
Virussygdomme hos stenfrugttræer. 
Af H. Rønde Kristensen. 

Gennem de senere år har man her i landet fundet adskillige 
virussygdomme hos b;\de blomme, kirsebær, fersken og abrikos; 
og da især blomme og kirsebær spiller en ikke ubetydelig rolle 
i både erhvervs- og privatfrugtavlen, vil det være i almenhedens 
interesse at begrænse disse sygdommes videre udbredelse og 
at kunne skille dem ud fra genetiske og fysiogene forstyrrelser 
med lignende symptomer. Fersken og abrikos er naturligvis her
hjemme af ringe samfundsøkonomisk interesse, men da de virus
sygdomme, der hjemsøger disse planter, for en meget stor del 
også kan angribe blomme og kirsebær, bliver man nødsaget til 
at betragte hele stenfrugt-virus problemet under en fælles syns
vinkel. 

Her i landet er det kun i et kortere åremål, man har arbejdet 
med undersøgelser af stenfrugt-viroser, hvilket imidlertid næppe 
betyder, at virusangrebne stenfrugttræer ikke tidligere har fore
kommet i Danmark. Utvivlsomt har flere af de nu fundne 
viroser eksisteret herhjemme i adskillige år, men de herved frem
kaldte symptomer har blot været tilskrevet andre årsager. Det 
er heller ikke udelukket, at virus er årsagen til flere af de vækst
og frugtbarhedsproblemer, man af og til støder på i stenfrugt
avlen, men som man hidtil har stået ganske uforstående overfor. 

Men bortset fra, at flere af de nu erkendte virussygdomme 
utvivlsomt har eksisteret i mange år her i landet, kan man ikke 
udelukke den mulighed, at nogle viroser i de senere år er ind
ført hertil med træer, grundstammel' eller podekviste samt even
tuelt med frø fra andre lande. Og her er der først og fremmest 
grund til at nævne U.S.A. og Canada, der er hjemsøgte af et 
overordentlig stort antal stenfrugt-vi roser, hvoraf nogle er sær
deles alvorlige. 

U.S.A. og Canada har da også været de førende lande på 
stenfrugt-virusundersøgelsernes område, hvilket har resulteret 
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i talrigc publikationer desangåendc. Fra Nc'w Zcaland foreligger 
også nogle beretningcr om viroser på diverse stenfrugtarter. 

I Europa har stenfrugt-viroserne tilsyneladende hidtil optrådt 
mest ondartede i Bulgarien og Jugoslavien, men også i Czekoslo
vakiet, Schweiz, Holland, Tyskland, Italien, Frankrig og England 
optræder forskellige virussygdomme hos stenfrugUræerne, og 
enkelte tilfælde er også rapporteret fra Norge og Sverige. -
De mest systematiske undersøgelser på stenfrugt-virosernes om
råde her i Europa har i de senere år været udført på East Malling 
forsøgsstation i England, men Holland følger godt efter, og i 
Schweiz har man særlig på visse kirsebær-viroscrs område 
udført et stort arbejde. 

For at trænge de stcnfrugt-viroser, der allerede findes her i 

landet, mest muligt i baggrunden, og især for at hindre udbre
delsen af nye og endnu alvorligere virussygdomme herhjemme, 
er det vigtigt, at flest mulige planteskolefolk, frugtavlere, have
ejere, konsulenter og forsøgsfolk får bedst muligt kenskab til 
alle disse sygdomme, eller i hvert fald får mulighed for nogen
lunde let tilgængelige oplysninger. 

Udfra disse betragtninger skal der i det følgende gøres et 
forsøg på at beskrive de hidtil fundne stenfrugt-viroser, ikke 
alene dem, der hidtil er fundet her i landet, men overhovedet 
alle de virussygdomme, man hidtil har beskrevet hos stenfrugt
træerne. 

Naturligvis kan en sådan afhandling ikke gøre krav på at 
være fuldkommen eller fejlfri, bl. a. af den grund, at det ofte 
er vanskeligt at vurdere forskellige beretningers pålidelighed, 
ligesom der sandsynligvis fra en række lande foreligger beret
ninger, der ikke har været tilgængelige ved udarbejdelsen af 
nærværende afhandling. 

Af de 155 publikationer, der refereres til i litteraturforteg
nelsen, hidrører de 144 fra årene 1950-53; kun 11 er fra før 
1950. 

Årsagen til, at der ikke er benyttet mange beretninger fra 
før 1950, skyldes, at en meget væsentlig del af disse tidlige 
beretninger er omtalte i den udmærkede håndbog over stenfrugt
viroser i Nordamerika (nr. 151), der i 1951 blev udgivet af 
landbrugsministeriet i U.S.A. - Denne bog har tillige med de 
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øvrige publikationer, der nævnes i litteraturfortegnelsen, været 
en værdifuld og nødvendig hjælp ved udarbejdelsen af nær
værende redegørelse. 

lalt er 66 stenfrugt-viroscr beskrevet, nemlig 

22 sødkirsebær-viroser 
4 surkirsebær-viroser 

11 blonrrnrre-viroser 
24 fersken-viroser 

3 abrikos-viroser og 
2 nrrandel-viroser. 

Af disse 66 stenfrugt-viroscr findes i hvert fald 47 i U.S.A., 
20 i Canada og 2 på New Zealand. Fra Europa er 24 viroser 
omtalt. Efter alt at dønrrme er i hvert tilfælde 9 af de europæiske 
viroser identiske nrred amerikanske stenfrugt-viroser, og sand
synligheden taler for, at yderligere 4 er identiske eller stærkt 
beslægtede med viroser i Nordamerika. De resterende 11 euro
pæiske stenfrugt-virosers nrrulige identitet eller slægtskab med 
viroser uden for Europa synes mere tvivlsom og er i hvert til
fælde ikke bevist. 

Den første plantevirussygdom (tobaksnrrosaiksyge) sonrr så
dan blev påvist i 1892, men længe før den tid har man kendt 
adkillige virussygdomme uden dog at kende disse sygdommes 
årsag. Delte forhold gælder også for nogle stenfrugt~viroser. -
Den tidligst kendte virussygdonrr hos stenfrugttræer er fersken
gulsot, der nævnes så langt tilbage som 1791; men først langt 
senere blev virusnaturen bevist. 

Op til 1930 er kun 12 stenfrugt-viroser beskrevet, men de 
følgende 10 år beskrives ikke mindre end 28 nye stenfrugt
viroser, og i 1954 nærmer det samlede antal sig altså 70. 

Her i landet blev der i 1942 iagttaget mosaiklignende symp
tonrrer på- bladene af drivhusfersken, nrren det hlev den gang til

skrevet fysiologiske årsager. I 1948 observerede man nrrosaiksyge 
på abrikos og 1950 på blonrrme og sødkirsebær. 1951 blev rasp
blad (smalle blade) iagttaget hos sødkirsebær og samme år sås 
stjernepletsynrrptomer på abrikos, fersken og myrobalan, 1952 
fandtes på sød kirsebær synrrptomer, der har stor lighed med 
ringpletsyge, og i 1953 blev bladrullesygesynrrptonrrer iagttaget på 
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blomme. - Foreløbig er mosaiksyge hos. både fersken, abrikos, 
blomme og kirsebær her i landet blevet overført ved podning, 
og det samme gælder raspblad hos sødkirsebær. For de øvrige 
nævnte stenfrugtsygdomme herhjemme er podningsforsøg også 
iværksat. 

De forskellige stenfrugt-virosers økonomiske betydning vari
erer overordentlig meget. 

Ved en fællesvurdering af samtlige 66 viroser kommer man 
til det resultat, at 

6 stenfrugt-viroser spiller en ubetydelig rolle, 
23 stenfrugt-viroser har ret ringe økonomisk betydning, 
20 stenfrugt-viroser spiller betydelig økonomisk rolle, 
15 stenfrugt-viroser spiller særdeles betydelig økonomisk 

rolle og 
2 stenfrugt-viroser er af katastrofal økonomisk betydning. 

Ovenstående vurdering må selvsagt tages med al mulig for
behold, bl. a. fordi der endnu ikke foreligger fyldestgørende 
oplysninger om adskillige af disse sygdomme. Ligeledes må det 
erindres, at selv de tilsyneladende ubetydelige sygdomme kan 
forstærkes i alvorlig grad, hvis de angrebne træer inficeres med 
yderligere et virus. 

Den danske navngivning af de forskellige sygdomme er 
overordentlig vanskelig og vil i flere tilfælde være ret diskutabel. 

I de fleste tilfælde er der tale om en mere eller mindre 
direkte oversættelse af det udenlandske sygdomsnavn, men i 
enkelte tilfælde er der valgt et navn, der svarer til et karakte
ristisk symptom hos sygdommen. I alle tilfælde er i parentes 
efter det danske navn tilføjet det udenlandske - ofte engelske 
- vulgærnavn. 

De enkelte stenfrugt-viroser er henført til i alt 5 sygdoms
grupper, nemlig: 

I. sødkirsebær-viroser 
II. surkirsebær-viroser 

III. blomme-viroser 
IV. fersken-viroser 
V. abrikos- og mandel-viroser. 

Denne opdeling må imidlertid ikke forstås således, at syg-
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dommen i hver enkelt gruppe kun angriber den stenfrugtart, 
der har givet gruppen navn. 

I virkeligheden har de fleste stenfrugt-viroser et meget 
stort værtplanteområde, både blandt kultiverede og vildtvoksende 
Prunus-arter, hvoraf flere af de sidsnævnte iøvrigt kan optræde 
som alvorlige smittekilder i de tilfælde, hvor sygdommen kan 
overføres af insekter. 

Udover overføring til Prunus-arter er det rent eksperimen
telt lykkedes at overføre 13 forskellige stenfrugt-vira til planter 
udenfor Prunus-slægten. Af disse 13 vira er de 11 overført til 
urteagtige planter, hvor særlig agurk synes at være modtagelig. 

De stenfrugtarter, der i litteraturen er anført som mod
tagelige for en eller flere viroser omfatter ikke mindre end 42 
Prunus-arter. Af disse er P. persica (fersken) den førende art 
med hensyn til modtagelighed, idet 42 stenfrugt-viroser kan 
angribe denne art. 

P. avium (sødkirsebær) kan angribes af 39 viI'oser, P. do
mestica (blomme) af 25 viroser, P. cerasus (surkirsebær) af 
22 viroser og P. armeniaca (abrikos) af 19 viroser. 

Symptomerne, der fremkaldes af de forskellige stenfrugt
vira, afhænger af mangt og meget. 

Først bør det fremhæves, at adskillige vira optræder i flere 
linier (jvf. smitteracer hos svampe) af varierende virulens. 
Nogle af disse linier fremkalder måske meget kraftige -- og 
andre måske meget svage symptomer. - Optræder der sam
tidig flere vira (et viruskompleks) i een plante, kompliceres 
sygdomsbilledet yderligere. 

Bortset fra selve det sygdomsfremkaldende patogen, afhæn
ger sygdomsbilledet ofte overmåde meget af både planteart og 
-sort, ligesom den anvendte grundstamme også tit har betydning. 

Vækstvilkårene såsom temperatur, lys og ernæring har 
ligeledes stor indflydelse på sygdomsudviklingen, ligesom symp
tomerne iøvrigt kan variere både inden for den enkelte vækst
sæson, såvel som fra det ene år til det andet. 

Symptomerne afhænger i flere tilfælde også af, hvor lang 
tid de pågældende planter har været inficeret. Hos nogle 
stenfrugt-viroser forekommer to sygdomsstadier - det akutte 
og det kroniske. 
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Under det akutte stadium udvikles de såkaldte chok-symp
tomer, der kan være overordentlig kraftige - ja så kraftige, at 
de angrebne træer helt går til grunde. 

Træer, der overlever det akutte stadium, kommer dernæst 
ind i .det kroniske stadium, hvor symptomerne ofte er meget 
svage eller måske ganske udebliver, således at de pågældende 
træer herefter optræder som symptomløse smittebærere. Sådanne 
er iøvrigt meget almindelige, og adskillige stenfrugt-viroser kan 
»bæres« af flere Prunus-arter uden nogensinde at vise symp
tomer herpå. - Særlig farligt kan dette være, hvor sådanne 
inficerede, men symptomløse Prunus anvendes til grundstammer 
for andre Prunus-arter, der måske er meget følsomme. 

Inkubationstiden - her tiden fra smitteoverføring til symp
tomfremkomsten - varierer også særdeles meget og afhænger 
både af de inokulerede planters vækstvilkår og af virusarten. 

Den korteste inkubationstid under frilandsforhold er 10 
døgn og den længste 8 år. 

I de fleste tilfælde må man regne med mindst 10 måneders 
inkubationstid på friland, og 2 år er slet ikke ualmindeligt. 

Medens virusangrebne urteagtige planter som regel hurtigt 
bliver systemisk inficerede, kan der med flere af stenfrugt
viroserne undertiden hengå nogle år, uden at dette er tilfældet. 
Partiel infektion er således ret almindeligt det første - og 
måske flere - år efter infektionen. 

Imidlertid kan man absolut ikke regne en symptomløs 
gren på et iøvrigt angrebet træ for virus fri, selvom sådanne 
grene altså kan forekomme. 

Symptomerne hos virusangrebne stenfrugttræer kan fore
komme på både grene, kviste, blade, blomster og frugter. 

Mest almindelig er bladsymptomer, som forekommer hos 
de fleste stenfrugt-vi roser, men frugtsymptomer er også særdeles 
almindelige. 

Symptomerne på bladene kan bestå af nervelysning, lyse 
eller mørke bånd langs nerverne, mosaikspætning, gulsot, nekro
tiske pletter, hullede bladfIader, indrullede bladrande, bladlig
nende udvækster på bladundersiderne o. s. v. 

Påvirkede frugter er ofte mindre end normale; nogle er 
buklede eller deforme på anden måde, andre er mosaikspættede, 
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fyldt med ringformede pletter på huden eller i nogle tilfælde 
med nekrotiske partier i selve frugtkødet. Smagen er ofte dårlig. 

K vistene på angrebne træer har i flere tilfælde meget korte 
internodier, hvilket bevirker at bladene bliver mere eller mindre 
rosettestillede. Nogle sygdomme forårsager en ødelæggelse af 
knopperne, så disse ikke åbner sig; i andre tiIIfælde fremkaldes 
kræftlignende sår i barken, eller denne bliver fyldt med talrige 
revner. 

I mange tilfælde svækkes væksten hos træerne betydeligt, 
og disse bliver i flere tilfælde dværgagtige. F~ere af viroserne 
har også indflydelse på både løvspring, løvfald og frugtmodning, 
idet der kan være tale om både forsinkelse og fremskynding ; 
oftest dog således at løvspring og frugtmodning forsinkes, og 
løvfald fremskyndes. 

Alle stenfrugt-Yiroser kan overføres ved en eller flere former 
for podning (okulation, kopulation o. s. v.). For nogle stenfrugt
virosers vedkommende har det vist sig, at en virusinficeret knop 
okuleret ind på cn sund grundstainme er i stand til at overføre 
sygdommen til denne efter blot få dages summelwoksning. I et 
enkelt tilfælde har 2-3 døgn været tilstrækkeligt. 

