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Utbredning av gulrost-patotyper (raser) i Europa. Varje färg indikerar en 
unik ras. © www.eurowheat.org. 
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Information till rådgivare, växtförädlare och handel    
Höstvete är den viktigaste spannmålsgrödan i Europa. Angrepp av olika svampsjukdomar kan orsaka 
stora skördeförluster samt försämra kvaliteten, men dessa förluster kan minskas genom odling av 
resistenta sorter, svampbekämpning eller genom olika odlingsåtgärder. På denna nya hemsida finns 
samlad information om olika bekämpningsåtgärder. 
EuroWheat.org sammanställer data och information om sjukdomar från flera länder och syftet är att 
analysera och visa denna information i ett europeiskt sammanhang. Att sammanställa befintlig 
information från nationella program och säkerställa att uppgifterna är jämförbara mellan olika länder 
och lätta att hitta, ger hemsidan ett betydande mervärde på europeisk nivå. 
Informationen på hemsidan ger ett stöd till integrerat växtskydd (IPM) och riktar sig till rådgivare, 
växtförädlare och företag som jobbar med bekämpning av svampsjukdomar i vete. Hemsidan 
innehåller information om olika fungicider, beslutstödssystem, svampsjukdomar, sorter och 
avkastningsnivåer samt allmän information om hur olika svampsjukdomar kan bekämpas.  
EuroWheat har utvecklat ett koncept och en metod som möjliggör att utvalda delar eller verktyg inom 
nationella informationssystem kan integreras och översätts till det nationella språket. Detta har gjorts 
för att öka tillgängligheten av informationen på hemsidan och för att undvika missförstånd. 

Fungicider 
Hemsidan ger en översikt över vilka fungicider som är registrerade i respektive land, olika fungiciders effekt 
mot olika sjukdomar, förekomst av fungicidresistens och olika bekämpningsstrategier. Hemsidan inehåller : 
> Data över olika fungiciders effekt mot åtta olika sjukdomar i vete från flera länder. 
> En översikt av problem relaterade till fungicidresistens samt länkar till sidor med mer information 
om fungicidresistens.  
> En lista över fungicidernas aktiva substanser och handelsnamn i olika länder.  

Beslutsstöd 
Bekämpningströsklar är ett 
viktigt verktyg för att kunna 
besluta om och när en 
bekämpning ska utföras inom 
integrerat växtskydd. Pro-
gnosmetoder och de trös-
kelvärden som används i olika 
länder för sex olika 
vetesjukdomar finns redo-
visade. Hemsidan innehåller: 
> En översikt av olika 
beslutsstödsystem för vete i 
Europa  och länkar till dem.  
> Tröskelvärden för sex olika 
sjukdomar samt be-
kämpningsrekommendationer 
från flera länder. 
Bild 1: Bekämpnings-trösklar 
för mjöldagg i åtta olika 
länder.  
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Prognos och varning för svampsjukdomar i vete 
För sjukdomarna stråknäckare, gulrost, brunrost, mjöldagg, svartpricksjuka och vetets bladfläcksjuka 
(DTR) kan användaren klicka på ikonen  som ses i bild 1, och byta informationen mellan de olika 
sjukdomarna. Ovan finns ett exempel på informationen som finns tillgänglig för mjöldagg. 

Odlingsåtgärder  
Med olika odlingstekniska åtgärder kan angreppen av olika svampsjukdomar påverkas och detta finns även 
bekrivit på hemsidan, liksom allmäna principer för integrerat växtskydd, (IPM). Hemsidan innehåller: 
> Specifik information om olika odlingsåtgärder som påverkar sju olika svampsjukdomar.  
> Referenser till informationen som finns på sidorna.  

