
Majsbrand - en svampesygdom i majs 

Brita Dahl Jensen, Birgitte Popp Andersen, Gitte Kjeldsen Bjørn

DJF m arkbrug nr . 326 • December 2007

A
A

R
H

U
S

 
U

N
I

V
E

R
S

I
T

E
T

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Grøn Viden



Markbrug nr. 326 • December 2007
2

Sygdommen majsbrand har kun-
net ses i majsmarker i de senere år. 
Sygdommen forårsages af svampen 
Ustilago maydis. Her beskrives symp-
tomerne, svampen og den skade, 
som den forvolder. Desuden gives 
der nogle bud på hvilke dyrknings-
strategier, der kan være med til at 
minimere sygdommen.

Symptomer
Symptomerne på sygdommen ses 
først som faste, hvide, nærmest sølv-
glinsende galler. Når gallerne vokser, 
springer de yderste cellelag, og en 
tør til fedtet og pulveragtig spore-
masse kommer til syne. Symptomer-
ne kan udvikle sig overalt på plantens 
overjordiske dele, men udvikles oftest 
i forbindelse med plantens vækst-
punkter. Galler på majskolberne er 
meget karakteristiske for majsbrand, 
og kan ikke forveksles med nogen 
anden sygdom. Ved alvorlige angreb 
hæmmes planternes vækst i marken.

Svampens biologi og 
spredning
Sygdommen forårsages af 
en svamp med det latinske 
navn Ustilago maydis. Sidst 
på sæsonen produceres en 
sporeform, som er i stand til 
at overvintre. Der er i littera-
turen forskellige angivelser af 
sporernes overlevelsesevne 
– fra 1 til 10 år, afhængig af 
temperaturforholdene. Disse 
sporer kan spredes med vin-
den, og spirer næste sæson 
ved temperaturer mellem 
10-30 grader C. Herved dan-
nes en ny sporeform, som 
igen kan spredes med vin-
den, spire og inficere plan-
terne i et samspil med varmt 
og fugtigt vejr.

Risikoen for sporespiring og infektion 
er højst ved omkring 25 grader C og 
fugtigt vejr. Der er forskellige opfat-
telser af, om planteskader forårsaget 
af hagl, insekter (f.eks. fritfluer) giver 
øget infektionsrisiko. Når infektionen 
har fundet sted, går det stærkt med 
sygdomsudviklingen på lune som-
merdage. En ny generation af milli-
arder af sporer i en galle vil nu igen 
kunne spredes med regn og vind, og 
transporteres på majskernernes over-
flade (udsæd) eller med insekter eller 
maskiner, og således spredes over 
store afstande til nye områder. Det 
er tilsyneladende svampesporernes 
evne til at overleve i planterester i jor-
den og vindspredning, som har størst 
betydning for smittespredning. 

Sygdommens udbredelse 
Sygdommen er udbredt over hele 
verden, og har længe været gen-
stand for opmærksomhed. Majs-

brand i sukkermajs blev observeret i 
Danmark i 1917.

Ifølge Danmarks Meteorologiske 
Institut (www.dmi.dk) blev der både 
i juli og september 2006 målt den 
højeste middeltemperatur i Danmark 
siden 1874. 
Gunstige vejrforhold forklarer såle-
des de alvorlige angreb i sommeren 
2006. 

Arealet med majs til fodring er ti-
doblet over de sidste 25 år, og ca. 
135.000 ha i 2006 (www.statistik-
banken.dk). Arealet med sukkermajs 
er mere beskedent men ligeledes 
stigende, og var i 2003 ca. 200 ha. 
Det store majsareal vil fremover være 
med til at øge risikoen for smitteop-
formering og angreb. Det kan ikke 
udelukkes, at vildtrefugier med majs 
udgør en smitstofkilde og bevirker at 
smitstof har lettere ved at overleve 
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Sygdomscyklus for Ustilago maydis, som forårsager majsbrand. (Figur: Brita Dahl Jensen)
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fra sæson til sæson, idet inficerede 
syge majsplanter står hele vinteren 
over. 