For fem forskellige stenfrugt-virosers vedkommende er me
kanisk saftsmiUe rent eksperimentelt lykkedes, men kun under 
så specielle forhold, at dette næppe har betydning i praksis. 

Insektoverføring er påvist for 9 stenfrugt-Yiroser og er reg
net for sandsynlig for andre 12 virosers vedkommende. Det er 
i overvejende grad cikaderne, der her spiller en rolle. 

Ved hjælp af snylteplanter (euseuta) er to stenfrugt-viroser 
blevet overført til planter udenfor Prunus-slægten. 

Frøsmitte er blevet påvist for 4 stenfrugt-vir oser og regnes 
for sandsynlig for yderligere een. 

Ved forebyggelse og bekæmpelse af de forskellige stenfrugt
viroser er langt de vigtigste forholdsregler udvælgelse og even
tuelt afprøvning af moderplanter for både podekvistes, frøs og 
grundstammers vedkommende. - Endvidere er det betydnings
fuldt med en grundig inspektion i planteskolerne, hvor alt 
mistænkeligt omgående bør fjernes. 

I plantagerne og haverne vil det ofte være klogt at fjerne 
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alle angrebne træer, og da især når det drejer sig om angreb 
af alvorlige sygdomme. 

Det kan i den forbindelse nævnes, at man U.S.A. har fun
det det formålstjenligt at træffe lovfæstede foranstaltninger 
imod den meget ondartede fersken-virose Phony. - I medfør 
af disse foranstaltninger er op mod 2 millioner angrebne fer
skentræer i U.S.A. destrueret efter inspektion foretaget af det 
offentlige plantetilsyn. 

I U.S.A. og Canada, hvor de vilde værtplanter ofte spiller 
en stor rolle, anbefaler man enten rydning af disse eller placering 
af stenfrugtplantagerne fjernt fra bevoksninger med vilde Pru
nus-arter. 

I Danmark findes adskillige vilde eller forvildede Prunus
arter, såsom P.spinosa (slåen), P.insititia (kræge), P.ceracifera 
(mirabel), P. avium (fuglekirsebær), P. cerasus (surkirsebær) 
og P. padus (hæg). Hvorvidt nogle af disse er virusangrebne 
vides ikke, men burde undersøges. Dette vil især blive aktuelt, 
hvis det viser sig, at nogle af vore hjemlige viroser er insekt
bårne, eller hvis nye viroser af denne kategori dukker op her 
i landet. 

Bekæmpelse af de insekter, der overfører nogle af syg
dommene, kan måske være formålstjenlig i nogle tilfælde. 

For at hindre indførsel af nye stenfrugt-viroser til et land, 
er det af overordentlig stor betydning, at der fra det offentliges 
side gennemføres en omhyggelig kontrol med indførsel af nåde 
frø, grundstammer, kopulations- og okulationskviste samt natur
ligvis også med færdig tiltrukne frugttræer. 

I U.S.A. har man i flere år arbejdet en del med en mere 
direkte bekæmpelse af stenfrugt-viroserne, idet man har anvendt 
både thermoterapeutiske og kemoterapeutiske metoder. 

Førstnævnte metoder har med held været anvendt overfor 
8 fersken-viroser, medens en enkelt fersken-vir ose er bekæmpet 
ad kemoterapeutisk vej. 

Hvorvidt disse metoder kan anvendes overfor de stenfrugt
viros'er, der forekommer her i Europa, vides endnu ikke, lige
som man vist nok skal være noget forsigtig med at overvurdere 
den praktiske betydning af metoderne. 
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I. Sødkirsebær-viroser. 

Af de 22 omtalte sødkirsebær-viroser findes i hvert fald de 
otte (nr. 1, 4, 8, 18, 19, 20, 21 og 22) i Europa, og her i landet 
højst sandsynligt to (nr. 1 og 4) og muligvis endnu flere. 

Kun for en af viroserne (ur. 5) er insektoverføring påvist. 
Mekanisk saftoverføring til agurk er lykkedes for en viroses 
vedkommende (nr. 4). 

Helbredelse er i intet tilfælde opnået, hverken ved termo
eller kemoterapeutiske behandlinger. 

Litteraturhenvisninger: 

9, 10, 21, 29, 31, 43, 45, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 77, 
79, 80, 82, 87, 88, 90, 98, 101, 107, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 126, 127, 
128, 129, 133, 134, 141, 142, 146, 148, 151. 

1. Raspblad (Rasp Leaf). 

Raspblad blev iagttaget i 1935 i Colorado i U.S.A. og senere 
staterne Idaho, \Vashington, Montana, Utah og Californien 

samt i British Columbia i Canada. 
I England omtales sygdommen fra 1950 og i flere europæiske 

lande optræder sygdomme, der utvivlsomt er identiske eller i 
hvert fald stærkt beslægtede med den amerikanske virussygdom 
raspblad. 

Dette gælder således Pfeffinger-krankheit, der allerede for 
over 50 år siden blev iagttaget i distriktet Pieffingen i Schweiz. 
Og i Holland fandt man i 1946 i distriktet Eckelrade en virus
sygdom i sødkirsebær, den såkaldte Eckelrader-virusziekte, der 
har overordentlig meget tilfælles med Pfeffinger-krankheit og 
dermed også med raspblad. 

I Tyskland iagttog man første gang i 1947 en kirsebær
sygdom, »Die SchmalblaUrigkeit«, som ligeledes synes identisk 

eller meget nær beslægtet med raspblad. 
I en norsk beretning fra 1952 nævnes det, at man allerede i 

1906 observerede raspblad-symptomerne i et enkelt kirsebærtræ 
af sorten Frommes hjertemorel. 

Herhjemme er en kirsebær-virose (smalle blade), der sand
synligvis også er identisk med raspblad, iagttaget første gang 
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1951 i Prunus avium-grundstammer og senere sødkirsebær-
sorten Friiheste der Markt. 

Raspblad er en meget alvorlig sygdom, der i de fleste til
fælde svækker de angrebne træer overordentlig meget, og da 
sygdommen mange steder synes at spredes temmelig hurtigt, må 
den henregnes til en af de økonomisk mest betydelige kirsebær
viroser. 

Sygdommen angriber både sød- og surkirsebær (Prunus 

avium og P. cerasus), men synes dog først og fremmest at være 
af betydning indenfor sødkirsebærrene. - Fra U.S.A. nævnes 
Napoleon som en af de mest følsomme sorter. Derimod skulle 
sorten Early Rivers ifølge engelske opgivelser kunne optræde 
som symptomløs smittebærer. 

Symptomer: 
Sygdommen raspblad har fået navn efter et af de mest 

fremtrædende symptomer, det forårsagende virus fremkalder. 
På undersiden af adskillige blade på angrebne træer fremkom
mer abnorme bladlignende udvækster (enationer). Disse udvæk
ster findes oftest i rækker løbende parallelt med bladnerverne. 
Udvæksterne er i begyndelsen ganske små, men vokser i løbet af 
vækstsæsonen, så de sidst på sommeren er overordentlig iøjne
faldende. - Kraftigt angrebne blade er små, smalle og stærkt 
misformede og randtakkerne betydeligt skarpere end normalt. 
Angrebne træer kan vise symptomer overalt, men i nogle til
fælde forekommer kun partiel symptomudvisning. 

Rigelig ernæring og høj temperatur skulle i nogle tilfælde 
kunne mildne symptomerne. 

Sygdommen betyder i de fleste tilfælde en meget alvorlig 
svækkelse af væksten og nedgang i frugtudbyttet. På grund af 
den svækkede vækst bliver bladene tit meget tætsiddende i så
kaldte bladrosetter. 

Fra Holland beskrives for Eckelrader-virusziekte, at der 
forud for ovenfor nævnte symptomer fremkommer mere eller 
mindre store, gule olieagtige pletter (primære symptomer) på 
bladene, og lignende symptomer nævnes for den schweiziske 
Pfeffinger-krankheit og for den tyske Schmalbllittrigkeit. -
Muligvis fremkaldes disse europæiske sygdomme af virus kom
plekser, hvori bl. a. optræder raspblad-viruset. 
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Smitteoverføring : 
Hidtil har sygdommen kun været overført ved podning. 

Forsøg i Holland på at overføre Eckelrader virusziekte ved hjælp 
af snylteplanten Cuscuta gronovii er ikke lykkedes. 

Insektoverføring er heller ikke påvist, men kan næppe ude
lukkes - især ikke i de frugtavlsområder, hvor der tilsyne
ladende sker en hurtig naturlig spredning. Fra Schweiz nævnes, 
at sygdommen forekommer i vildtvoksende fuglekirsebær og 
muligheden for frøsmitte antydes, men er ikke bevist. Inkuba
tionstiden for raspblad varierer fra 9 måneder til 2 år. Fra 
Tyskland nævnes helt ned til 5 måneders inkubationstid, men 
også her kan der gå op til 2 år, før symptomerne viser sig. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes og podemateriale kun tages fra sunde 

udvalgte modertræer. Fra Schweiz nævnes, at en farvereaktions
prøve til bestemmelse af sygdommen i angrebne træer har givet 
nogenlunde resultater. 

2. Bukskin (Buckskin). 

Sygdommen blev første gang omtalt fra Californien i 1931, 
men havde da allerede været kendt i flere år hos sød kirsebær 
i Californien. 

F orskellige f ormer (linier) af det forårsagende virus op
træder temmelig almindeligt flere steder i U.S.A. både på kirse
bær og fersken. - Således er sandsynligvis både X-virose og 
vestlig X-virose hos fersken samt albino hos sød kirsebær be
slægtet med viruset, der fremkalder sygdommen buk skin, som 
i U.S.A. regnes for at være af stor økonomisk betydning. 

Udover sødkirsebær (P. avium) er følgende Prunus-arter 
modtagelige for infektion: Prunus persica (fersken). P. cerasus 
(surkirsebær), P. amygdalus (mandel), P. mahaleb, P. emar
ginata, P. mira og P. virginiana var. demissa. 

Symptomer: 
Sygdomsbilledet hos sød kirsebær angrebet af bukskin-viru

set varierer overmåde meget, og afhænger både af hvilken grund-

6 
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stamme, den angrebne sort er podet på, samt af hvilken virus
form (linie), der er impliceret. 

Kirsebær, der er tiltrukket på Mazzard-grundstammer, lever 
i de fleste tilfælde lang tid efter infektionen, mens kirsebær, 
der er podet på Mahaleb-grundstammer, hurtigt svækkes be
tydeligt og ofte dør 1-2 år efter infektionen. 

En særlig virusform bevirker, at frugterne hos inficerede 
kirsebær, der er podet på Mazzard-grundstammer, ikke modner, 
men forbliver små og bliver mere eller mindre kegleformede. 
Sådanne frugter hænger på træerne længere end frugter på sunde 
træer. Den øverste halvdel af de syge frugter får et karakteri
stisk udseende, der minder om bukskin (deraf sygdomsnavnet) . 

Ved den tid, frugterne på sunde kirsebærtræer er modne, 
er frugterne på de angrebne træer af betydelig lysere farve 
end normalt for sorten. - Bortset fra frugterne, ser de angrebne 
træer ret normale ud i det meste af vækstsæsonen, men en svag 
broncefarvning af bladene kan dog forekomme, og sidst på 
sommeren får bladene ofte en orangerød farve langs den nederste 
del af midternerven. Efter flere års infektion svækkes træerne 
ofte, og eventuelt forekommer nogen nedvisning. 

En anden viruslinie bevirker også, at frugterne ikke mod
ner, .men de bliver ikke kegleformede, og de falder af træerne 
til normal tid. På grund af svag vækst hos dværggrenene bliver 
internodierne korte og bladene små og tætsiddende (i rosetter). 

Når de inficerede kirsebær er podet på Mahaleb-grundstam
mer, er der ikke megen forskel på den reaktion, de to oven
nævnte virusformer fremkalder. Bladene bliver indrullede og 
klorotiske og falder af midt på sommeren. Der frembringes kun 
få frugter, og træerne dør i løbet af få år. 

I sivævet på inficerede træer (på Mahaleb-underlag) ses 
ofte betydelige sårgummi-ansamlinger, især nær podestedet. 

Hos f e r s k e n, inficeret med bukskin-viruset bliver bladene 
lysegrønne til grønlig-gule. 

Omkring midsommer forekommer ofte røde eller purpur
farvede pletter på bladene, og disse pletter bliver ret hurtigt 
nekrotiske og falder ud, så bladene får et forrevet udseende, og 
sluttelig falder af. 

Frugterne på angrebne grene skrumper ind og falder tidligt 
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af. - Meget almindeligt er til at begynde med kun en gren 
angrebet, men efterhånden bliver flere og flere grene angrebet, 
og til sidst bliver hele det angrebne træ påvirket af sygdommen. 

Hos s u r k i r s e b æ r svækkes træerne også ved angreb af 
bukskin-viruset. Frugterne bliver kun små, og de skrumper 
ind før modningen. Hos nogle sorter bliver bladene hos syge 
træer rødlige allerede i juni, og sådanne blade falder tidligt af. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning. 
Man regner med, at visse insekter kan overføre bukskin

viruset fra syge til sunde træer, men talrige overføringsforsøg 
med insekter har hidtil givet negativt resultat. 

Kirsebærtræer, hvor sygdommen indpodes i februar, kan 
vise symptomer den følgende juni. 

Kontrolforanstaltninger: 
Vildtvoksende Prunus-arter (P. virginiana var. demissa) , 

der kan optræde som smittekilde, søges ryddet flere steder i 
U.S.A. 

Podemateriale bør kun tages fra sunde, udvalgte moder
træer. 

3. Albino (Albino). 
Sygdommen blev først opdaget i Oregon, U.S.A., i 1937. Lokalt 

er sygdommen meget udbredt, men den er ikke rapporteret uden 
for Oregon. 

På grund af sygdommens hastige spredning og dræbende virk
ning på inficerede træer, er den af stor økonomisk betydning i de 
egne, hvor den optræder. 

Udover sødkirsebær (Prunlls avium) har surkirsebær (P. ce
raslls) vist sig modtagelig. 

Symptomer: 
Alle angrebne sødkirsebærsorter viser stort set de samme symp

tomer. Dog er nogle sorter mere følsomme end andre; det gælder 
således sorterne Bing og Napoleon, der meget hurtigt dør som følge 
af angrebet. 

Allerede i juni bliver bladene på syge træergyldenbronee til 
olivenbrune, og bladrandene ruller opad. Undertiden bliver bladene 
lige før løvfaldet lyst gule til orange med en lyserød farvetone, der 

6* 
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især viser sig langs hoved- og sidenerver, lworved der fremkommer 
et fjerformet mønster. 

Sidst på sommeren frembringes fra skudd.enes endeknopper 
små grønne, rosetstillede blade. - Frugterne forbliver små og 
umodne, og meget ofte bliver normalt mørkerøde frugter hvide. Et 
voldsomt frugtfald forekommer tit lige før den sædvanlige plukke
tid, men nogle af de små, hvide frugter bliver hængende på de 
syge træer længe efter. 