Patogener  
Egenskaper hos patogener som t.ex. virulens och olika rasers aggressivitet spelar en viktig roll vid 
bedömning av riskerna för sjukdomsepidemier i olika höstvetesorter med olika resistenskällor. 
Eftersom många av de allvarligaste patogenerna, som t.ex. rostsvampar, kan spridas med vinden från 
ett land till ett annat, är det viktigt att det finns uppdaterad information från olika länder om vilka 
gulrostraser som förekommer och i vilken frekvens. Detta fungerar som ett första varningssystem för 
lantbrukare i närliggande länder. Hemsidan innehåller: 
> Förekomst  och frekvens av olika patotyper (raser) av gulrost runt omkring i Europa 
> En sammanfattning av vilka raser av gulrost som förekommit under enskilda år samt deras 
utbredning i sex europeiska länder sedan år 2000. 
> Historisk information om virulensstruktur och rasdynamik i gulrost. Informationen används för 
att bedöma risken för gulrostepidemier i de aktuella sorterna som odlas.  
> Axfusarios: information om vilka Fusarium-arter som producerar vilka mykotoxiner och hur risken 
för angrepp och mykotoxinbildning minimeras.  
>Axfusarios: Rangordning av sorters mottaglighet i tre grupper med data från fem olika länder.  

 
EuroWheat hemsidan visar olika fungiciders effektivitet mot åtta vetesjukdomar i fem olika länder.  

Sorter och skördeökningar   
De höstvetesorter som odlas i de olika länderna varierar mycket. Även avkastningen i de olika 
länderna är mycket olika beroende på på den genetiska skördepotentialen, klimatet, 
odlingsförutsättningarna och sjukdomstrycket. Hemsidan innehåller: 
> Länkar till nationella sortdatabaser. 
> Skördenivåer i vete och beräknade skördeförluster som orsakas av de olika sjukdomarna i olika länder. 
> Sammanställning av pesticidanvändning och de erhållna skördeökningarna av fungicidbehandlingar 
(från sortförsök) i flera europeiska länder. 
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Sammanfattning  

EuroWheats hemsida har utvecklats i ett samarbete mellan Århus Universitet och ENDURE partners. 
Hemsidan innehåller information om olika bekämpningsstrategier av svampsjukdomar i höstvete, 
effektschema för olika fungicider, fungicidresistens, gulrostvirulens, mottaglighet för axfusarios hos olika 
sorter, bekämpningströsklar, beslutstödssystem, vilka odlingstekniska åtgärder som kan påverka 
sjukdomsangrepp och dess betydelse för kärnskörden. Nationell data från flera länder har samlats in och 
finns här tillgängligt. En viktig del i integrerat växtskydd är att sprida befintlig kunskap så den kan nås 
och användas av så många som möjligt och här kan EuroWheats hemsida vara en viktig informationskälla.  

> De institutioner som är partners i Eurowheat är :  
> Institut national de la recherche agronomique (INRA), Frankrike 
> Association de coordination technique agricole (ACTA), Frankrike  
> ARVALIS - Institut du vegetal, Frankrike 
> Julius Kuehn Institute - Federal Research Centre for Cultivated Plants, Tyskland  
> Rothamsted Research (RRES), Storbritannien   
> National Institute of Agricultural Botany (NIAB), Storbritannien   
> Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR), Polen 
> Aarhus University, Faculty of Agricultural Sciences (AU), Danmark  
> Danish Agricultural Advisory Service (DAAS), Danmark 
> Jordbruksverket, Växtskyddscentralen, Sverige. 
> Servizio Fitosanitario - Emilia-Romagna Region (SFRER), Italien    
> Szent István University (SZIE), Ungern 
> Agroscope Changins-Wädenswil (ACW), Schweiz   

För ytterligare information kontakta:  

Deltagande i EuroWheat.org är inte begränsat till medlemmar av ENDURE. Om du är intres-
erad av att bidra med egna data eller information vänligen kontakta: 
LiseN.Jorgensen@agrsci.dk 

Om ENDURE 
ENDURE är ett nätverk för Europeiskt uthålliga växtxskyddstrategier (European Network for 
the Durable Exploitation of Crop Protection Strategies). ENDURE är ett nätverk av experter 
som har två huvuduppgifter: organisera Europeisk forskning och utveckla användningen av 
integrerat växtskydd, samt att etablera ENDURE som ett världsledande nätverk inom uthålliga 
växtskyddsstrategier.  
 
18 organisationer i 10 Europeiska länder ingår i ENDURE under fyra år (2007-2010), med 
ekonomiskt bistånd från European Commission’s Sixth Framework Programme, priority 5: Food 
Quality and Security. 

Hemsida och ENDURE’s Information Center: 
www.endure-network.eu 

Denna publication är finansierad av EU medel (Project number: 031499), Under the Sixth 
Framework Programme, and is catalogued as Wheat Case Study – Guide Number 3, publicerad 
Februari, 2010. 
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