Da vi samtidig ser en generel ten-
dens til lidt højere temperaturer, er 
konklusionen, at der er en risiko for 
at majsbrand kan blive en del af det 
generelle sygdomsbillede fremover.

Udbytte og økonomi 
I et af vores nabolande, Polen, har 
man i forsøg i den sydøstlige del af 
landet, evalueret fodermajs for syg-
domsangreb i årene 1976-92. Der 
var stor årstidsvariation, som tilskri-
ves klimaforhold, men i den 17-årige 
periode var majsbrand den vigtigste 
sygdom med gennemsnitlig 6 pro-
cent planteinfektion og et udbytte-
tab på 3,3 procent over alle årene. 
Et udbyttetab af denne størrelsesor-
den giver et tab på ca. 300 FE, under 
danske forhold. I sukkermajs er det 

klart, at enhver angrebet kolbe vil 
være kassabel og dermed resulterer i 
et indtægtstab. 

Foderværdi, mykotoksiner og allergi
I 2006 blev der blandt andet i Sønder-
jylland lavet separate ensilagestakke 
fra kraftigt angrebne majsmarker på 
grund af tvivl om angrebenes effekt 
på foderværdi og kvalitet.  
Fodringsforsøg i Tyskland tilbage i 
1977 viste imidlertid, at væddere ikke 
fik ændret ædelysten af at spise infi-
ceret ensilage, dog var foderværdien 
(nettoenergi og fordøjeligt råpro-
tein) mindre end i kontrolensilagen. 
Fodring af drægtige køer viste heller 
ikke tegn på, at køernes appetit var 
påvirket, men en svag tendens til lidt 
lavere mælkeydelse, selvom dette ikke 
kunne fastslås med signifikant sikker-
hed. Kliniske test i forsøgsperioden 
viste ikke tegn på ændring i køernes 
sundhedstilstand. 

Fordøjelsessystem og leverfunktion 
var således ikke påvirket. Der var hel-
ler ingen negative effekter på dræg-
tigheden, og kalvene fødtes efter-
følgende sunde. På baggrund af den 
forringede foderværdi er der dog god 
grund til at tage bekæmpelse af majs-
brand i markerne alvorlig.
I de ovennævnte fodringsforsøg blev 
der ikke fundet mykotoksiner (gift-
stoffer produceret af svampen), men 
der var generelt en tendens til flere 
mikroorganismer i den inficerede ensi-
lage end i kontrollen, og disse påvir-
kede ensilagens stabilitet negativt. En 
konklusion fra undersøgelser i Frank-
rig, hvor der dog ikke var majsbrand 
i marken, er, at dyr - og måske også 
mennesker - i forbindelse med fodring 
og håndtering af ensilage konstant er 
udsat for små mængder mykotoksiner 
fra svampe. Der er således gode grun-
de til generelt at sikre høst af sunde 
planter. 
 
I Mexico spises de angrebne majskol-
ber som en fin og dyr delikatesse. Det 
tyder på, at svampen ikke producerer 
mykotoksiner med en akut skadelig 
virkning. Dog kan man ikke udelukke, 
at samtidige angreb af andre svampe, 
så som Aspergillus eller Fusarium 
kan føre til mykotoksindannelse i de 
angrebne kolber. 

Hvordan med at arbejde i marken? 
Kan vi tage skade af at blive udsat for 
sporeskyerne i forbindelse med høst? 
Der bliver ikke lavet tællinger af spo-
rerne i Danmark pt. og ifølge allergi-
sagkyndige, er der ikke kendskab til 
allergitilfælde herhjemme. I Spanien 
har man dog fundet at 3 procent af 
patienter med høfeber og astma rea-
geret positivt på en ’priktest’. Dette 
tyder på, at man generelt ikke bør 
udsætte sig selv for flere sporeskyer 
end absolut nødvendigt. 
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Angreb af majsbrand ses på alle overjordiske plantedele. Først kommer hvide, 
nærmest sølvglinsende galler til syne. (Foto: Brita Dahl Jensen). 