Smitteoverføring: 
Sygdommen overføres ved podning. 
Insektoverføring er hidtil ikke påvist. 
Kirsebær okuleret i sensommeren viser sygdoms.tegn løhet 

af 10 måneder. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes og podemateriale kun tages fra sunde 

udvalgte modertræer. 

4. Ringpletsyge (Tatter Leaf). 

Sygdommen er i 1946 under det engelske navn Tatter Leaf 
beskrevet fra Ontario i Canada samt fra staten New York i U.S.A. 
Endvidere er en tilsvarende eller meget nær beslægtet sygdom 
omtalt fra Washington og Oregon i U.S.A. 

Fra England omtales sygdommen i 1950, og i Danmark blev 
i 1952 enkelte træer af sorten Kassins Friihe fundet med symp
tomer, der havde stor lighed med ringpletsyge. 

Sygdommen, der hører til en af de økonomisk betydelige 
kirsebær-viroser, kan foruden sødkirsebær (Prunus avium) an
gribe surkirsebær (P. cerasus). Endvidere kan P. persica 
(fersken), P. domeslica (blomme), P. salicina (japansk blomme) 
og P. mahaleb (weichsel) inficeres. Symptomerne i alm. blomme 
og j apansk blomme er ofte maskerede. Endelig kan det nævnes, 
at små agurkplanter kan inficeres med det forårsagede virus. 

Symptomer: 
Både fra amerikansk og engelsk side antydes, at der op

træder flere former (linier) af det forårsagende virus, ligesom 
dette ofte optræder i viruskomplekser sammen med andre vira. 
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Endvidere synes der at være stor forskel på kirsebærsorternes 
reaktion overfor infektion, idet nogle kun reagerer med ret 
svage symptomer, mens andre måske dør som følge af angrebet. 

Almindeligvis kan der skelnes mellem to sygdomsstadier, det 
akutte og det kroniske. 

Det akutte stadium omfatter de meget kraftige og iøjne
faldende symptomer, og overlever træet dette stadium, vil det 
måske fremover kun vise svage eller ingen symptomer, og man 
taler da om det kroniske stadium. 

De karakteristiske symptomer i første stadium viser sig 
først og fremmest, og oftest kun på de blade, der dannes tidligst 
på vækstsæsonen. 

Fine, brune linier danner forskellige mønstre på bladene 
bestående af mere eller mindre ringformede tegninger. Blad
vævet inden i de ringformede pletter bliver senere stærkt nekro
tisk og falder ud af bladet, der herved bliver stærkt hullet og 
laset. Udover nekrosen forekommer ofte en gulgrøn kloroUsk 
spætning, der ligeledes har form som ringe og desuden som 
zig-zag-linier. 

De påvirkede blade sidder i reglen på træet gennem hele 
vækstperioden, men skjules ofte af de senere dannede, normalt 
udseende blade. 

I nogle tilfælde kan ovennævnte symptomer fremkomme 
hvert år, men i reglen er de svagere end første år, og ofte så 
ubetydelige, at de næppe erkendes. 

I første vækstsæson efter infektionen (det akutte stadium) 
kan reaktionen være så voldsom, at unge træer dør helt eller 
i hvert fald delvis. 

Frugter på angrebne træer modnes ikke ordentligt, og selve 
frugtmængden reduceres. 

Hos s u r k i r s e b æ r fremkaldes symptomer, der det første 
år minder meget om nekrotisk ringpletsyge, og senere får stærk 
lighed med kirsebær-gulsot (se under sur kirsebær-vi roser) . 
Infektionsforsøg har imidlertid vist, at viruset, der fremkalder 
ringpletsyge, ikke er identisk med nogen af de vira, der frem
kalder ovennævnte sygdomme. 

F e r s k e n, inficeret med viruset, der fremkalder ringplet
syge, får første år efter infektionen små grønne eller gulgrønne 



86 

ringe samt klorotiske og nekrotiske pletter på de først dannede 
blade. Endvidere forekommer en svag overfladisk barknekrose, 
og undertiden dør endeskuddene. Under det kroniske stadium 
af sygdommen hos fersken fremkommer på nogle blade en svag, 
men tydelig mosaikspætning i form af zig-zag-mønster og ring
formede pletter. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres meget let ved podning, hvorimod 

insektoverføring hidtil ikke er påvist. 
Ved infektionsforsøg i væksthus er symptomer fremkommet 

allerede 2-3 uger efter smiUeoverføringen, hvorimod det varer 
ca. 1 år, når infektionsforsøgene foregår på friland. Og inden 
viruset optræder systemisk i inficerede træer hengår ofte 2 år 
eller endnu længere tid. 

Ved de senere års undersøgelser er det endvidere lykkedes 
at overføre det forårsagende virus ved mekanisk saftinokulation 
- dog ikke til andre Prunus-arter, men til små agurkplanter. 
En forudsætning for en sådan smiUeovcrføring er imidlertid, 
at man som inokulat anvender ekstrakt fra ganske unge blade 
af inficerede ferskentræer. 2--4 dage efter, at agurkplanternes 
kimblade er inokuleret, fremkommer lokale symptomer, og efter 
6-7 dages forløb er der tale om systemisk infektion. 

Kontrolforanstaltninger: 
Bortlugning af syge træer er mulig, mens træerne står i 

planteskolerne, hvorimod det senere er vanskeligt at praktisere. 
Podemateriale bør kun tages fra sunde, udvalgte moder

træer. 

5. Kirsebær-dværgsyge (Littie Cherry). 
Sygdommen blev første gang iagttaget i 1933 i British Co

lumbia i Canada. 
En lignende sygdom har også været omtalt fra U.S.A. (Wash

ington, Idaho, Oregon og Utah), men hvorvidt de to sygdomme 
er identiske eller beslægtede er endnu ikke fastslået. 

Kirsebær-dværgsyge er langt den alvorligste virussygdom 
indenfor kirsebæravlen i British Columbia, dels på grund af den 
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alvorlige afgrødereduktion, sygdommen bevirker, og dels på 
'grund af dens hurtige spredning. 2~3 år efter, at sygdommen 
først er iagttaget i en plantage, er som regel alle træer angrebne. 
Tilsyneladende er det kun sødkirsebær (Prunus avium) der 
angribes; dog har der været iagttaget surkirsebær (P. cerasus) , 

som viste symptomer, der mindede om dværgsyge hos sød
kirsebær. 

Symptomer: 
Hos træer inficeret med kirsebær-dværgsyge er det kun 

frugterne, der viser symptomer. 
Syge træer både vokser normalt og sætter et stort antal 

frugter. Disse udvikles også normalt næsten indtil frugtmodnin
gen sædvanligvis skulle begynde. Frugterne på syge træcr kan 
da hænge i flere måneder, uden at de bliver fuldt modne. 

Ved normal plukketid er mange eller alle kirsebær på de 
angrebne træer kun halvt så store eller endnu mindre end frugter 
på sunde træer, og de forbliver umodne. Selv kirsebær, der 
næsten har normal størrelse og farve, mangler den normale 
aroma og smag og er tillige af mat udseende uden den sædvan
lige glans. 

Hos nogle sorter bliver angrebne frugter endvidere kantede 
og spidse (svagt pyramideformede). 

løvrigt varierer symptomerne meget fra sort til sort, fra 
år til år og fra distrikt til distrikt. 

Kirsebærtræer, hvor frugterne et år viser kraftige symp
tomer på kirsebær-dværgsyge, kan således det følgende år frem
bringe tilsyneladende normal frugt. Og på selvsamme træ kan 
der hænge både syge og sundt udseende frugter. Sidstnævnte 
synes særlig at fremkomme i de mere lysfattige dele af træet. 

Ved undersøgelser af blade fra henholdsvis syge og sunde 
træer, er der påvist det højeste sukkerindhold i de syge blade. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning, og symptomerne viser 

sig året efter smitteoverføringen. 
I en beretning fra Canada i 1953 nævnes det, at kirsebær

dværgsyge overføres fra syge til sunde kirsebærtræer af cikader, 
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der også kan overføre det forårsagende virus til Aster og her 
fremkalde symptomer, der minder om Aster-gulsot. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes fra plantager, hvor sygdommen ikke 

er for udbredt. 
Podemateriale bør kun tages fra sunde, udvalgte moder

træer, og cikaderne, der overfører sygdommen, bør bekæmpes. 

6. Små bitre kirsebær (Small bitter cherry). 
Sygdommen har været kendt i British Columbia, Canada, 

siden 1940 og har antagelig optrådt der i flere år. De træer, der 
inficeres, skades betydeligt, men da kun relativt få træer er 
angrebet, har sygdommen hidtil ikke været af væsentlig øko
nomisk betydning. 

Sygdommen er kun fundet hos de to sødkirsebærsorter 
Bing og Lambert. 

Symptomer: 
Sygdommen kan kun erkendes ved normal plukketid. Få eller 

mange af frugterne på de angrebne træer er kun små. Ja, de 
fleste påvirkede frugter er oftest under halvdelen af normal 
størrelse, og er endvidere mere ovale end normale frugter. Far
ven er som hos umodne kirsebær, og smagen, der er noget bitter, 
minder lidt om stillestående grøftevand. - Disse frugter kan 
hænge på træerne en eller to måneder uden at modne. 

Meget almindelig forekommer normale og påvirkede frugter 
på samme grene, men i nogle tilfælde ses også grene med eneste 
syge frugter, mens andre grene på samme træ kun bærer nor
male frugter. 

Smilteoverføring : 
Små, bitre kirsebær overføres ved podning, men inkuba

tionstiden synes at være overordentlig lang - op til 8 år. 
Insektoverføring er ikke påvist. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes og podemateriale kun lages fra sunde, 

udvalgte modertræer. 
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7. Kirsebær-spætblad Cv10ttle Leaf). 
Sygdommen blev iagttaget i Oregon allerede i 1920, men virus

naturen blev først påvist i 1935. 
Sygdommen optræder almindeligt i staterne Washington, Oregon 

og Idaho samt i British Columbia, og den er endvidere fundet i 
staterne Californien, Utah og Montana. I England forekommer en 
sygdom, kirsebær-rosette (se senere), der har megen lighed med 
kirsebær-spætblad. 

Kirsebær-s,pætblad er i nogle områder en af de allerværste 
kirsebær-sygdomme, mens den andre steder er af mindre betydning. 
løvrigt optræder flere former (linier) af viruset - nogle svage, 
andre kraftige. 

Foruden sødkirsebær (P, avium) angribes følgende Prunus
arter: Prunus cerasus (surkirsebær) , p, persica (fersken)?, P. malw
leb (weichsel) og P. emarginata, 

Fersken kan sandsynligvis inficeres, uden at vise ydre symp
tomer (symptomløs smittebærer). 

Prunus emarginaia, der er vildtvoksende flere stedet', kan mulig
vis fungere som smittekilde. 

Symptomer: 
Kirsebærtræer, der er angrebet af en alvorlig form af kirsebær

spætblad-viruset, får uregelmæssigt klorotisk spættede blade, der er 
forvredne og buklede. Tillige er sådanne blade ofte mindre end 
normalt, og endvidere nekrotiske og bullede. 

På træer med kraftige bladsymptomer bliver frugterne abnormt 
små, modne]' sent og får en flov smag. Træets vækst svækkes, og 
bladene er ofte tætstillede (i rosetter). 

Mildere virusformer forårsager lignende, men svagere symp
tomer. 

Ved højere temperaturer midt på sommeren maskeres symp
tomerne delvis både på milde og kraftige former af kirsebær-spæt
blad. 

Smitteoverføring ; 
Sygdommen overføres ved podning. 
Insektsmitte er hidtil ikke påvist. 
Enkelte undersøgels.er for mulig frøsmitte har givet negativt 

resultat. 
Ved podning om foråret er symptomer fremkommet efter 37 

døgns forløb. I væksthusforsøg har inkubationstiden være så kort 
som 14 døgn. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes og podematerialet kun tages fra sunde 

udvalgte modertræer. 



90 

Endvidere er man i U.S.A. og Canada opmærksom på risikoen 
ved nærtvoksende vilde kirsebær (P. emargillata), der kan være 
smittekilde, såfremt der skulle forekomme insekter, som er i stand 
til at overføre sygdommen. 

8. Rustspætning (Rust Y Mottle). 

Sygdommen beskrives første gang fra Staten Washington i U.S.A. 
1940, men havde allerede da optrådt i flere år. 

Endvidere er en sygdom, der muligvis er identisk med rust
spætning, fundet i Idaho, og endelig er sygdommen i de allersidste 
år fundet i England. 

Selvom sygdommen ikke synes særlig udbredt, spiller den en 
betydelig økonomisk rolle, hvor den optræder. 

U dover sød kirsebær (P. avll/m) kan både Prl/IIl/S ceraSl/S (sur
kirsebær) og P. persica (fersken) inficeres.. 

Symptomer: 
4-5 uger efter kirsebærtræernes blomstring vis.er de første 

bladsymptomer sig som en klorotisk spætning på de ældre hlade. 
Snart Cl' alle bladene mere eller mindre påvirkede, og en del af 
dem får sensommerklllører, d. v. s., de bliver lysegule til røde med 
grønne partier ind imellem. Sådanne blade falder af træerne 2-3 
uger før frugthøsten. Efterhånden bliver spætningen af de resterende 
blade mere udtalt, og de klorotiske områder bliver gullig-brune, så 
løvet som helhed får et rus.tagtigt udseende. Hos træer, der har været 
inficeret et par år eller mere, er frugterne ofte mindre end normalt, 
og modningen er forsinket, ligesom smagen er flov. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres let ved podning, og hos træer, hvor sygt 

væver indpodet i marts-april, viser symptomerne sig som regel i 
løbet af den følgende sommer. 

Insektoverføring er ikke påvist. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes og modermateriale kun tages fra sunde 

udvalgte modertræer. 

9. lUild Rustspætning (Mild Rust y Mottle). 

Sygdommen blev i 1947 omtalt i en beretning fra staten Oregon 
i U.S.A., og det nævnes her, at sygdommen har været iagttaget i 
Oregon 6-7 år tidligere. 

Endvidere optræder sygdommen på sødkirsebær i staterne Wash
ington og Idaho. 
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Uagtet syge træer kan frembringe frugt i flere år, svækkes de 
allig.evel efterhånden, så nedgangen frugtudbyltet kan blive ret 
betydeligt. 

Foruden sødkirsebær (P. avium) er følgende Prunus-arter mod
tagelige: P. cerasus (surkirsebær) , P. persica (fersken), P. dome
siica (blomme), P. mahaleb (weichsel), P. virginiuna var. demissa, 
P. serrulala og Osmaronia cerasiformis (indisk blomme). 

Af disse optræder fersken og blomme (italiensk svedske) til
syneladende som s,ymptomløse smittebærere. 

Symptomer: 
De første symptomer på inficerede sødkirsebær fremkommer som 

regel i maj-juni, da der på bladene viser sig gullige eller lysegrønne 
pletter af varierende form. 

