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Innledning

Ramularia collo-cygni. Jørstad beskrev sjukdommen 
i Norge allerede i 1930, men det var ikke før på 
1980-tallet at sjukdommen ble ansett som viktig. 
I 1999 ble soppen isolert fra blader av norsk bygg 

soppens biologi og mulige tiltak har foregått ved 

Midt-Norsk Plantevern AS og Norsk Landbruksrådgiving 

men opptil 90 % angrep har blitt registrert på noen 

Soppen har også blitt isolert fra havre og kveke i 

utbredt i Sverige, Skottland og noen andre land i 
Nord-Europa. På en plantepatologi-konferanse i 2015 
ble sjukdommen omtalt som en invaderende art i 
Europa.

i Norge opp gjennom de siste 10-15 årene. For å 
optimalisere tiltak, er det ønskelig å utvikle en 

kunnskap om epidemiologien til denne sjukdommen. 
I denne artikkelen oppsummeres arbeid med 
sjukdommen i Norge så langt.

Norge 

Seinere registreringer av sjukdommen ved Norsk 
Landbruksrådgivings enheter i Nordic Field Trials 

Dette viser at soppen etter hvert har spredd seg til 

observert varierer mellom år. En forsøksserie med 

2002) viste stor variasjon i angrepsgrad mellom år og 
sted. Noen år i noen områder skiller seg ut med mye 

Salamati & Reitan 2006) eller 2010 og 2012 med 
over 25 % angrep begge år i Nord-Trøndelag. Uansett 

 
. 

Nivået av frøsmitte av R. collo-cygni, målt med PCR-

Andersen 2011). Dette kan bety at frøsmitte med 
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R. collo-cygni er mer utbredt i landet enn vi hadde 

seg og gir synlige symptomer og skader plantene er 
ikke kjent. 

Livssyklus
R. collo-cygni-soppen er trolig bygg, 

men soppen er også påvist i hvete, havre og rug, samt 
hos en del grasarter som bl.a. engrapp og kveke. 
Soppen kan overvintre både på planterester i åkeren 
og på grasarter som f.eks. kveke. Såkorn kan også 

soppen store mengder sporer fra døde planterester 

transporteres over lange avstander med vinden. 
De spres også effektivt ved vannsprut. Sporene er 

nye vertpIanter. Fuktige forhold fra buskingsstadiet 
og utover mot stråstrekking vil dermed bidra til økt 

risiko for sterke angrep av 
Reitan 2006). Soppsporene spirer raskt når de først 
lander på en vertsplante og får litt fuktighet. Soppen 
danner raskt et tett nettverk av sopp-hyfer på bladets 

vokser soppen uten synlige symptomer systemisk 
oppover i planten etter hvert som det dannes nye 
blad. Først fram mot og etter blomstring begynner 
symptomene på soppangrep å dukke opp i form av 

randsoner, og angrepne blader begynner å visne fra 
bladspissen og bladkantene og innover. Ved sterke 

deler av bladene visner. På undersiden av angrepne 
blad kan en etter hvert se parallelle rekker med 

soppen Ramularia collo-cygni. 
Etter Jan-Eivind Kvam-Andersen 

-

2010).
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angriper også strå, bladslirer og aks. Livssyklusen til 

Sjukdomssymptomene dannes som et resultat av at 

med plantens overgang fra vegetativ til generativ 
utvikling, men hvorvidt det også er påvirket av andre 

et al. 2008). Det 
er ikke funnet noe kjønna stadium av soppen, men 

kulturer av R. collo-cygni på vekstmedium og på bygg 

bety at det kjønna stadiet av soppen er tilstede i 

Reitan 2006). R. collo-cygni
konkurrent mot andre soppsjukdommer i bygg, slik at 

sterke angrep av andre typiske byggsykdommer som 

total resistens mot sjukdommen. Feltforsøk i 2010 i 

2011). Sortsforsøk over 3 år og på 5 steder viste at 

Fra forsøksserien 2000-2002 med Lavrans og Thule, 
konkluderte Salamati at Stratego, et soppmiddel 
som inneholder strobiluriner, var et egnet middel for 

midler som er registrert for sjukdomsbekjempelse 
i bygg bør vurderes. Resistens mot strobiluriner 

et al. 2011), slik at blanding av midler med ulike 
virkningsmekanismer anbefales. Sporer av soppen kan 
overleve noe tid og sprer seg over lange avstander, 
slik at ugress som kveke, og halmrester fra andre felt, 

fuktighetsforhold.

Tidspunkt for sprøyting

 

i august korrelerte med bladfuktighet i de første 

sammenheng vurderes som grunnlag i en risikomodell 

validere denne modellen for norske forhold. Basert 
på det samme datasett vurderer vi å integrere 
sortsresistens og jordarbeiding i modellen. Målet er 

en hjelp til å vurdere tidspunkt for sprøyting. Vi 
har ennå ikke nok data for å etablere sammenheng 

dermed heller ikke mulighet for å utvikle funksjoner 
for økonomiske skadeterskler. 
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