Bekæmpelsesstrategier
Sædskifte, sund udsæd og afstand 
til majsvildtagre
Med den større udbredelse af majs-
arealer, og muligheden for overlevelse 
af sporerne i jorden i mange år, samt 
vindspredning af disse, så vil et for-
nuftigt sædskifte være et skridt i den 
rigtige retning, men ikke kunne løse 
hele problemet. 

I hvor stort omfang smitten spredes 
med udsæden vides ikke. Bejdsning af 
frø med visse midler har vist en effekt 
i laboratoriet i australske forsøg i 
1980’erne, men der findes for øjeblik-
ket ikke nogen virksomme midler til 
frøbejdsning i Danmark. Ligeledes fin-
des der ikke nogen kemiske bekæm-
pelsesmidler til sprøjtning i marken. 
I princippet vil fjernelse og brænding 
af syge kolber og andre plantedele 
kunne nedsætte smittetrykket, men 

det vil være en stor opgave. Det vil 
derimod være en overvejelse værd 
ikke at plante majs i overvintrende 
vildtagre, som ligger tæt på andre 
majssarealer, idet sygdomsangreb og 
gallerdannelse i vildtagrene kan være 
en kilde til smitstof den efterfølgende 
sæson.

Pløjning og vanding
Efterårspløjning kan tænkes at 
begrænse overlevelsesmulighederne 
for Ustilago-sporerne. Vanding, der 
kan øge risikoen for nye infektioner, 
burde alt andet lige fremme sygdom-
men, men det er sandsynligvis mere 
afgørende for forløbet, at man und-
går stressede planter. 

I Sønderjylland blev der i 2006 obser-
veret mange flere majsmarker med 
majsbrand end normalt, og stres-
sede planter i uvandede marker var 

hårdest ramt – med op til 15 procent 
inficerede planter. Der var til gengæld 
under 1 procent angrebne planter 
i marker, som blev vandet 4 gange. 
Majsforsøgene ved de sønderjyske 
Landboforeninger i 2006 tydede lige-
ledes på, at en god vandingsstrategi 
kan medvirke til at begrænse angre-
bene. 

Sygdomsresistens
Fodermajs: Der deltog 74 majssorter 
i Landsforsøgene i 2006 til helsæd. 
Resultaterne kan ses på Landskonto-
rets hjemmeside (www.planteinfo.
dk). Der var angreb af majsbrand i 
forsøget på Fyn og i forsøget på Sjæl-
land. På Fyn var angrebsgraden 1.2 
procent i gennemsnit over alle sorter, 
og på Sjælland 4,3 procent. I enkelte 
tidlige sorter var der op til 33 pro-
cent angrebne planter. Denne meget 
høje angrebsgrad kan delvis tilskri-
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Vildtager med majs inficeret med majsbrand, februar 2007. Kolberne var ligeledes inficeret med Fusarium-svampe.  



ves, at sorterne var overmodne, da 
sygdomsevalueringen blev foretaget. 
Stor forskel i angrebsgraden på for-
søgslokaliteterne tyder på, at lokale 
forhold, og ikke frøsmitte, har været 
mest afgørende for angrebsgraden. 
Det var igen bemærkelsesværdigt, at 
der faktisk ikke blev noteret angreb i 
de forsøg, som blev vandet. 