Det midterste af disse pletter er lysere end randene, der efter
hånden bliver bronce- eller rødfarvede. Det vil sige, at symptomerne 
på de påvirkede blade efterhånden fremtræder som ringformede 
plelter af varierende form og størrelse. De rustfarvede pletter kan 
også antage form af zig-zag-linier i bladene. 

Efterhånden bliver de ældre blade og dem, der sidder i skygge 
i midten af træerne, klorotiske, og der fremkommer her en lysegul 
eller hvidlig spætning. 

Ældre, inficerede træer viser ofte tilbøjelighed til nedvisnen og 
vantrivsel, såsom dårlig vækst af skud og frugtsporer. I begyndelsen 
er måske kun en enkelt gren påvirket, men efterhånden breder 
symptomerne s.ig til hele træet. 

Frugterne på syge træer er noget forsinkede i modningen. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres meget let ved 

tiden for træer, podet med sygt materiale 
måneder. 

Insektoverføring er hidtil ikke påvist. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes. 

podning, og inkubations
sensommeren, er 10-12 

Podemateriale bør kun tages fra sunde udvalgte modertræer. 

10. Nekr-otisk Rustspætlling (Necrotic Rust Y :Mottle). 
Sygdommen har i adskillige år været kendt i staten Utah i U.S.A., 

men først i 1944 blev virusnaturen endelig påvist. 
Angrebet har en del lighed med r u s t s p æ t il i il g, der særlig 

optræder i staten Washington og m i l d r u s t s p æ t n i n g, der op
træder i Oregon. Men der er visse afgørende forskelle, der retfærdig
gør, at nekrotisk rustspætning regnes for en selvstændig viros.e. 
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Sygdolllmen optræder, så vidt man ved, kun i Utah, hvor den 
til gengæld er et alvorligt problem i sødkirsebæravlen. Ved en under
søgelse af et større antal plantager viste det sig, at nekrotisk rust
spætning forekom i 27 pct. af plantagerne. Sygdommen kendes kun 
ft'a sødkirsebær (P. avium). 

Symptomer: 
Mens enkelte sorter kan inficeres uden al vise symptomer 

(eks. Sort Tartarisk), er reaktionen i andre sorter ofte særdeles 
kraftig. 

Løvspring og blomstring forsinkes noget hos syge træer. 3-5 
uger cfter blomstringen fremkommer på bladene brune nekrotiske 
pletter af varierende form og s.tørrelse. Nekrosen kan blive så vold
som, at de påvirkede blade kastes. - 2-3 uger efter fremkomsten 
af de første symptomer, begynder mange af de resterende blade at 
falde af træerne, der til sidst er temmelig nøgne. 

Omkring frugtmodningstiden fremkommer gullige til rustfarvede 
klorotiske områder i de ældre overlevende blade. - Sent på sæsonen 
efter frugthøsten, falder de nekrotiske pletter ud af de tilbageværende 
blade, så disse får meget iøjnefaldende huller (s.kudhuller). Disse 
huller i forbindelse med de rustfarvede klorotiske områder og de 
brune nekrotiske pletter omfatter nogle af de mest karakteristiske 
symptomer i den sidste del af vækstsæsonen. 

Efterhånden som inficerede træer bliver ældre, bevirker syg
dommen, at adskillige knopper dræbes., hvilket resulterer i nøgne 
grene med bladdnske i spidserne. Senere dræbes de ældre grene 
på træet, hvilket resulterer i frembringelsen af mange van skud fra 
stamme og nedre grene. På barken af yngre grene hos nogle kirsebær
sorter forekommer talrige kræftagtige eller blærelignende læsioner, 
der efterhånden gør barken meget ujævn og skrubbet. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning, og inkubationstiden er 9-10 

måneder ved podning i sensommeren. 
Insektoverføring er ikke påvist. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes. Podekviste bør kun tages fra sunde ud

valgte modertræer. Varmeinaktiveringsforsøg med syge kviste har 
givet negativt resultat. 

11. Lambertwspætning (Lambert MotUe). 
I 1945 omtales sygdommen i en beretning fra British Columbia 

Canada. 
Lambert-spætning synes ikke at være ret udbredt, men inficerede 

træer er ofte alvorligt medtaget. 
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Symptomer er kun iagttaget i sødkirsebærs.orten Lambert, men 
det regnes for sandsynligt, at sorten Napoleon kan optræde som 
symptomløs smittebærer. 

Symptomer: 
Hos træer, der har været inficeret et stykke tid, påvirkes knop

perne på den øverste del af mange topskud således, at de ikke åbner 
sig og tilsidst dør. Fra de nedre knopper på disse skud dannes 
sideskud, hvilket giver en ejendommelig forgrening. Udviklingen af 
bladknopper og af blomsterknopper er både langsom og unormal. 
Sent på foråret er inficerede træer ret tyndtløvede, men de enkelte 
blade har normalt udseende. r begyndelsen af juni begynder imidler
tid en gullig spætning at vise sig mellem nerverne på de ældre blade. 
Dette symptom følges snart efter af fremkomsten af talrige purpur
eller chokoladefarvede pletter, der senere bliver brune. Disse pletter 
danner linier dels langs med nerverne og dels uregelmæssige linier 
og ringe overalt på bladfladerne. 

Foruden disse symptomer forekommer større, brune, uregel
mæssige pletter på bladene, ofte langs en nerve. 

Omkring midsommer skifter den normalt grønne farve i de 
ældre blade til gult, og de grønlig-gule mønstre bliver lidt mere 
grønne. Samtidig begynder bladene at falde. 

Syge træer giver kun en lille afgrøde, og sommetider når mange 
af frugterne ikke at blive modne. 

r nogle tilfælde har frugter, der iøvrigt er normale, en abnorm 
kort og buet frugtstilk. 

Efterhånden som årene går, bliver sygdomstegnene på inficerede 
træer mere og mere alvorlige, og kviste såvel som større grene be
gynder at gå ud. Træer, der inficeres i en ung alder, går ofte helt 
til grunde. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning, og blausymptomer frem

kommer året efter. rnsektoverføring e,r ikke påvist. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes. Podemateriale bør kun tages fra sunde 

udvalgte modertræer. 

12. Bladvl'idning (Twisted Leaf). 

Sygdommen er omtalt fra 1938 i Canada og nævnes endvidere 
fra staterne Washington og Montana i U.S.A. - En særlig form af 
sygdommen optræder sandsynligvis i rdaho og Oregon. 

Sygdommen er ikke særlig udbredt, men hvor den optræder, 
kan den gøre betydelig skade. 

Foruden sødkirsebær (P. avium) kan P,. cerasus (surkirsebær) 
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og P. persica (fersken) angribes. Særlig ømfindtlig er sødkirsebær
træer af sorten Bing, der iøvrigt er den eneste sort, der hidtil har 
vist kraffige symptomer på blad vridning. 

Symptomer: 
Hårdt angrebne sødkirsebærtræer (Bing) svækkes kraftigt og 

internodierne forkortes, særlig på sideskuddene. På dværggrenene 
sidder tætte klynger af blade. De enkelte blade er små og stærkt 
forvredne, og bratte forsænkninger forekommer i både bladnerver 
og bladstilke. 

Den alvorligste misfarvning er ledsaget af nekrotiske partier i 
midternerverne eller sidenerverne på bladene. - Endvidere fore
kommer bladspætning enten i form af små gule pletter med små 
brune centrer eller - hvad der er mere sjældent - som lysegule 
linier langs sidenerverne. 

Tidligt bladfald forekommer undertiden, ligesom alvorligt mis
faryede frugter også kan fremkomme. 

Smitte overføring : 
Sygdommen overføl'es ved podning. Insektoverføring er ikke 

påvist. 
N år kirsebærtræer smittes ved indpodning tidligt på foråret, 

fremkommer symptomerne ofte efter 2 måneders forløb. Ved okulation 
i sensommeren "is,er symptomerne sig først det følgende år. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes, podemateriale bør kun tages fra sunde 

udvalgte modertræer. 

13. Kirsebær-krøllemosaiksyge (Cherry Rugose ;\Iosaic). 
Sygdommen blev observeret for omkring 20 år siden i Californien, 

og den synes ikke at være af væsentlig økonomisk betydning. 
Udover sødkirsebær (Prunus avium) kan P. amygdalus (mandel), 

P. persica (fersken) og P. mahaleb (weichsel) angribes. 

Symptomer: 
På bladene forekomme I' en almindelig klorose midt imellem 

midternerven og bladranden, og denne klorose ledsages af en kraftig 
misfarvning. Endvidere optI'æder ofte små klorotiskc pletter langs 
sidenerverne. Angrebne blade skrumper sædvanligvis ind og falder 
af træerne i juni---juli. FrugtproduktIonen nedsættes noget, og enkelte 
frugter bliver lidt mere kantede end normalt. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning, og inkubationstiden er 

ca. 1 år. 
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Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer fjernes eventuelt, og podemateriale bør kun tages fra 

sunde udvalgte modertræer. 

14. Pintosygc (Pinto Leaf). 
Sygdommen blev først iagttaget i 1943 i Oregon, og er ikke med 

sikkerhed konstateret udenfor denne stat. På grund af sygdommens 
meget begrænsede udbredelse er den kun af ringe økonomisk betyd
ning. 

Pintosyge er kun fundet i sødkirsebær (P. avium)" 

Symptomer: 
På bladene fremkommel' pletter, del' først er lysegrønne eller 

gullige, men som snart skifter farve til lysegult eller hvidt. - Pletter, 
der er af varierende størrelse, kan fremkomme overalt på bladene. 
Topskuddenes blade er sjældent påvirkede før sent på yækstsæsonen, 
da der på basalbladene kan forekomme s.ymptomer. 

Efter flere års infektion svækkes træerne noget - antagelig på 
grund af mindre klorofyl i bladene. Frugterne på angrebne træer 
bliver aldrig fuldt udviklede, forså vidt farve og smag angår. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen har hidtil kun været overført ved podning, og inku

bationstiden er ca. 10 måneder. 

Kontrolforanstaltninger: 
Podemateriale bør kun tages fra sunde udvalgte modertræer. 

15. Mora-syge (Mora virus disease). 
Sygdommen, der hører til en af de allernyeste eller i hvert fald 

til en af de sidst fundne stenfrugt-viroser, blev første gang 'iagttaget 
i Oregon i U.S.A. i 1949. 

Sygdommen er ikke hidtil nævnt fra andre steder, og dens øko
nomiske betydning kan næppe vurderes endnu. 

Mora-syge er foreløbig fundet og beskrevet i sødkirsebærsorten 
Napoleon. 

Symptomer: 
Det vigtigste karaktertræk er den abnormt sene modning af frug

terne på angrebne træer. Ofte modner frugterne her først 6 uger 
senere end normalt for sunde træer af samme sort. - De fleste af 
frugterne på de angrebne træer opnår imidlertid både normal stør
relse og farve, selvom enkelte frugter kan være lidt misformede. 

Bladene på angrebne træer er gullig-grønne og er i nogle til-
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fælde mindre end normalt og med opadrullede bladrande. På frugt. 
sporerne kan bladene være rosetstillede og forvredne. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning. 

Kontrolforanstaltninger: 
Podemateriale bør kun tages fra sunde udvalgte modertræer. 

16. Sortkræft (Blad. Canker). 
Sygdommen har været kendt i staten Oregon i op mod 30 år, 

men først i en beretning fra 1947 omtales sortkræft som en virus
sygdom. 

Sygdommen er også rapporteret fra Washington samt fra British 
Columbia i Canada. 

Da kun forholdsvis få træer er angrebet, er sygdommen kun af 
ringe økonomisk betydning, selvom enkelte træer kan skades 
alvorligt. 

Sortkræft er kun fundet på sødkirsehær (P. avium). 

Symptomer: 
På 1. års kviste forekommer kræftlignende sår, først som svagt 

opsvulmede områder, i hvilke barken revner på langs. Disse områder 
vokser og udvikles til grove, mørke kræftsår. Jo større grenen er, 
des større er også disse sårdannelser. Nogle angrebne træer hal' 
mange kræftsår, andre kun få. - Nedvisning af kviste og grene 
forekommel' i alvorlige tilfælde. På blade og frugter forekommer 
ingen symptomer. 

Smitteoverføring: 
Sygdommen overføres ved podning, og inkubationstiden er 2 år. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes. - Podernatedale bør kun tages fra sunde 

udvalgte modertræer. 

17. Revnebark (Rough Bark). 

Sygdommen beskrives fra Oregon i beretning fra 1942, og den er 
\kke omtalt fra andre steder. 

Sygdommen kan være meget alvorlig i planteskoler, hvor pod
ningen enten mislykkes eller resulterer i dværgagtige, misformede 
træer. 

Revnebark er kun fundet spontant forekommende hos Prunlls 
serrlllaia, men både P. avillm (sødkirsebær), P. ceraSllS (surkirsebær) 
og P. persica (fersken) kan inficeres, uden at de dog viser symptomer 
(symptomløse smittebærere). 
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Symptomer: 
Angrebne træers vækst er dværgagtig, idet internodierne er 

meget stærkt forkortede, hvilket forårsager meget tætsiddende blade. 
Disses midternerver bliver flere steder nekrotiske og brækker, hvor
ved bladfladerne bliver nedadbuede. Sådanne dværgagtige skud med 
misformede blade minder noget om de symptomer, der forårsages af 
luseangreb. 

Barken på årsskuddene bliver mørkebrun og fyldt med revner, 
der ofte udspringer fra lenticellerne. På ældre grene er disse revner 
meget fremtrædende. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres let ved podning, og inkubationstiden er 

9-10 måneder. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes. Podemateriale bør kun tages fra sunde 

udvalgte træer. 

18. Viruskræit (CankerHvirus). England. 

I beretning fra England i 1954 omtales. et virus, der fra kirsebær 
er overført til abrikos og her tilsyneladende har været årsag til 
forekomsten af barknekros.e og gummi ansamlinger. 

19. Kirsebær-roset (Rosette) - MottIe Ieaf? 
I beretning fra England i 1951 omtales sygdommen første gang. 

I senere beretning (1954) antydes det, at sygdommen muligvis for
voldes af viruset, der i Nordamerika fremkalder kirsebær-spætblad 
(Mottle lean. 

Særlig kirsebærsorten Schrecken udviser de karakteristiske symp
tomer. Disse omfatter bl. a. en forkortelse af internodierne, hvilket 
bevirker at bladene bliver mel' eller mindre rosetstillede. De enkelte 
blade er smalle, rynkede og i det hele taget misformede. Til at be
gynde med fremkommer endvidere en nervelysning, der senere går 
over til en bladspætning. Træerne svækkes og bærer mindre end 
normalt. - De forskellige sorter varierer noget med hensyn til 
symptomud visning. 

Sygdommen overføres ved podning. 

20. Spætnings-klorose (Clorotic Mottle). 
Sygdommen (eller sygdomsgruppen) nævnes fra England i be

retning fra 1951. 
Gruppen omfatter tre symptomtyper, nemlig ringpletter, nerve

bånd og zig-zag-mønster, og i hvert fald nogle af disse symptomer 

7 
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forårsages sandsynligvis af viruset, der i Nordamerika fremkaldel" 
fersken-ringplet (Peach Ring-spot). Viruset overføres ved podning. 

