. per treatment 

1. Jenny ........................ 4 
2. Gunhild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
3. Vega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
4. Harry ........... . . . . . . . . . . . . . 4 

Gns. 1--4/av. 1--4 .......... . . . . . . . . . 16 

5. Blanding/mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Effekt af blanding/eftect of mixture ...... . 
LSD gns./blanding/LSD av.lmixture ...... . 

Rønhave 
13/6 

7 
188 
210 
109 

129 

47 

~82**' 

25 

• Antal sporer pr. mm2 optalt på præparatglas under mikroskop, (200 x forstørrelse) 
Number of spores per square mm counted at a microscope slide, (200xmagnification) 
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Roskilde 
7/6 

o 
5 

15 
10 

8 

3 

~5** 

3 

Roskilde 
21/6 

10 
149 
170 
148 

119 

34 

~85*** 

28 



Dækningsprocent meldug (3. bl.) 
Pereent leat area infected (3rd leat) 

5 

4 

3 

2 

30/5 

Sort/variety 

1. Jenny .......... 
2. Gunhild ..... 
3. Vega ....... 
4. Harry ...... 

Gns.laverage 1-4 ...... 

5. Blanding/mixture . .. 

10/6 20/6 

Fig. 2. Meldugangrebet i parcelforsøg sammenlignet 
med angrebet i storparceller, Roskilde 1983. (Gennem

snit af både enkeltsorter og blandinger). 
Mildew level in ordinary plot experiments eomparcd with 
the level in large plots, Roskilde 1983. (A ve rage ofvarie

ties in monocu/ture and variety mixtures). 

Tabel 4. Kerneudbytte af vårbyg, hkg kerne/ha. 
Grain yield af spring barley, hkg grain/ha. 

Roskilde 

Gent.lbeh. + fungicid +fungicid merudb. +fungicid 
replications yield 

increase 

4 57,1 61,2 4,1 42,9 
4 48,6 54,9 6,3 41,7 
4 55,0 58,3 3,3 44,8 
4 54,6 61,1 6,5 43,9 

16 53,8 58,9 5,1 43,3 

16 57,1 60,9 3,8 46,0 

Parcelforsøglp/at experiments 

Stor parcellerllarge plats 

30/6 

Rønhave 

+ fungicid merudb. 
yield 

increse 

51,4 8,5 
53,4 11,7 
52,1 7,3 
52,2 8,3 

52,3 9,0 

52,8 6,8 

Effekt af blanding/ .... +3,3*" +2,0' +2,7*** +0,5 
effeet af mixture 
LSD gns.lblanding/ 1,7 1,7 1,3 1,3 
LSD av./mixture 
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førte en dårlig fremspiring, som kan være årsag til 
de noget lavere udbytter end normalt. På trods af 
disse forhold havde udslagene af forsøgsbehand
lingerne samme tendens som ved Roskilde. Ved 
Rønhave var effekten af blandingen i forhold til 
gennemsnittet af enkeltsorterne kun statistisk 
sikker i afdelingen uden svampebekæmpelse, 
hvor merudbyttet var på 2,7 hkglha. Ingen af en
keltsorterne nåede op på samme udbytte som 
blandingen. I den sprøjtede afdeling var der ikke 
nogen sikker udbytteforskel mellem blandingen 
og enkeltsorternes gennemsnit. 

Ved Rønhave var der et meget stærkt angreb af 
meldug i juni måned. Der blev derfor sprøjtet 2 
gange med propiconazol, henholdvis den 1. og 
20. juni. Dette medførte, at merudbyttet for be
kæmpelse stort set blev dobbelt så stort som i for
søget ved Roskilde. 

Merudbyttet for at sprøjte blandingen var 6,8 
hkg/ha eller 2,2 hkg mindre end det gennemsnit
lige merudbytte af sorterne enkeltvis. Sorten 
Gunhild med den største dækningsprocent af 
meldug gav også det højeste merudbytte, 11,7 
hkg kernelha. Sorten Jenny, der ikke var angre
bet af meldug, gav dog et merudbytte på 8,5 hkg 
kerne/ha, formentlig på grund af bekæmpelse af 
den før omtalte bygrust. 

Det ses endvidere, at merudbyttet ved at be
nytte blandingen usprøjtet er statistisk meget sik
ker. 

Kernevægt 
Blandingseffekten på kernevægten, der blev for
øget med 0,8-1,8 mg/kerne, var begge forsøgsste
der statistisk sikker. 

Propiconazol-behandlingen gaven kernevægt
forøgelse ved Roskilde på ca. 2 mg/kerne og ved 
Rønhave på ca. 4 mg/kerne. Det betyder, at både 
sortsblandingen og plantebeskytteisen har haft 
en positiv effekt på kernevægten. 

