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Sør-Norge
Spireevna i bygg er bra, men på grunn av mye soppsmitte, er beisebehovet stort. Havresorten
Belinda spirer også bra, mens det er store problemer med spireevna i andre havresorter, mest
på grunn av soppen Fusarium graminearum. I vårhvete er det mye soppsmitte og redusert
spireevne, men beising har god effekt.

Bygg
Spireevna er bra: I gjennomsnitt 91 % ubeisa og 95 % etter prøvebeising. I Edel er det kraftig
spiretreghet, men dette er ikke noe problem i de andre byggsortene. De fleste prøvene av
Annabell og Edel er sterkt smitta av Bipolaris sorokiniana. I gjennomsnitt er smitten 78 % i
Annabell og 71 % i Edel. Det er også en del Fusarium-smitte i mange byggprøver, og høyest
er nivået i Helium, Iver og Tyra. Det er registrert mye byggbrunflekk (lite i Annabell og
Edel). Beisebehovet er svært stort i alle byggsortene, med unntak av Sunnita.

Havre
Det er store sortsforskjeller både i spireevne og smittegrad. I Belinda er spireevna høy (88 %
ubeisa, 93 % etter prøvebeising), mens den derimot er svært låg i Bessin, Lena og til dels
Gere. I Bessin spirer 72 % av prøvene så dårlig selv etter prøvebeising at de ikke kan brukes
som såkorn. Tilsvarende tall i Lena er 64 % og i Gere 35 %.
Med unntak av Belinda er det mye Fusarium-smitte i havreprøvene, og i mange tilfeller er det
den aggressive arten Fusarium graminearum som ødelegger spireevna. I sorten Hurdal er det i
gjennomsnitt 76 % havrebrunflekk, og så godt som alle prøvene av denne sorten er anbefalt
beisa.

Vårhvete
Det er liten forskjell i spireevna hos de to hovedsortene Bjarne og Zebra, og i gjennomsnitt
spirer de 80 % ubeisa og 93 % etter prøvebeising. Det er mye Fusarium-smitte i prøvene av
vårhvete, men i motsetning til i havre, har prøvebeising hatt god effekt. Selv om det er
registrert noen få prosent smitte av Fusarium graminearum i de aller fleste prøvene av
vårhvete, er det andre Fusarium-arter og snømugg som dominerer. Smittegraden av
hveteaksprikk er også relativt høy i år. Med så mye soppsmitte til stede, er så å si alle
hveteprøvene som er analysert, anbefalt beisa.

Fusarium graminearum og mykotoksiner
Som nevnt er mange prøver av havresortene Bessin, Lena og Gere fra Sør-Norge sterkt smitta
av Fusarium graminearum. Vi veit at denne Fusarium-arten kan produsere mykotoksinet
DON. Ved hjelp av ELISA-metoden har vi analysert en del sterkt smitta prøver for innhold av
DON og T-2.
Det er registrert svært lite T-2. Bare noen få prøver har hatt over 50 µg/kg, og ingen prøver
har hatt over 200 µg/kg, som er den lågeste anbefalte grenseverdien for T-2 (gris og hest).

For DON derimot er det mer urovekkende. Flere prøver har vist høye verdier, opp til 19 000
µg/kg i et par havreprøve og over 15 000 µg/kg i en prøve av Edel bygg.

Trøndelag
Det er store variasjoner i såkornkvaliteten, avhengig av om kornet ble tresket før eller etter
regnværsperioden i august/september. Hovedinntrykket er mye spiretreghet og stort
beisebehov.

Bygg
Spiretregheten er mye kraftigere enn vi har vært vant til de siste årene, spesielt i sortene Edel
og Olsok. Hvis en får opphevet spiretregheten, vil de fleste partiene likevel kunne brukes som
såkorn. Slår vi sammen normale spirer og friske, uspirte korn, blir spireevna i gjennomsnitt 88
% ubeisa og 92 % etter prøvebeising. Unntaket er sorten Gaute, som har vesentlig lågere
spireevne enn de andre sortene. Beisebehovet er høgt, hovedsakelig på grunn av Fusarium- og
Bipolaris-smitte i Edel og på grunn av smitte av byggbrunflekk i de andre sortene.

Havre
Gere er hovedsorten i Trøndelag, og mange av partiene spirer svært bra. I gjennomsnitt er
spireevna 84 % ubeisa og 88 % etter prøvebeising. Ca halvparten av partiene er anbefalt beisa,
for det meste på grunn av smitte av havrebrunflekk.