21. Støvet gulsot (Dusty Yellows). England. 
Fra so rier, der ikke udviste symptomer, har man i England 

(beretning i 1954) overført et latent virus, der i en' Prunus avium
klon fremkaldte en sygdom, der er kaldt støvet gulsot, fordi bladene 
ser ud, som var de overpudret med fint lysegult pulver. - Viruset 
overføres ved podning. 

22. Forsænket spætning (Sunken Mottle). England. 
Fra England omtales i beretning fra 1954 et andet virus, der også 

optræder latent i kirsebær. Ved overføring til fersken fremkaldes 
mørkegrønne nervebånd eller spætning. De mørkegrønne områder er 
forsænkede i bladfJaderne. - Sygdommen overføres ved podning. 

Prunus-arler modtagelige for sødkirsebær-viroser. 

Prunus arier. 

s 
Sødkirsebærviroser l~ 

I
I +1)1 + I I I I II l I 

I t I t I : I : ' + I +') + i + + I +') 

! + I + iii ++') + : + i 
+1+ + + +') : V) + +1)1 
+')1 It + t + +1

11 

:1

1 

t; l' 

17. Revnebark ........... i ~~"1)' +') +') i l 

1. Raspblad ........... . 
2. Bukskin ............ . 
a. Albino ............. . 
4. Ringpletsyge ........ . 
5. Kirsebær-dværgsyge .. . 
6. Små bitre kirsebær .. . 
7" Kirsebær-spætblad ... . 
8. Rustspætning ........ . 
9. Mild rustspætning .... . 

10. Nekrotisk rustspætning 
11. Lambert-spætning ... . 
12. Bladvridning ........ . 
13. Kirsebær-krøllemosaik 
14. Pintosyge ........... . 
15. ~lora-syge .......... . 
16. Sortkræft. .......... . 

+ 

18. Viruskræft ........... Il + i ! + I l : 
19. Kirsebær-roset. ..... " I ++: I I l, I 

E: ~;~~~li~r·~_.:.n.~.~.-~.ng·.: ':.:. "Il ~,1),1 +:, 'i, ~+_.c...I_+,_,11 , ,II , ,J ~~ __ J==._ 
1) Symptomer maskerede i enkelte eiler mange sorter. 
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II. Surkirsebær~viroser. 

Fire surkirsebær-viroser er beskrevet, og af disse findes 
de to (nr. 1 og 2) i Europa, og i Danmark findes utvivlsomt den 
ene af disse (nr. 2). 

Insektoverføring er påvist for en af de nævnte surkirsebær
viroser (nr. 1). 

To af viroserne (nr. 1 og 2) har frøsmitte og tre (nr. 1, 2 
og 3) er ved mekanisk saftinokulation rent experimentelt over
f ørt til urteagtige planter. 

Det er i intet tilfælde lykkedes at helbrede planter angrebet 
af de omtalte surkirsebær-viroser - hverken ved termo- eller 
kemoterapeutiske behandlinger. 

Litteraturhenvisninger: 

12, 17, 18, 29, 35, 38, 45, 46, 69, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 92, 97, 101, 
103, 104, 112, 117, 118, 119, 120, 137, 140, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 154. 

1. Surkirsebæl'-gulsot (Som Cherry Yello"\vs). 

Sygdommen nævnes allerede i 1919 i en beretning fra staten 
New York i UoS.A., men i adskillige år herefter regnede man 
med, at der var tale om et fysiogent fænomen. Nu er man klar 
over sygdommens virusnatur , selvom man langt fra har løst 
de problemer, der knytter sig hertiL Man er således ikke klar 
over, hvorvidt surkirsebær-gulsot fremkaldes af et enkelt virus 
eller af et viruskompleks, ligesom meget tyder på, at der findes 
adskillige former (linier) af viruset (eller de vira), der frem
kalder sygdommen. Undersøgelserne af sur kirsebær-gulsot kom
pliceres yderligere derved, at man hidtil ikke har fundet et SUf

kirsebærtræ inficeret med gulsot, uden at det tillige var inficeret 
med viruset, der fremkalder nekrotisk ringpletsyge. • 

Surkirsebær-gulsot er stærkt udbredt i U.S.A. og Canada og 
er her den økonomisk betydeligste surkirsebær-virose. 

Endvidere er sygdommen i de allerseneste år påvist i England. 
Udover surkirsebær (P. cerasus) kan følgende Prunus-arter 

inficeres: P. avium (sødkirsebær), P. perszca (fersken), P. do
meslica (blomme},P. amerzcana (amerikansk blomme), P. cera
sifem (myrobalan), P. mahaleb (weichsel), P. serotina, P. vir-

7* 
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giniana og P. pensylvanica. Alle disse Prunus-arter kan tilsyne~ 
ladende »bære« gulsot~viruset uden at vise de sædvanlige symp~ 
tomer herpå. 

Viruset (eller viruskomplekset) er endvidere overført til 
agurk. 

Symptomer: 
Hos surkirsebær er de mest karakteristiske symptomer på 

gulsot en gul og grøn bladspætning, der senere efterfølges af 
stærkt bladfald. 

Til at begynde med viser spætningen sig som uregelmæssigt 
formede lysegrønne eller gullighvide områder på bladfladen, der 
imidlertid til sidst kan blive helt gul. 

Nogle af bladene bevarer undertiden den grønne farve rela
tivt længe langs de større bladnerver. 

Iøvrigt kastes bladene undertiden, før de viser nogen som 
helst gulfarvning. Denne begynder som regel på de ældre blade, 
men er meget afhængig af temperaturforholdene. Høje tempera
turer kan således fuldstændig maskere symptomerne, hvilket 
vil sige, at i somre med stærkt skiftende temperaturer optræder 
flere gulsot-perioder med påfølgende bladfald afbrudt af peri
oder, hvor løvet er nogenlunde normalt. 

Den første gulsot-periode, der i reglen er den alvorligste, 
optræder ofte 3-4 uger efter blomstringen, men flere perioder af 
varierende voldsomhed kan optræde indtil efteråret. - Bladfaldet 
i forbindelse med en gulsot-periode varierer fra ganske få af
kastede blade til 50 pct. af løvet. 

Angrebne træer får efterhånden en pilelignende vækst med 
lange, bare grene og få frugtsporer. Træer i bærealderen, der 
har været inficeret flere år, har således langt færre frugtsporer 
end normalt, og frugtmængden er ofte kun det halve af sunde 
træers. De dannede frugter er til gengæld større, og kvaliteten 
er ikke påvirket af sygdommen. 

Smitteoverføring : 
Surkirsebær-gulsot kan overføres ved alle former for pod

ning, og inkubationstiden under frilandsforhold varierer fra et 
til to år. Under væksthusforhold er symptomer på surkirsebær 
fremkommet i løbet af 6 uger. 
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Mekanisk saftsmitte kan lykkes, når det drejer sig om at 
overføre viruset (eller viruskomplekset) til små agurkplanter. 
Både lokale og systemiske symptomer fremkommer i de infi
cerede agurkplanter efter henholdsvis 2-4 og 6-7 døgn. 

Frøsmitte er meget almindelig, og man må regne med temme
lig høj sygdomsprocent, både når frø tages fra syge surkirsebær 
og fra inficerede Prunus mahaleb. Ligeledes ser det ud til, at 
smitten kan overføres med frø fra sødkirsebær. 

Ved forsøg i de senere år har man i Canada påvist over
føring af sur kirsebær-gulsot med forskellige cikade arter. 

Kontrolforanstaltninger: 
Surkirsebær-gulsot er så udbredt i adskillige plantager i 

U.S.A., at man finder det uoverkommeligt at fjerne alle angrebne 
træer. Men man tilråder fjernelsen af alle svagt bærende træer. 
Hovedvægten lægges dog først og fremmest på fremskaffelsen 
af virusfrit podemateriale og virusfri grundstammer. Og da flere 
planteskoler ligger i områder, hvor høje temperaturer ofte ma
skerer symptomerne i de unge træer, er inspektioner, baseret på 
undersøgelse for symptomer, ikke tilstrækkelige. Man søger der
for i U.S.A. at udvælge særlige modertræer, der omhyggeligt 
undersøges for virus ved inokulation til indikatorplanter. Med 
anilre ord tilstræber man at kunne levere både podemateriale 
og frø (sten) fra kontrollerede og afprøvede modertræer. 

Varmeinaktivering af sygt materiale er forsøgt, men med 
negativt resultat. 

2. Ringplet-nekrose (NecTotic Ring Spot). 

Ringplet-nekrose blev første gang iagttaget i 1939 i Canada, 
hvor virusnaturen blev påvist det følgende år. Omtrent samtidig 
blev en tilsvarende - sandsynligvis den samme - sygdom op
daget i flere stater i U.S.A., og mest sandsynligt findes den over
alt i Nordamerika, hvor kirsebær dyrkes. 

Sygdommen er ligeledes fundet i England, hvor den i nogle 
kirsebærsorter optræder latent, og symptomer, der minder om 
ringplet-nekrose er ligeledes omtalt fra Bulgarien. 

I 1950 blev ringplet-symptomer iagttaget på fuglekirsebær 
(Prunus avium) her i landet, og det er sandsynligt, at sygdom-
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lnen både herhjemme og i andre europæiske lande er langt mere 
udbredt, end man hidtil har regnet med. 

Det forårsagende virus kan nemlig ?ptræde latent i adskil
lige kirsebærsorter og grundstammel', og selv de sorter og arter, 
der udviser symptomer på ringplet-viruset den første tid efter 
infektionen, kan senere optræde som symtomløse smittebærere. 

Det forårsagende virus optræder i flere formel' (linier); fra 
engelsk side antydes således, at viruset, der fremkalder ring
pletsyge hos sødkirsebær, muligvis er en særlig alvorlig form af 
viruset, der fremkalder ringplet-nekrose hos surkirsebær. End
videre findes viruset ofte sammen med andre vira i forskellige 
Prunus-arter, hvilket i høj grad er medvirkende til at kompli
cere undersøgelserne. 

Den økonomiske betydning af ringplet-nekrose er ikke særlig 
let at vurdere, idet angrebets betydning afhænger af, hvilken form 
inficerede, samt af hvilke Prunus-arter eller sorter, der er tale 
om. Ligeledes hør det erindres, at selv de vira, der normalt op
af viruset, der optræder, hvor lang tid angrebne træer har været 
træder latent i planterne, kari medvirke til, at infektion med yder
ligere et virus vil få en ødelæggende eller stærkt generende virk
ning på de pågældende planters vækst og ydeevne. 

Af amerikanske og canadiske undersøgelser fremgår det, at 
ringplet-nekrose i de første vækstsæsoner efter infektionen be
virker en mere eller mindre stor udbyttenedgang, hvorimod de 
samme træer senere hen tilsyneladende bærer normalt. 

Udover surkirsebær (P. cemsus) kan følgende Prunus-arter 
inficeres: P. avillm (sødkirsebær), P. persica (fersken), P. dome
stica (blomme), P.omericano (amerikansk blomme), P. sera
slfera (myrobalan) , P. salicina (japansk blomme), P. malwleb 
(weichscl), P. virginiana, P. besseyi, P. pumila og P. pensylvanica. 

Viruset er endvidere overført fra surkirsebær til agurk og 
til Vigna sinensis. 

Symptomer: 
Surkirsebær angrebet af ringplet-nekrose har senere løv

spring end sunde træer, enten for enkelte grenes (partiel infek
tion) eller for hele træets vedkommende. 

Bladene på de påvirkede grene er mindre end normalt, og 
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allerede før de er helt udfoldede, er de ofte fyldt med lysegrønne 
pletter samt mørkere ringformede, mere eller mindre vanddrukne 
pletter. 

Senere på vækstsæsonen bliver pletterne ofte nekrotiske og 
falder ud af bladfladerne, der på den måde får et noget forrevet 
udseende. 

Ovennævnte symptomer fremkommer i reglen kun på de 
først dannede blade, hvorimod de senere fremkomne blade oftest 
har normalt udseende. 

På alvorligt angrebne træer eller grene ses undertiden også 
symptomer på blomsterne, idet blomsterstilkene bliver stærkt 
forkortede og bæger~ og kronblade snoede og misformede lige
som klorotiske eller nekrotiske ring- eller bueformede pletter 
kan forekomme på bægerbladene. Fra kraftigt angrebne blomster 
udvikles ikke frugter. 

Når et træ først engang har vist kraftige ringplet-symptomer 
i alle grene, fremkommer der som regel kun svage eller slet 
ingen symptomer de følgende år. Ret almindelig er et træ til at 
begynde med partielt inficeret og viser altså kun de kraftige 
symptomer i nogle af grenene. Næste år er disse grene af næsten 
normalt udseende, mens andre grene viser de kraftige ringplet
symptomer, o. s. f. indtil alle grene er inficerede. Herefter ser 
det angrebne træ måske ganske normalt ud, men er stadig 
inficeret. 

I nogle tilfælde kan angrebne træer dog vise symptomer 
hvert år, hvilket rimeligvis skyldes, at forskellige viruslinier 
optræder, eller at individuel følsomhed hos værtplanterne fore~ 
kommer. 

Hos angrebne s ø d k i r s e b æ r forekommer klorotiske 
ringe og pletter på en del af bladene, der undertiden bliver meget 
forrevne. Frugtsporerne kan i nogle tilfælde dræbes som følge 
af virusinfektionen. 

På f e r s k e n har viruset, der forårsager ringplet-nekrose, 
en overordentlig voldsom effekt, idet mange inficerede træer 
simpelthen dræbes. 

I andre tilfælde forekommer hendøen af enkelte grene, lige
som barken på inficerede ferskentræer fyldes med revner· og 
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kræftlignende sår. Også her er der imidlertid stor forskel på 
de forskellige virusformers voldsomhed. 

Smitteoverføring : 
Ringplet-nekrose overføres let ved alle former for podning, 

og inkubationstiden er ofte meget kort. I enkelte tilfælde ved 
podning på friland er .symptomerne fremkommet efter l måneds 
forløb, og i væksthus har inkubationstiden været så kort som 
5 døgn. 

Ved mekanisk saftinokulation kan viruset overføres til små 
agurkplanter, og i et enkelt tilfælde skulle det være lykkedes at 
overføre viruset fra inficerede agurkplanter til et sundt kirse
bærtræ ved at indsætte små stykker af inficerede agurkblade 
under bar ken på kirsebærtræet. Endvidere er ringplet-nekrose
viruset ved mekanisk saftinokulation overført til Vigna sinensis, 
idet man her som inokulat har anvendt ekstrakt fra blomster 
på syge kirsebærtræer. 

Kontrolforanstaltninger: 
Eftersom talrige - ja for nogle sorters vedkommende alle -

kirsebærtræer er inficeret med ringplet-nekrose, anses det i Nord
amerika for håbløst og umuligt at foretage en bortlugning af 
syge træer i bestående plantager. 

Derimod sætter man meget stærkt ind på at udvælge og 
afprøve de modertræer, hvorfra podemateriale skal leveres, samt 
modertræer, hvorfra frø (sten) til grundstammer skal frem
bringes. 