Kernestørrelse 
Blandingseffekten har på begge forsøgssteder 
været statistisk sikker i den usprøjtede afdeling 
med en forøgelse mellem 0,7 og 3,3%. Ved Ros
kilde blev der tillige opnået en statistisk sikker 
blandingseffekt i den fungicidbehandlede afde
ling. Svampebekæmpelsen har resulteret i større 
kerner i såvel enkeltsorter som blanding, men 
med størst effekt i enkeltsorter. 

Diskussion 
Undersøgelser med sortsblandinger begyndt i 
foråret 1981 har vist, at brug af en sortsblanding 
med forskellig resistenssammensætning mod 
meldug sænkede meldugangrebet med op til 75% 
sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsor
terne. Blandingen gav endvidere en udbytteforØ
geise på indtil 6% og havde en positiv effekt på 
kernevægten og kernestørrelsen. De opnåede 
merudbytter kunne således primært tilskrives 
større og tungere kerner. 

Tabel 5. Kernevægt, mg/kerne 
Grain weight mg/grain 

SortJvariety 

1. Jenny o •••••• ••••••••• ••• 

2. Gunhild .................. 
3. Vega ............... '" ... 
4. Harry .................... 

Gns. 1-4/average 1-4 ............ 
5. Blanding/mixture ............. 

Effekt af blanding/effect of mixture 
LSD gns/blanding/LSD av./mixture 
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Roskilde 

+fungicid + fungicid forøgelse 

4S,3 50,9 
47,3 50,0 
46,3 49,1 
57,3 58,5 

49,S 52,1 

51,6 53,5 

+ l,S'" +1,4' 
1,0 1,0 

increase 

2,6 
2,7 
l,S 
1,2 

2,3 

1,9 

Rønhave 

+fungicid + fungicid forøgelse 
increase 

44,9 49,4 2,6 
47,7 52,9 5,3 
46,3 49,6 3,3 
52,0 57,0 5,0 

47,7 52,2 4,5 

49,0 53,0 4,0 

+1,3'" +O,S' 
O,S O,S 



Tabel 6. Kernestørrelse, % kerner> 2,5 mm. 
Grainsize, % grains > 2,5 mm. 

Roskilde Rønhave 

Sortlvariety +fungicid +fungicid forøgelse + fungicid +fungicid forøgelse 

1. Jenny .................... 90,4 
2. Gunhild ................... 86,9 
3. Vega ..................... 85,3 
4. Harry .................... 89,1 

Gns. 1-4laverage 1-4 ............ 87,9 

5. Blanding/mixture . . . . . . . . . . . . . 91,2 

Effekt af blandingleffect of mixture +3,3**' 
LSD gns/blanding/LSD av.fmixture ... 0,8 

Disse resultater er i overensstemmelse med lig
nende danske undersøgelser (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 
9). Årsagerne til det nedsatte meldugangreb i 
blandingen kan være flere: Afstanden mellem 
modtagelige planter af samme sort øges, resi
stente planter kan forstyrre passagen af sporer fra 
en modtagelig plante til en anden, og endelig kan 
en del meldugsporer gå tabt, fordi de lander på en 
eller flere resistente sorter i blandingen (10). 
Dette må dog forudsætte, at der i blandingen er 
en eller flere af sorterne, der besidder effektiv re
sistens over for melduggen. Enkeltsarter med 
samme resistenskilde har i vore undersøgelser fra 
1981 og 1982 ikke haft samme meldughæmmende 
virkning som blandingen med forskellig resistens 
(9). For at blandingen skal være effektiv, må visse 
krav være opfyldt: Sorterne skal besidde forskel
lig resistens over for meldug, de skal modne på 
samme tidspunkt, og de bør indgå i blandingen i 
samme mængdeforhold. 

Nærværende undersøgelser viste, at parcelfor
søgene var velegnede til belysning af sortsblan
dingers indvirkning på sygdomsangrebet, og der 
var ingen forskel i angrebsniveauet mellem de 
store parceller og småparcellerne. 

I modsætning hertil blev der i forsøgene fra 
1981 og 1982 (9) fundet tegn på, at store parceller 
havde et højere sygdomsniveau end småparcel
ler . Sammenligninger af denne art er imidlertid 
vanskelige at udføre i praksis, idet en lang række 
faktorer har betydning for sygdomsniveauet, og 
heraf udgør parcelstørrelsen kun en enkelt fak
tor. 

increase increase 

92,8 2,4 88,6 94,0 5,4 
91,0 4,1 90,7 96,0 5,3 
89,3 4,0 90,6 95,4 4,8 
93,9 4,8 90,8 94,6 3,8 

91,7 3,8 90,2 95,1 4,9 

93,3 2,1 90,9 95,0 4,1 

+1,6' +0,7' +0,1 
0,8 0,6 0,6 
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