Sukkermajs: I sortsforsøgene med 
sukkermajs i 2006 i regi af Forsk-
ningscenter Årslev, blev der kun kon-
stateret et meget begrænset angreb 
af majsbrand i forsøget i Årslev, 
hvorimod forsøget i Skælskør var 
mere medtaget. I gennemsnit var der 
en frasorteringsgrad på 2% (antal ud 
af det totale antal høstede kolber) i 
Skælskør, hvorimod kun en af de 13 
deltagende sorter (Midnight Sweet) 
udviklede symptomer i Årslev med 
1% frasortering. I Skælskør var der 
angreb i 8 ud af de 13 sorter, og fra-
sorteringsgraden i 3 af sorterne (Ear-
libird, My Sweet og Conqueror) var 

6-8 %, altså signifikant højere end 
de øvrige sorter. Earlybird er en tidlig 
sort (111 dage), hvorimod My Sweet 
og Conqueror er senere (127 dage). 
Der er således ikke umiddelbart en 
sammenhæng imellem tidlighed og 
modtagelighed. Earlibird, My Swe-
et og Conqueror var altså de mest 
modtagelige sorter i det forsøg, hvor 
sygdommen udviklede sig (Tabel 1). 
Se også forskningsresultaterne på 
www.agrsci.dk/ahp/gkb

Det vil være oplagt at følge disse 
og andre sorter i forsøg for at få et 
mere solidt billede af sorternes mod-
tagelighed over for majsbrand. Stor 
forskel i angrebsgraden på forsøgslo-
kaliteterne tyder på at lokale forhold, 
og ikke frøsmitte, har været mest 
afgørende for sygdomsudviklingen. 
Dette stemmer overens med, at der 
har været sukkermajs flere år i træk 
på samme jordstykke i Skælskør, 
men ikke i Årslev, og at der ligeledes 
var pletvise angreb i Skælskør i 2005. 

I USA har man testet hybridsorter af 
sukkermajs for modtagelighed over 
for majsbrand, både under ’natur-
lige’ markforhold, og i forsøg med 
kunstig smitte. Selvom det ikke er 
uproblematisk at arbejde med kun-
stigt smittede markforsøg, så viste 
forsøg i 1992-94 en forholdsvis god 
overensstemmelse over år for meget 
modtagelige og meget resistente 
sorter, hvorimod de sorter, som 
udviser en moderat grad af resistens 
varierede mere. Tidlige sorter viste 
tendens til at være mere modtage-
lige end senere sorter. Det vil være 
oplagt at udføre smitteforsøg eller 
placere sortsforsøg strategisk i majs-
brand ’hot-spot’-områder, med hen-
blik på en mere systematisk karakte-
risering af sorternes modtagelighed, 
således at de mest modtagelige kan 
fravælges. 
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Sort Skælskør Årslev

Earlibird 8 0

Spring Sun 1 0

Midnight Sun 0 0

Ex 5808 0 0

Swallow 0 0

Sweet Image 1 0

Lark 0 0

After Sun 0 0

PX 9381178 2 0

Candy Sweet 2 0

My Sweet 7 0

Conqueror 6 0

Midnight Sweet 1 1

Tabel 1. Sorter af sukkermajs. 2006. Procent angrebsgrad af majsbrand.

Under mikroskopet ligner sporerne små 
’bolde’, som efter kontakt med vand 
begynder at spire. 
(Foto: Brita Dahl Jensen).



Resume
Majsbrand forårsages af svampen 
Ustilago maydis. Her beskrives symp-
tomerne, svampen og den skade, 
som den forvolder. Desuden gives der 
nogle bud på hvilke dyrkningsstrate-
gier der kan være med til at minimere 
sygdommen.
Teksten bygger bl.a. på en artikel. 
som forfatterne tidligere har bragt i 
Fagmagasinet KVÆG (2007): 1:32:37. 
En oversigt over litteratur på området 
kan findes i denne artikel. 
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Forsiden:Symptomerne på majsbrand 
er store galler. Når gallerne vokser, 
springer de yderste cellelag og en 
tør, pulveragtig sporemasse kommer 
til syne.  (Foto: Brita Dahl Jensen)
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En galle producerer ’sporestøv’, milliarder af sporer, der kan 
overvintre, spredes med vinden og give nye infektioner næste år. 
(Foto: Brita Dahl Jensen).