Som indikatorplanter ved disse afprøvninger anvendes i 
Nordamerika bl. a. Prunus tomentosa, forskellige sorter af fer
sken samt forskellige sorter af Prunus serrulata. Fra England 
anbefales en særlig klon af fuglekirsebær, F 12/1, som en god 
indikatorplante. 

Ved inspektion i planteskoler kan man naturligvis fjerne 
de planter, der viser symptomer, men da adskillige inficerede 
træer muligvis er symptomløse, er denne foranstaltning ikke 
tilstrækkelig. - Udvælgelse og afprøvning af modertræer er en 
nødvendighed. 

Forsøg på varmeinaktivering af viruset i podekviste har 
hidtil givet negativt resultat. 
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3. Grønring-mosaik (Green Ring MottIe). 
Sygdommen blev første gang iagttaget i staten Michigan i U.S.A. 

i 1937. Den er senere fundet i staterne New York og Wisconsin 
saml i Canada. - Grønring-mosaik er ikke særlig udbredt, hvorfor 
dens økonomiske betydning som helhed er ret ringe. 

Foruden surkirsebær (P. cerasus) kan P. avium (sødkirsebær), 
P. persica (fersken) og Prunus mahaleb (weichsel) inficeres, og ende
lig er det også lykkedes at overføre det forårsagende virus til agurk. 

Symptomer: 
Adskilligt tyder på, at virus.et, der fremkalder grønring-mosaik, 

er beslægtet med viruset (eller viruskomplekset), der er årsag til 
surkirsebær-gulsot. - I hvert fald har de to sygdomme mange symp
tomer fælles. 

4-5 uger efter blomstringen bliver bladene på angrebne træer 
fyldt med mørkegrønne tegninger, der danner skarp kontrast til de 
iøvrigt stærkt gule blade. Disse tegninger består af uregelmæssigt 
formede pletter, ringe, buer og bølgede linier, mere eller mindre 
jævnt fordelt over bladfladerne. Kort tid efter fremkomsten af disse 
symptomer falder de påvirkede blade af træerne, der herefter ser 
ret normale ud. Undertiden fremkommer der senere - særligt om 
efteråret - andre symptomer bestående af spredte klorotiske pletter 
i de grønne blade. ~ Blade med sådanne symptomer kan dog også 
forekomme om forsommeren tillige med ring-mosaiken. 

I reglen er bladkastningen hos træer angrebet af grønring-mosaik 
ikke nær så alvorlig som den, der følger angreb af sur kirsebær-gulsot. 

Træerne hos visse sorter angrebeLaf grøn ring-mosaik får mindre 
frugter, der tillige har en dårlig aroma. 

Smitte overføring : 
Sygdommen overføres ved podning, og inkubationstiden er 9-10 

måneder. 
Insektoverføring er ikke påvist. 
Ved mekanisk saftinokulation er viruset overført til små agurk

planter. 

Kon trolforanstaltninger : 
Angrebne træer - i hvert fald i nye plantninger - bør fjernes. 

Podemateriale bør kun tages fra udvalgte afprøvede modertræer. 

4. Lyserød frugt (Pink Fruit). 
Sygdommen blev i 1934 omtalt fra staten ,Washington 

U .S.A. Senere er en lignende sygdom beskrevet fra Idaho. 
I Washington forårsager sygdommen alvorlige tab, og i 
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mange plantager er en stor procentdel af frugterne på angrebne 
træer værdiløse. 

Hidtil er angreb kun fundet hos surkirsebær (P. cerasus). 

Symptomer: 
De mest iøjnefaldende symptomer forekommer hos frugterne, 

og de kan iagttages 1-2 uger før frugthøsten. 
De påvirkede frugter er mindre end normalt, flove eller 

bitre i smagen, og gulligt-lyserødt farvede. I frugtkødet findes 
endvidere brune nekrotiske partier - både externt og internt. 
De mest modne af de angrebne frugter har tilbøjelighed til at 
blive svagt kegleformede. 

Bladene på de angrebne træer har en tendens til en opad
rulning, der minder om tørkesymptomer. Væksten hos de an
grebne træer er svækket, og blomstringen foregår senere end 
normalt. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning, og inkubationstiden va

rierer fra 15 til 27 måneder. 

Kontrolforanstaltninger: 
Angrebne træer bør fjernes og podekviste kun tages fra 

sunde udvalgte moderb"æer. 

P r li n li s - a r l e r m o d t a g e l i g e f o r S li r k i r s e b æ r
v l r o s e r. 

P ru nus-art el'. 

Surkirsebær-yjrosel' 

1) Symptomel' maskerede i flere sorter. 
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III. Blolllme-viroser. 

Elleve blomme-viroser er beskrevet. Heraf findes de oUe 
(nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10) i Europa. I Danmark forekommer 
i hvert fald een af disse viroser (nr. 1), og adskilligt tyder på. 
at yderligere tre (6, 7. og 8) forekommer her i landet. 

For en af de omtalte blomme-viroser (nr. 3) el' insekt
overføring påvist. Ved mekanisk saftinokulation er det lykkedes 
at overføre en af viroserne (nr. 2) til agurk. 

Litteraturhllnvisuiu{llll': 

4, 5, 8, 11, 20, 21, 29, 30, 42, 45, 54, 62, 63, 65, 66, 89, 93, 94, 109, 111, 
113, 114, 124, 146, 151. 

1. Bånd-mosaik (Line Pattern). 

Sygdommen blev første gang rapporteret i 1932 fra Ken
tucky i U.S.A. Senere er den omtalt fra staterne Michigan, New 
York, \Vashington. Ohio og Californien samt fra Canada og 
New Zealand. 

I Europa er en lignende - sandsynligvis den sanune - syg
dom blevet beskrevet fra Bulgarien, Frankrig, Schweiz, Jugo
slavien, Holland, England, Norge og Tyskland. 

Her i landet blev en blomme-mosaiksyge med tilsvarende 
symptomer som den amerikanske bånd-mosaik iagttaget i 1950 
og er siden fundet i talrige blommesorter. 

Sygdommen er, som ovenfor nævnt, særdeles udbredt, 
men dens skadevirkning har man ikke fuld klarhed over. 
Adskillige sorter synes i hvert fald ikke at lide særlig ved 
infektion med bånd-mosaik-viruset alene, men det bør erindres, 
al selvom infektion med et enkelt virus i nogle tilfælde knapt 
betyder så meget, vil en sådan infektion ofte være yderst 
katastrofal, hvis den pågældende plante bliver inficeret med 
yderligere et virus. 

Udover blomme (P. domestica) er følgende Prunus~arter 

modtagelige: P. salicina (j apansk blomme), P. pel'sica (fersken), 



108 

P. serrulata (japansk kirsebær), P. avium (sødkirsebær) , P. ce
rasus (surkirsebær) , P. armeniaca (abrikos), P. amygdalus 
(mandel). P. cerasifera (myrobalan) og P. insititia (kræge). ~ 
Blandt abrikos sorterne og mirabellerne forekommer symptom
løse smittebærere, og sådanne kan tilsyneladende også fore
komme blandt blommesorterne. 

Symptomer: 
Symptomerne kan variere temmelig meget ikke alene fra 

art til art og fra sort til sort, men også fra år til år. - Sand
synligvis forekommer der flere linier af bånd-mosaik-viruset, 
hvilket naturligvis kan være en medvirkende årsag til de mange 
forskellige symptomer. 

Temperaturen spiHer en stor rolle for symptomudviklingen, 
idet høje temperaturer ganske kan hindre symptomfremkom
sten. Man kan undertiden sidst på sommeren finde skud, hvor 
kun basal- og topblade viser symptomer, mens de mellemste 
blade, som er dannet i den varmeste sommerperiode, er symp
tomløse. 

løvrigt er der kun iagttaget symptomer på bladene. 
Disse symptomer kan bestå af gullig-hvide bånd langs få 

eBer mange af bladnerverne; i andre tilfælde af zig-zag-formede 
linier af samme farve. Lyse klorotiske ringe kan også fore
komme, og af og til opstår der mellem sidenerverne på angrebne 
blade store gullig-hvide klorotiske partier, der kan brede sig 
over det meste af bladet. I nogle tilfælde kan nekrose forekomme 
i forbindelse med de øvrige bladsymptomer. 

Hyppigt forekommer flere af de nævnte symptomer på 
samme træ, ja undertiden i de samme blade. hvilket måske kan 
forklares ved, at to eller flere linier af viruset samtidig har 
invaderet planten (ved podningen!). 

Hos angrebne f e r s k e n forekommer på bladene fine, 
uregelmæssigt farvede, bølgede bånd af gullig-gulgrøn farve. 
Zig-zag-formede linier og ringformede pletter kan også fore
komme her. 

Angrebne a b r i k o s e r og mirabeller, som viser symp
tomer, får ofte lyse bånd langs bladnerverne eller gullig-hvide 
zig-zag-formede linier på bladene. 
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Inficerede s ø d- og s u r k i r s e b æ r kan udvikle symp
tomer, som minder om dem, der fremkaldes i blomme. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres let ved podning, og inkubationstiden 

på friland er 10-12 måneder. Under væksthusforhold -- når 
temperaturen ikke er for høj - er symptomer opnået 6 uger 
efter smitteoverføringen. 

Fra England nævnes fersken som en af de bedste indikator
planter under væksthusforhold. 

Insektoverføring er ikke påvist, men regnes for sandsynlig. 

Kontrolforanstaltninger: 
Fjernelse af syge træer i plantager kan næppe anbefales, 

før den økonomiske betydning samt spredningsforholdene er 
nærmere fastslået. Derimod bør der i planteskoler lægges megen 
vægt på kun at anvende podemateriale fra sunde, udvalgte 
modertræer. 

2. B1omme-dværgsyge (Prune-Dwarf). 

Sygdommen er første gang beskrevet i 1936 fra staten New 
York i U.S.A., men er siden konstateret i både Canada og Eng
land. Fra Schweiz omtales i beretning for 1953 en lignende 
sygdom (Das Fellenberg Mosaik). 

Blomme-dværgsyge kan fuldkommen ødelægge Italiensk 
Svedske, men da sygdommen ikke er særlig udbredt, har dens 
økonomiske betydning hidtil været ringe. Imidlertid findes der 
to former (linier) af viruset, der angriber både sødkirsebær og 
surkirsebær, hvorfor sygdommen måske vil vise sig mere be
tydningsfuld, end man hidtil har regnet med. 

Udover blomme (P. domestica) kan følgende Prunus-arter 
angribes af hovedtypen af viruset: P. persica (fersken)', P. ma
haleb (weichsel), P. avium (sødkirsebær), P. cerasus (surkirse
hær), P. armeniaca (abrikos), P. cerasifera (myrobalan), P. 
salicina (j apansk blomme) og P. insititia. (kræge). 
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De seks sidstnævnte arter optræder som symptomløse 
smittebærere for nogle sorters vedkommende, og det samme 
gælder iøvrigt for visse blommesorter. 

Endelig kan viruset overføres til agurk. 

Symptomer: 
Hos Italiensk Svedske, som er den ømfindtligste blomme

sart, viser der sig til at begynde med ret svage klorotiske ringe 
og andre pletter på bladene. 

Senere forekommer også små, smalle mere eller mindre 
bændelformede blade. Disse er endvidere noget fortykkede, ryn
kede og forvredne og undertiden tillige mosaikspættede. 

Årskuddenes yækst svækkes, og internodierne forkortes. 
De første år efter infektionen findes syge grene blandt de sunde 
på samme træ. 

Syge træer blomstrer tilsyneladende udmærket, men sætter 
ingen eller kun få frugter. 

Bægerbladene hos påvirkede blomster er ofte smalle og 
forvredne. - De få frugter, der dannes på syge træer, er hyp
pigt store og af udmærket kvalitet. 

Angrebne f e r s k e n af de sorter, der viser symptomer, 
har et lidt forsinket løvspring. Bladene er stive og opad rullede 
med bølget bladrand. Skuddene er dværgagtige og internodierne 
korte. Tidligt dannede blade er undertiden mosaikspættede. 

I nogle tilfælde forekommer også en overfladisk bark
nekrose. 

Hos sødkirsebærsorler, der viser symptomer, fremkommer 
på bladene ringformede pletter af forskellig størrelse samt zig
zag-formede linier. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres let ved podning, og inkubations

tiden kan være så kort som 5 uger under frilandsforhold, hvis 
podningen foretages tidligt på vækstsæsonen. Insektoverføring 
er ikke påvist, men sandsynlig. 

Til små agurkplanter kan det forårsagende virus overføres 
ved mekanisk saftsmitte. 
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Kontrolforanstaltninger: 
Angrebne blommetræer bør fjernes og podemateriale kun 

tages fra sunde udvalgte modertræer. 

3. Blomme~pox (Plum Pox). 

I Bulgarien har man allerede siden omkring 1918 iagttaget 
en sygdom i blommer, der ikke alene fremviste symptomer på 
bladene hos angrebne træer, men også på frugterne, hvorved 
disse bliver stærkt skadede og ofte værdiløse. 

Fra bulgarsk side er det antaget, at ovennævnte sygdom 
fremkaldes af det amerikanske ferskenmosaik-virus. Forholder 
det sig således, har man et udmærket eksempel på, hvilken rolle 
vækstbetingelserne kan have på en virussygdoms økonomiske 
betydning. Thi mens ferskenmosaiksyge-viruset kun spiller en 
ringe rolle i U.S.A.'s blommeavl, er det af overordentlig stor 
betydning i Sydøsteuropa, navnlig i Bulgarien og Jugoslavien. 
En tilsvarende sygdom optræder tilsyneladende også i Czecko
slovakiet, og fra Italien er omtalt tilfælde hos abrikos, der min
der om blomme-pox (symptomer i sten). Endelig omtales fra 
England en sygdom iblommesorten \Varwichshire Grouper, der 
minder meget om blomme-pox. Særlig i Jugoslavien optræder 
blomme-pox ~ der her kaldes Sarka ~ ualmindelig ondartet. 
I en beretning fra 1954 nævnes således, at ca. 16 millioner 
blommetræer er ødelagt af sygdommen. Medens den værst an
grebne sort i Bulgarien er svedskeblommen KustendiI, er den 
hårdest medtagne sort i Jugoslavien Podschegatscha (også en 
svedskeblomme) . Fra Bulgarien omtales i beretning fra 1935 
Prunus domestica (blomme), P. persica (fersken), P. amygdalus 
(mandel), P. armeniaca (abrikos) og P. avium (sødkirsebær) 
Som modtagelige, men hvorvidt det virkelig drejer sig om det 
samme virus i alle tilfælde er vist nok noget tvivlsomt. 

Senere (i 1938) berettes i hvert fald om to former af 
blomme-pox samt om en særlig mosaiksyge; alle tre former kan 
optræde på de ovenfor nævnte Prunus-arter. 

