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Mykotoksiner dannes av Fusarium-sopp som angriper kornplanter i åkeren. Fusarium er en 
stor soppslekt med mange arter som kan angripe alle kornartene våre. På grunn av økte og til 
dels høye forekomster av mykotoksiner i korn de seinere årene, har aksfusariose blitt en av de 
viktigste kornsjukdommene både i Norge og i de store korndyrkingsområdene i verden. Det er 
særlig trichothecenene DON (deoxynivalenol) og T2/HT2 som har fått størst oppmerksomhet. 
Andre toksiner som er relativt vanlig er zearalenon (ZEA) og enniatiner. Vekst og utvikling 
av ulike Fusarium-arter og produksjon av respektive mykotoksiner kan påvirkes ulikt av 
klima og dyrkingsforhold. 

 

Smittekilder og spredning av Fusarium  

Fusarium-sopp overlever i stubb og halmrester oppå bakken og i øvre jordlag (Figur 1), samt i 
såkorn. Infisert stubb og halm er viktigste smittekilde («smittereservoar»). Såkornsmitte anses 
ikke å ha særlig betydning når det er rikelig med smitte fra planterester, men infisert såkorn 
kan spre smitte til nye områder. Ved fuktige forhold danner soppen sporer som kan spres med 
regnsprut lokalt i åkeren og dermed angripe plantene oppover i bestandet. Arten Fusarium 

graminearum (viktigste produsent av mykotoksinet DON) produserer i tillegg sporer som kan 
spres gjennom lufta med vind og angripe planter over store avstander. Kornartene er mest 
mottagelige for aksfusariose i løpet av plantenes blomstringsperiode.  

 

Betydning av vekst/dyrkingsforhold 

Redusert jordarbeiding som gir mye planterester oppå bakken, særlig i kombinasjon med 
ensidig korndyrking, kan gi et stort smittepress. Ved redusert jordarbeiding tar det lenger tid 
før planterester brytes ned og soppene får bedre mulighet til å overleve og spre smitte (mange 
sopper overlever kun få måneder nedgravet i jord, mot 2-3 år i uforstyrra planterester oppå 
bakken). En rekke undersøkelser fra diverse land har vist at risikoen for angrep av 
aksfusariose og utvikling av mykotoksiner øker ved redusert jordarbeiding og dyrking av korn 
etter korn (inkludert mais som gir en særlig stor risiko).  

I en sammenstilling av angrepsgrad av fusariose (Fusarium/Microdochium) i norsk såkorn 
gjennom 41 år (over 70 000 såkornpartier) framgår det at smittenivået har økt med omtrent 
100 % de siste 10 år. Så godt som alle såkornpartier (sertifisert og egenavla) analyseres for 
smitte og angrepene er i stor grad representative for Fusarium-forekomster i norsk korn 
generelt. Økningen i angrep har skjedd samtidig med at kornarealet som har ligget i stubb 
over vinteren har økt fra 37 % i år 2000 til omtrent 57 % i 2011 (Bye et al. 2012). Redusert 
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jordarbeiding i områder på Østlandet med ensidig korndyrking, med få muligheter for 
alternative vekster, vil nødvendigvis øke smittepresset av Fusarium. Forsøk har vist at angrep 
av aksfusariose og mengder mykotoksiner kan øke ved økende mengder planterester på 
åkeren (Hofgaard et al. 2012). 

 

 

Figur 1 Livssyklus hos aksfusariose forårsaket av Fusarium graminearum (tegning av 
Hermod Karlsen, fra Brodal et al. 2009) 
 

Betydning av vær/klima 

 
Angrep av Fusarium og utvikling av mykotoksiner skjer særlig under fuktige værforhold. 
Regn og fuktig vær i tiden etter aksskyting kan føre til kraftige angrep i akset og høye 
forekomster av mykotoksiner i kornet. Det antas at økt nedbør og temperatur i vekstsesongen 
de siste 10 årene, særlig omkring vårkornets blomstring (juli) og utover i matingsperioden, har 
vært en viktig årsak til de økte toksinforekomstene i Norge. I tillegg vil sein tresking som 
følge av fuktige forhold utover høsten øke risikoen for utvikling av Fusarium og 
mykotoksiner (bla DON og ZEA).  

