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INDHOLDSFORTEGNELSE;
- Introduktion til Havrerødsot
- Kendte resistensgener
- … og sorter med dem.
- Markedsituation udenfor Danmark
- Alternative metoder til ”resistens”.
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Intro til
HAVRERØDSOT

Barley yellow dwarf (apsnet.org)

• Virus optages af lus fra inficerede planter, 
• Nye planter inficeres når inficerede lus flyver til nye planter.
• Varmt efterår/tidlig såning øger risiko for lus. 
• Symptomer ses tydeligt i foråret.
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BYDV-Final-Draft-9-12-16.pdf (udel.edu)

Habekuss, et al, 2009, J. f Kulturplanzen Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2020-2021 (landbrugsinfo.dk)

https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/viral/pdlessons/Pages/BarleyYelDwarf.aspx
http://cdn.extension.udel.edu/wp-content/uploads/2015/10/14051904/BYDV-Final-Draft-9-12-16.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/public/e/9/8/plantebeskyttelse_bladlus_havrerodsot_registreringsnettet_2020_2021


Intro til
HAVRERØDSOT

Udbyttetab i vinterbyg er ikke estimeret ret mange steder – Frankrig 
tættest på! 
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Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2020-2021 (landbrugsinfo.dk)

Foto, Birger Eriksen, Frankrig
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https://www.landbrugsinfo.dk/public/e/9/8/plantebeskyttelse_bladlus_havrerodsot_registreringsnettet_2020_2021


Situation i andre 
lande…
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- Frankrig; resistens/tolerance er en ”must-have” egenskab siden 2021!!
- England/Irland; BYDV resistens/tolerance er efterspurgt.
- Tyskland/Østrig; BYDV res./tol. er et plus, men ikke mere pt.

2016
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2017
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2021
8/19

2022
14/22



HAVRERØDSOT i 
HVEDE!
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Havrerødsot forbindes mest med vinterbyg, men hvede kan 
også angribes, og give signifikante udbyttetab

Behandlet

Ubehandlet
Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2020-2021 (landbrugsinfo.dk)

Foto Julie Skriver Nielsen, LandboSyd.

Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2020-2021 (landbrugsinfo.dk)

Ghita Cordsen, Plantekongres 2016

https://www.landbrugsinfo.dk/public/e/9/8/plantebeskyttelse_bladlus_havrerodsot_registreringsnettet_2020_2021
https://www.landbrugsinfo.dk/public/e/9/8/plantebeskyttelse_bladlus_havrerodsot_registreringsnettet_2020_2021


RESISTENS &
TOLERANCE

gener 
i VINTERBYG
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- Der er pt beskrevet 3 gener der giver tolerance (Ryd2, Ryd3 & Post-
QTL) og et resistensgen (Ryd4Hb).

- De præcise virkemekanismer er ikke kendt for nogen af generne.

Effekt af Ryd2, Ryd3 og Post-QTL
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- Ryd4Hb er krydset ind fra Hordeum bulbosum af Antje Habekuss m.fl. 
nede på Julius-Kühn Instituttet, Quedlinburg, Tyskland.

- Tests med estimering af virus i planten antyder at Ryd4Hb modsat
Ryd2 og Ryd3 giver reel resistens.

- Men virkemekanisme såvel som præcise DNA markører mangler 
endnu.

Hordeum bulbosum

Scholz et al., 2009, TAG

Måling af virus indhold i inficerede planter viser;
- dominant gen via 3:1 udspaltning 
- fravær af virus i resistente planter der 

antyder reel resistens.
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Da sygdommen – heldigvis – ikke er sikker hvert år i Danmark testes 
linjerne i tidlig såede forsøg i Frankrig:

Sejet’s nursery i Frankrig 2022



Sorter med resistens –
i DANMARK.
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- De første sorter der kom på markedet med BYDV 
tolerance var cv. Paroli (2r) i Tyskland (2012) og cv. 
Hirondella (6r) i Frankrig (2016). Begge sorter forædlet af 
Saatzucht Ackermann/Tyskland.

- Herhjemme har der været 5 sorter i Landsforsøg. Som dog 
alle har haft for lavt udbytteniveau til at være relevante.

*maltbyg, listet i Frankrig

Sort (FHT)

År Statsforsøg Landsforsøg

2016 1 Hirondella* (91)

2017 1 Hirondella* (94)

2018

2019

2020

2021
1 2

LG Caiman (94),     

KWS Exquis (100)

2022 3 2

KWS Feeris (98),         

SY Lavendel (97)

2023 7 3

Orcade, SY Lavendel, 

SY Harrier

Antal linjer



Andre metoder til 
sygdomsbekæmpelse
= dyrkningspraksis!

Plantekongres - 2023

• Sprøjtning – rettidig bekæmpelse af lus er stadig 
nødvendig, særlig ved tidlig og tynd såning.

• Udsædsmængde – lav udsædsmængde gør afgrøden mere 
sårbar.

Foto; 
Andreas Østergaard
25/3-2015

Foto; 
Andreas Østergaard
9/4-2015



Andre metoder til 
sygdomsbekæmpelse
= dyrkningspraksis!
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• Såtidspunktet; tidligere såning = større risiko for nok 
varme dage til opformering af lus (forskel på Svendborg og 
Herning…)

Infektionsdage opgjort som 
dage med >= 10 grader

Vejrarkiv (dmi.dk)

September                     Oktober                            November
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https://www.dmi.dk/vejrarkiv/
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!