Fra Jugoslavien nævnes, at også Prunzzs insititia (kræge) > 

P. cerasifera (rnyrobalan) og P. fri/aba kan inficeres med 
blomme-pox. 
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Symptomer; 
På bladene af angrebne svedskeblommetræer fremkommer 

forskelligt formede gullig-grønne til lysegrønne pletter. Disse 
el' ofte ringformede med normal grøn farve i midten. I andre 
tilfælde er pletterne uregelmæssigt formede og spredt over hele 
bladet. Zig-zag-formede linier kan også forekomme i bladene, 
der undertiden tillige er misformede. 

Hos de ganske små frugter er det vanskeligt at iagttage 
symptomer, men på de større umodne frugter ses olivengrønne 
- senere rustgrønne - pletter af varierende form under voks
laget. På dette stadium er frugtkødet stærkt vandet og uden den 
normale farve og smag. 

Angrebne frugter bliver hyppigt misformede, rynkede og 
nødmodne, hvorpå de ofte falder af træerne. 

Ligesom hos mange andre stenfrugt-viroser er partiel infek
tion hyppig for blomme-pox' vedkommende, således at ikke alle 
grene på et angrebet træ nødvendigvis bærer syge blade og frug
ter de første år efter infektionen. 

Symptomerne hos angrebne a b r i k o s t r æ e r omfatter 
lysegrønne, klorotiske pletter, striber og ringe på en del af 
bladene. Undertiden fremkommer også purpurfarvede - senere 
brune - ringe på de påvirkede blade. - De mest karakteristiske 
symptomer hos abrikos viser sig dog på de angrebne frugters 
stene, hvorpå der altid findes meget iøjnefaldende hvide - ofte 
ringformede - pletter. På frugterne fremkommer en lyst gullig
grøn mosaikspætning. 

De fleste f e r s k e n s o r t e r viser, når de bliver inficerede, 
en meget typisk og kraftig spætning på de ældre blade bestående 
af mere eller mindre talrige lysegrønne pletter. Disse er sædvan
ligvis runde med udflydende rande, men ringformede pletter 
kan også forekomme. Pletterne kan være så talrige, at net
lignende mønstre dannes. Mod vækstsæsonens afslutning fftr 
pletterne en rødlig-purpur farvetone. 

Frugterne på inficerede fersken bliver misdannede og 
bulede. 

Angrebne k i r s e b æ r udviser i de fleste tilfælde lignende 
bladsymptomer som angrebne abrikos. 

Kirsebærfrugterne får et abnormt, bulet udseende, bliver 
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ofte tilspidsede og får ofte små nekrotiske partier i frugtkødet, 
mens dette endnu er grønt. Disse nekrotiske partier breder sig 
og danner tilsidst et net af brunt væv. Sådanne frugter nød
modner og falder tidligt af. 

4. Indsnørings-mosaiksyge (Standard Prune constricting Mosaic). 

Sygdommen nævnes i 1939 i beretning fra Californien, men er 
kun fundet enkelte steder i denne stat. 

Angrebne træer er betydeligt svækkede, men da sygdommen 
som nævnt kun findes meget lidt udbredt, er dens økonomiske betyd
ning som helhed ringe. 

Kun blommesorten Standard er fundet angrebet, men P. persica 
(fersken) kan også inficeres. 

Symptomer: 
På påvirkede blommeblade fremkommer få til mange klorotiske 

pletter. 
Et meget typisk s.ymptom består i, at flere pletter danner et 

klorotisk bånd tværs over den øverste halvdel af bladet. Dette »bånd« 
bliver ofte nekrotisk, hvorefter bladvævet i »båndet« på begge sider 
af midternerverne falder ud. Herved fål' et sådant blad et indsnøret 
udseende (deraf sygdomsnavnet) . 

Symptomerne er mere iøjnefaldende i varme end i kulde (mod
sat bånd-mosaik). 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning, og inkubationstiden har været 

så kort som 5 måneder. 

Kontrolforanstaltninger: 
Podemateriale bør tages fra s.unde, udvalgte modertræer. 

5. B1omme-hvidplet (Plu:m White Spot). 

Sygdommen omtales fra Californien i beretning fra 1939, og den 
forekommer ligeledes i staten Washington. 

Den økonomiske betydning af sygdommen er kun ringe, og kun 
Prunus salicina (japansk blomme) er fundet angrebet. 

Symptomer: 
Små lysegule til hvide pletter forekommer på bladene. Disse 

pletter danner ofte store sammenhængende partier nær bladspidserne. 

8 
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Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning. 

Kontrolforanstaltninger: 
Podemateriale bør kun tages fra sunde, udvalgte modertræer. 

6. Blomme-bladrullesyge (Leaf Roll). 

I en engelsk beretning fra 1953 omtales sygdommen første gang, 
og det menes, at den fremkaldes af et virus, der måske er identisk 
eller beslægtet med det amerikanske ferskengulsot-virus. 

I Danmark er der i nogle blommesorter (Italiensk Svedske og 
Reine Claude de noir) iagttaget symptomer, der minder meget om de, 
lier fremkaldes af den engelske hladrullesyge. 

Symptomer: 
Angrebne blommetræer får hængende blade, der har kraftig opad

og indadrullede bladrande. Bladene er tillige stive og rasler, når 
grenene på træet rystes. Angrebne træer er noget svækkede. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning. 

Kontrolforanstaltninger: 
Podemateriale hør kun tages fra sunde, udvalgte modertræer. 

7. Blomme-ringplet (Ring spot). 

Fra England omtales i beretning fra 1953 en virussygdom, der 
bevirker nogen svækkelse i visse blommesorter og også i grundstam
merne Brompton, Common Plum og Prunus mariana. Ved engelsk 
podeforsøg er viruset endvidere overført til æble (Malus sp.). - En 
sygdom med lignende symptomer omtales i italiensk publikation 
fra 1951. 

Den italienske blommesygdoms virusnalur er dog endnu ikke 
påvis,t, 

Symptomer: 
På bladene af angrebne træer fremkommer gule ringe, der om

giver grønne områder, som senere bliver brune og falder ud af blad
fladerne, så disse får et udseende, der minder om haglskudsyge. 

Sm i t t e o vel' f ø r i n g : 
Sygdornmen overføres ved podning. 
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Kontrolforanstaltninger: 
Podemateriale bør kun tages fra sunde, udvalgte modertræer. 

8. Smånervelysning (Veinlet Clearing). 

Ved engelske forsøg i 1952 blevet virus ved podning overført 
fra to symptomløse blommesorter til frøplanter af myrobalan (P. eera
.~ifera. 

Disse planter blev kraftigt svækkede og fik blade, der udviste 
en fin lysning af de små nerver. 

I Danmark er der i myrobalan ligeledes iagttaget planter med 
kraftig nervelysning på bladene, men virusnaturen er ikke påvist. 

Kontrolforanstaltninger: 
Podemateriale bør kun tages fra sunde, udvalgte modertræer, og 

ligeledes bør der udvises stor forsigtighed ved udvælgelsen af moder
planter både til frøformerede og vegetativt formerede grundstammer 
af myrobalan. 

9. Blomme~diamantkræft (Prune Diamond Canker). 

Sygdommen har været iagttaget i Californien allerede før 1915, 
men først i årene derefter synes dens optræden at få betydning. 
Blomme-diamantkræft, der hidtil ikke er omtalt udenfor Californien, 
kan i nogle tilfælde forårs.age, at angrebne blommetræer bliver 
værdiløse. 

Angreb er kun fundet hos blomme (P. domeslica) . 

Symptomer: 
Sygdomsnavnet hidrører fra de mere eller mindre fortykkede, ru 

harkpartier, der ofte opstår omkring et sår i stamme eller grene på 
angrebne træer. I andre tilfælde er de fortykkede og ru korkpartier 
mere jævnt fordelt over store områder på træets ældre gl"ene. 

På blade eller frugter ses ingen symptomer. 

Smitteoverføring: 
Sygdommen overføres ved podning, men inkubationstiden er 

meget lang, idet der går mindst to år - oftest flere - før sympto
merne begynder at vise sig. Insektoverføring er ikke påvis.t. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer hør fjernes, og podematerlale bør kun tages fra 

sunde, udvalgte modertræer. 

8* 
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10. Splitbark (Bark Split). 

Sygdommen omtales i beretning fra England i 1953. - Særlig 
på blommesorterne Ontario og Cambridge Gage fremkaldes kraftige 
symptomer. Næsten alle Common Plum-grundstammer synes at være 
inficerede. 

Symptomer: 
Symptomerne begynder ofte at vise sig på etårs-skud, men bliver 

mere iøjnefaldende med alderen. 
Kortere eller længere revner fremkommer i barken, og det herved 

blotlagte ved bliver efterhånden dækket af lysebrunt kallusvæv. 
Slutresultatet bliver en meget ujævn og ru bark. 

I tilfælde, hvor revner ikke forekommer, bliver stammer og grene 
på angrebne træer ofte udfladede eller misformede på anden måde, og 
stammerne på syge træer kan blive meget tykkere 50-70 cm over 
podestedet end lige under dette. 

Syge træer er svækkede og har et tidligere løvfald end normale 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning, og inkubationstiden er fra 

1 til 2 år. 

Kontrolforanstaltninger: 
Podematetiale bør kun tages fra sunde, udvalgte modertræer. 

11. Stuntblommer (Plum stunt). 
Sygdommen beskrives første gang fra England i beretning fra 

1950, og den er hidtil ikke omtalt fra andre lande. - Stuntblommel' 
hører til en af de betydeligere blomme-viroser, idet angrebne træer 
hos flere sorter kan svækkes temmelig alvorligt. 

Symptomer: 
Syge blommeh'æer danner skud med korte internodier og ret 

fremstående knopper, og har en tendens til at blomstre og bære frugt 
tidligere end sunde træer. På de unge skud fremkommer små pulver
fyldte, brune blærer, og barken bliver tyk og svampet, medens veddet 
udvikles meget ufuldstændigt og svagt. Dette bevirker, at grenene på 
angrebne træer er noget skøre og let brækker, 

Smitteoverføring : 
Sygdommen kan overføres ved podning. 

Kontrolfol'anstaltninger: 
Podemateriale bør kun tages fra s.unde, udvalgte modertræer. 
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Prunus-arter modtagelige for blomme-viroser. 

Blomme-vkoser 

1. Bånd-mosaik .. , ...... . 
2. Blomme-dværgsyge .... . 
3. Blomme-pox .......... . 
4. Indsnørings-mosaiksyge. 
5_ Blomme-hvidplet. ..... . 
6. Blomme-bladrullesyge .. 
7. Blomme-ringplet ...... . 
8. Smånervelysning ...... . 
9. Blomme-diamantkræft .. 

10. Splitbark ....... , ..... . 
11. Stuntblommer ........ . 

+ 
+ 

n 1 

__ i 

+'): + + 
+')! +')~ +') 
+ +: 

1) Symptomer maskerede i enkelte eller mange sorter. 

IV. Fersken-viroser. 

Under fersken-viroser er 24 sygdomme omtalt. 

+') 
+ 

+ 

Af disse forekommer højst sandsynligt seks (nr. 11, 16, 18, 
22, 23 og 24) i Europa. 

I Danmark tyder adskilligt på, at i hvert fald to fersken
viroser (nr. 11 og 18) forekommer. 

Seks fersken-viroser (nr. 1, 2, 5, 6, 8 og 9) kan overføres 
af cikader. Adskilligt tyder på, at to fersken-viroser (nr. 9 og 10) 
kan overføres af lus, men dette er endnu ikke endeligt bevist. 
Endvidere taler sandsynligheden for, at i hvert fald yderligere 
fire fersken-viroser (nr. 3, 11, 12 og 15) er insektbårne. 

To fersken-viroser (nr. 16 og 18) el' frøbårne, og en virose 
(nr. 10) hal' jordsmiUe. 

Seks fersken-viroser (nr. 3, 8, 9, 12, 16 og 21) er eksperi
mentelt blevet overført til planter udenfor Prunus-slægten. 

Ved thermoterapeutiske behandlinger er helbredelse opnået 
for 8 fersken-virosers vedkommende (nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8). 

Rent kemoterapeutisk skulle helbredelse være opnået for 
cen fersken-viroses vedkommende (nr. 8). 

+ 
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Litteraturhenvisninger: 

2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 
36, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 65, 66, 70, 
72, 76, 91, 92, 95, 96, 99, 102, 105, 106, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 125, 130, 131, 136, 138, 139, 144, 146, 148, 151, 152, 153. 

1. Ferskenwgulsot (Peach Yellows). 

Sygdommen er hidtil kun påvist i Canada og i U.S.A., hvor 
den optræder i adskillige stater. 

Den blev iagttaget så tidligt som 1791 nær Philadelphia. 
Siden da har sygdommen optrådt med varierende styrke. I visse 
år har den optrådt særdeles voldsomt, i andre år har den op
trådt ret godartet; dette er således tilfældet i de senere år. 

Foruden fersken (P. persica), der er hovedværtplante, an
gribes følgende Prunus-arter: Prunus persica var. necfarina 
(nedal'in), P. armeniaca (abrikos), P. amygdalus (mandel). 
P. salicina (japansk blomme), P. domestica (blomme). P. ame
ricana (amerikansk blomme), P. cerasifera (myrobalan) og 
P. ceJ'asifera var. atropurpurea. 

Symptomer: 
Bladene på angrebne ferskentræer bliver klorotiske og gule, 

ofte indrullede og nedadbøjede. Kraftigt angrebne træer frem
bringer tynde, trådformede, pilelignende skud, der bærer små, 
smalle, gule blade. Hos unge træer bryder flere af de hvilende 
knopper og frembringer meget små, gullige blade. Hele træet 
får efterhånden et busket udseende. 

Hos fersken under glas cr de tidligste symptomer en nerve
lysning hos de unge blade. 

Frugterne modner før normalt - undertiden 3 uger for 
tidligt, hvilket bevirker, at kvaliteten bliver dårlig (ofte bitter 
smag) . I normalt rødfarvede sorter er huden abnormt stærkt 
farvet og plettet med røde og purpur stænk, og frugtkødet er 
streget og marmoreret med rødt. 

Unge træer dør ofte 1-2 år efter, de er blevet angrebet. 
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Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved alle former for podning (her

under okulation). 
Endvidere er cikader (Macropsis trimaculata) i stand til 

at overføre fersken-gulsot fra syge til sunde træer. Tiden, der 
går fra smitteoverføring til symptomfremkomsten, afhænger af 
forholdene. 

Under væksthusforhold går der undertiden kun 40 dage, 
mens det på friland kan vare op til 3 år, før symptomerne 
viser sig. 

Ved forsøg har det vist sig, at det pågældende virus bevæger 
sig langt lettere (hurtigere) nedad end opad, d. v. s. at hvis 
infektionen sker i toppen på et ferskentræ, fremkommer symp
tomerne langt hurtigere, end hvis infektionen sker ved basis 
af træet. 

Hvis man ved okulation anvender et »øje« fra et sygt træ, 
kan sygdommen overføres til det træ, hvori øjet indsættes, så
fremt en sammenvoksning blot holder ca. 10 dage. 