Fuktighet/nedbør og temperatur har betydning for hvilke Fusarium-arter som dominerer.  I 
fuktige og «varme» strøk er F. graminearum den viktigste arten, og i «kjølig» strøk (Norden, 
Nord-Europa) har F. avenaceum, F. culmorum, F. poae, F. langsethiae og M. nivale vært 
mest vanlig, men i seinere år har forekomsten av F. graminearum økt i både i Norge (Aamot 
et al. 2008) og andre Nord-Europeiske land. Dersom værforholdene i løpet av våren i tillegg 
fremmer utvikling av sopp, kan dette medføre oppformering av smitte. Det er i Norge 
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registrert høyere temperaturer om våren de seinere årene, sammenliknet med 
gjennomsnittstemperaturer 20 år tilbake (Rafoss 2009). Det kan spekuleres i om mildere vår 
har gitt F. graminearum bedre mulighet til å overleve og produsere smitte i norske kornåkre. 

En Nordeuropeisk studie, med data fra Sverige, Finland, Nederland og Norge (Bioforsk har 
bidratt med data), som modellerte risiko for DON ved ulike klimascenarier, konkluderte blant 
annet med at en «middels» klimaendring vil kunne gi tre tredoblede DON-forekomster. 
Økningen ser ut til å kunne bli større i vårhvete enn høsthvete (Fels-Klerx et al. 2012). 

Vekst og utvikling av ulike Fusarium-arter kan påvirkes ulikt av klima og dyrkingsforhold. 
Fusarium langsethiae, en Fusarium-art som produserer mykotoksinene T2 og HT2, ser ut til å 
være mest vanlig under relativt tørre værforhold. Vi har registrert at korn med lavt innhold av 
DON kan ha høyt innhold av T2/HT2 og omvendt, at korn med høyt innhold av DON ofte har 
lite T2/HT2.  

Også halm kan ha høyt innhold av mykotoksiner, men det er få undersøkelser av dette både i 
Norge og andre land. I en tysk undersøkelse ble det påvist økte forekomster av zearalenon i 
halm ved utendørs lagring i forhold til tørr lagring innendørs (Rohweder et al. 2011). I 
Storbritannia ble det rapportert om til dels høyere DON-nivåer i halm enn i korn høsta 2008, 
et år med mye nedbør (Edwards and Stewart 2010)  

 

Sortsvalg 

Kornsortenes mottagelighet har betydning for hvor sterke angrepene blir og for produksjonen 
av mykotoksiner. Screening av norske sorter for resistens mot DON viser at noen sorter er noe 
bedre enn andre både innen bygg (f eks Brage, Gustav, Iver, Tyra) og i havre (Odal, Skarnes 
bedre enn Belinda og Haga). Innen vårhvete er det flere lovende foredlingslinjer med god 
resistens som på sikt bør erstatte de mer mottakelige sortene Zebra og Demonstrant (Lillemo 
et al. 2013). 

 

Behandling med plantevernmidler 

Ved sprøyting med fungicider mot soppsjukdommer som mjøldogg og bladflekksjukdommer 
fram mot aksskyting er det rapportert om fare for økt angrep av Fusarium. Målrettet 
behandling mot Fusarium med «riktig» fungicid (f eks prothioconazol), til riktig tidspunkt 
(blomstring), er det vist at innholdet av DON reduseres med ca 50 %, men det har ikke gitt 
noen reduksjon av T2/HT2. 

Økte forekomster av aksfusariose og DON i Canada er satt i sammenheng med bruk av 
glyfosat (Fernandez et al. 2009). Det ble ikke funnet en slik sammenheng i en norsk 
undersøkelse for ca 10 år siden (Henriksen og Elen, 2005) 
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