Kontrolforanstaltninger: 
Fersken-gulsot frembyder et af de eksempler, hvor det har 

været muligt at helbrede virus-angrebne planter. 
Små træer (i potter) kan helbredes, hvis de i mindst 14 dage 

bliver holdt ved en temperatur på 34--36° C. 
I hvileperioden kan angrebne træer helbredes ved 10 minut

ters neddypning i vand opvarmet til 50 ° C. 
Viruset i okulationsøjnene kan ødelægges, hvis okulations

kvistene neddyppes i varmt vand. Den nødvendige varmegrad 
afhænger af behandlingstiden. Ved 34-----35 o C skal behandlingen 
vare 4-5 døgn, ved 38° C tager det 11 timer, ved 42° C 40 mi
nutter og ved 46° C 15 minutter. 

Angrebne træer, der ikke kan varmebehandles, bør fjernes. 
Det bør erindres, at andre Prunus-arter kan optræde som 

smittekilder - nogle endog uden at vise væsentlige symptomer. 
I U.S.A. frarådes det at plante blomme nær fersken. 

Cikaderne bør bekæmpes ved hensigtsmæssige sprøjtninger. 
Ved tiltrækningen af ferskentræer i planteskolerne bør kun 

podemateriale fra sunde udvalgte modertræer anvendes. 
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2. Småferskner (Little Peach). 

Sygdommen er kun fundet i Canada samt i U.S.A., hvor 
den optræder i de samme egne som fersken-gulsot. 

1. visse ferskendistrikter er det den alvorligste virussygdom. 
Den er omtalt i publikationer fra Ontario, Canada, så tid

ligt som 1910. 
Foruden fersken (P. persica) angribes adskillige andre Pru

nus-arter, nemlig: P. armeniaca (abrikos), P. domesliea (blom
me), P. salicina (japansk blomme), P. seracifera (myrobalan) 
og P. munsoniana. 

Både myrobalan samt flere blomme sorter kan optræde som 
symptomløse smittebærere. 

Symptomer: 
På unge træer viser sygdommen sig først ved, at bladene 

på de påvirkede grenes spidser bliver forvredne. 
Angrebne træer frembringer iøvrigt ualmindelig mange 

korte grene på hovedstamrnen ~ særlig nær basis ~ og disse 
grene er mere opretvoksende end normalt. 

Ligeledes forkortes internodierne, og som helhed svækkes 
træet betydeligt. 

Lige efter, at et træ er inficeret, bliver bladene mere mørke
grønne end på sunde træer. Senere hen - når bladene er fuldt 
udviklede - bliver de svagt gule. 

På ældre træer ses de første symptomer som regel på en 
enkelt gren eller et enkelt grenparti, hvor bladene er mere 
mørkegrønne og mere tætsiddende end normalt (korte interno
dier) . 

Disse blade bliver senere nedadbøjede og læderagtige og 
bladrandene indadrullede. Fra basis af de større grene frem
kommer ofte et stort antal sporelignende skud. Bladenes mørke
grønne farve skifter senere til lysegrøn eller gullig-grøn. 

Frugterne på angrebne træer er mindre (deraf sygdoms
navnet) og modner indtil 3 uger senere end normalt, smagen er 
sædvanligvis flov, og stenenes størrelse reduceret. 

Smitteoverføring : 
Det forårsagende virus overføres ved alle former for pod-
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ning. Ligeledes kan cikader (Macl'opsis trimaculala) overføre 
sygdommen. 

Iagttagelser tyder på, at den japanske bille (Popil/ia japo
nica) foretrækker ferskentræer angrebet af fersken-gulsot eller 
småferskner fremfor sunde ferskentræer, men overføring med 
dette insekt er ikke påvist. 

Under væksthusbetingelser kan bladsym{Jtomerne på små
ferskner fremkomme på mindre end to måneder efter smitte
overføringen. På friland kan der gå 1----2 år. 

Kontrolforanstaltninger: 
Ved forsøg har det vist sig, at træer, der er inficeret med 

fersken-gulsot, er immune overfor småferskner, ligesom træer 
angrebet af sidstnævnte sygdom ikke angribes af fersken-gulsot. 

Dette må antages som et bevis på, at de vira, der fremkalder 
de pågældende sygdomme, er beslægtede. 

Med hensyn til bekæmpelsesmetoder og forebyggelsesmeto
der forholder de to sygdomme sig også ens. D. v. s. at der også 
overfor småferskner kan være tale om at varmebehandle træer 
eller podemateriale. løvrigt henvises til metoderne nævnt under 
fersken -gulsot ( fersken virose nr. 1). 

:l. Fers]ien-roset (Peach Rosette). 
Sygdommen er ikke påvist udenfor U.S.A., hvor den til gen

gæld er fundet i mange stater. 
Den blev først iagttaget i Georgia omkring 1881. Sygdom

men har, hvor den optræder ondartet, forvoldt alvorlige tab. 
Som værtplanter optræder foruden fersken følgende: P. ar

meniaca (abrikos), P. amygdalus (mandel), P. avium (sød
kirsebær) og P. cerasus (surkirsebær) . Følgende andre Prunus
arter kan også angribes: Pnwus angustifolia, P. salicina, P. in
sititia (kræge) og P. pumila. 

Symptomløse smittebærere optræder blandt abrikossorterne. 
Det kan som kuriosum nævnes, at sygdommen ved hjælp af en 
snylteplante, Cuscufa campestris, kan overføres til tobak, tomat 
og Vinca rosea. 
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Symptomer: 
De først dannede blade hos ferskentræer opnår oftest fuld 

størrelse, men får sædvanligvis indrullet rand. 
Bladene bliver efterhånden gule, og de første blade, hvorpå 

der ofte fremkommer røde pletter, falder i reglen af allerede 
tidligt på sommeren. 

Da den ny topvækst har meget korte internodier, danner 
de tætsiddende blade karakteristiske rosetter, hvilket har givet 
sygdommen dens navn. 

Hen på sommeren står de angrebne træer med kviste, der 
forneden er nøgne, mens der foroven sidder rosetstillede blade. 

Træer i bærealderen blomstrer for det meste, men de frem
bringer ingen eller kun meget dårlige frugter. 

I de fleste tilfælde dør angrebne træer samme år, oven
nævnte symptomer fremkommer. 

Angribes andre Prunus-arter af fersken-roset, kan der nok 
være tale om nogen svækkelse, men virkningen er ikke tilnær
melsesvis så alvorlig, som når f~rsken angr-ibes. 

Flere vilde blommer o. a. vildtvoksende Prunus-arter op
træder i U.S.A. som smittekilder. 

Smitteoverføring : 
Fersken-roset overføres ved alle former for podning og 

endvidere højst sandsynligt ved hjælp af insekter, men endnu 
har man ikke påvist hvilke, der er i stand hertil. 

Kontrolforanstaltninger: 
Fersken-roset kan ligesom også de to foregående viroser 

helbredes ved varmebehandling, selvom det forårsagende virus 
synes mere varmeresistent end de vira, der fremkalder fersken
gulsot og småferskner. 

Ved at nedsænke okulationskvistene 8-10 minutter i vand 
. opvarmet til 50 0 C er det muligt at ødelægge roset-viruset i 

»øjnene«. 
Inficerede træer i frugthaven bør fjernes hurtigst muligt, 

da det har vist sig, at sygdommen ret hurtigt kan overføres til 
andre træer, selvom »overføreren« endnu ikke er fundet. 
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I U.S.A. anbefales det endvidere meget kraftigt, at man 
fjerner alle vildtvoksende Prunus-arter i ferskentræernes nær
hed, for at undgå eventuel smitte fra den kant. 

Podemateriale bør naturligvis kun tages fra sunde udvalgte 
modertræer. 

4. Rød fure (Red Suture). 

Sygdommen er kun fundet i U.S.A., hvor den synes at være 
udbredt i ret begrænset målestok, idet den kun er fundet i to stater, 
Michigan og Maryland. 

Førstnævnte sted blev sygdonlJ~p.en iagttaget for første gang om
kring 1911. 

Rød fure er ikke så alvorlig, som mange andre fersken-viroser, 
men kan dog genere en hel del, hvor den virkelig optræder. 

Bortset fra fersken synes kun en enkelt sort af japansk blomme 
(P. salicina) at være modtagelig. 

Symptomer: 
Frugterne på angrebne træer modner adskillige dage, før de er 

fuldt udviklede, og dette gælder særlig på den side, hvor furen findes. 
Denne side af frugterne er ofte blød og fuldmoden, mens den anden 
side stadig er grøn og hård. 

Ofte er furesiden tillige opsvulmet og buklet, og frugtkødet er 
groft, trevlet og meget vandet. 

Hos rødfarvede sorter er området omkring furen fyldt med 
mørkerøde pletter (deraf sygdomsnavnet) . Angrebne frugters smag 
er ofte flov, og da sådanne frugter på grund af den bløde, saftige 
fureside er vanskelige at transportere, er de for det meste ret 
værdiløse. 

Bladene på angrebne træer har almindeligvis et andet farve
skær end normale, idet de bliver gullig-grønne til grønlig-brune. 
Farveforskellen er særlig tydelig nogle uger efter blomstringen, og 
ligeså kort før frugtmodningen. 

Hos syge træer udvikles der på mange kraftige to-årige grene 
korte sporelignende udvækster. 

Syge træer kan leve i als.killige år (8 år eller længere). 
Udførte forsøg tyder på, at viruset, der forårsager rød fure, er 

beslægtet med de vira, der fremkalder fersken-gulsot og småferskner. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning. Det har endog været muligt 

at overføre sygdommen ved indpodning af små barkstykker fra 
syge træer, selvom der på dette barkvæv ikke fandtes knopper. 
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Insektovedøring er hidtil ikke påvist, men er ikke us.andsynlig. 
Symptomerne viser sig først ca. 2 år efter smitte overføringen 

(podningen). Det vil sige, at et-årige planteskoletræer aldrig viser 
symptomer, selvom de er angrebne, og i mange tilfælde ses symp
tomer heller ikke på to-årige træer. 

Kontrolforanstaltninger: 
Okulationsøjne kan befries for viruset, hvis okulationskvistene 

neddyppes 3 minutter i vand opvarmet til 50· C. 
Inficerede træer i frugthaven eller plantagen bør fjernes. 
Kun sundt, eventuelt varmebehandlet podemateriale bør anven

des i planteskolerne. 

• 
5. Phony (phony). 

Phony er regnet fol' den mest ondartede stenfrugt-virose. 
Det første kendte tilfælde af sygdommen forekom 1885 i 

staten Georgia i U.S.A.; til at begynde med regnede man de syge 
træer for interessante kuriositeter. Men sygdommen bredte sig 
og havde i 1915 taget et voldsomt omfang. Georgia har stadig 
været den hårdest ramte stat, men også i adskillige andre om
råder i U.S.A. har sygdommen optrådt ondartet, særlig i de 
sydøstlige stater. Derimod er angrebstilfælde ikke konstateret 
udenfor Nordamerika; 

I 1928 blev man endelig klar over, at phony var en virus
sygdom, men da havde sygdommen fået kolossal udbredelse, 
og der blev nu truffet omfattende lovfæstede foranstaltninger 
for at trænge sygdommen tilbage. Således blev i 1932 ikke 
mindre end 35 millioner ferskentræer inspiceret. 

Fra 1929 til 1950 er der på foranledning af de gennemførte 
lovforanstaltninger ryddet stærkt op imod 2 millioner fersken
træer angrebet af phony. Og før 1929 regner man med, at syg
dommen alene i Georgia har ødelagt over 1 million ferskentræer. 

At kontrolforanstaltningerne har været virksomme er der 
ingen tvivl om, idet man i dag i U.S.A. betegner phony som 
stærkt på retur. Det skulle således være lykkedes at eliminere 
sygdommen fuldstændig i 6 stater, der tidligere har været hjem
søgte. 

Foruden fersken er følgende Prunus-arter modtagelige for 
infektion: PrHnHS amygdalHs (mandel), P. armeniaca (abrikos), 
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P. mume, P. davidiana, P. hOl'fulana, P. angllstifolia og P. mexi
cana. 

Sygdomsforløb og symptomer: 
Phony forårsager ikke de angrebne træers øjeblikkelige 

død, men bevirker en tydelig svækkelse af nyvæksten og af 
frugterne, og dette resulterer i en mindre afgrøde af ferskner, 
af hvilke de fleste er under normal størrelse. Efterhånden som 
årene går, forstærkes virkningen af infektionen, således at de 
angrebne 'træer tilsidst ophører med at bære anvendelig frugt. 

Hvis træerne inficeres, før de har nået bærealderen, kommer 
de aldrig til at bære ordentlig frugt. 

Symptomerne er mest fremtrædende hos træer i god vækst
kraft. 

Forekomster af forkortede internodier, abnormt mange side
grene og udfladede mørkegrønne blade giver et helhedsindtryk 
af kompakt, tæt vækst med frodig bladvækst. Stærk svækkelse 
af nyvæksten bevirker, at trækronerne virker jævnt afrundede. 
Efter nogle års infektion svækkes grenene stærkt, og adskillige 
brækker, ligesom betydelig nedvisning af topskud og grene 
forekommer. 

Om foråret fremkommer blade og blomster tidligere på 
angrebne træer end på normale, og angrebne træer beholder 
løvet længere om efteråret. 

Bortset fra, at de frugter, der frembringes på angrebne 
træer, er mindre, er smagen ofte dårligere end normalt, men 
sædvanligvis er farven kraftigere. 

Smitteoverføring : 
De første omfattende forsøg på at overføre phony ved kopu

lation eller okulation mislykkedes. 
Derimod lykkedes det at overføre sygdommen ved at sam

menpode syge og sunde træer ved rod-podninger, eller hvor et 
stykke af roden fra et sygt træ blev podet på roden af et sundt 
træ. Ud fra disse resultater sluttede man, at selve virussmitstof
fet hos phony-angrebne træer var lokaliseret til rødderne. 

Senere undersøgelser viser imidlertid, at phony-viruset af 
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og til forekommer i de overjordiske dele af inficerede fersken 
og andre Prunus-arter. 

Men i adskillige tilfælde ser det ud til, at de overjordiske 
dele af phony-angrebne ferskentræer er virusfrie, og at de frem
kaldte symptomer i virkeligheden skyldes tilstedeværelsen af 
viruset i rødderne - altså en slags »fjernvirkning«. 

Poder man en syg rod på rødderne af et sundt ferskentræ. 
varer det i reglen ca. 18 måneder, før der fremkommer symp
tomer i de overjordiske dele, idet symptomerne ikke Yiser sig" 
før hovedparten af rødderne er inficerede. 

Ved forsøg er det lykkedes at overføre phony-viruset fra, 
syge til sunde træer ved hjælp af følgende cikade-arter: Homa
lodisca triquetra, Oncomelopia 11 ndala, Gl'aphocephala uersuta: 
og Cuerna costalis. 

Disse cikader suger hovedsagelig på kviste og 1-2 år gamle, 
smågrene på ferskentræet. 

Dette tyder også på, at phony-viruset i hvert fald til visse 
tider er til stede i nogle af de over jorden værende dele. 

Diagnose: 
Hvis man ikke med sikkerhed kan stille diagnosen på 

grundlag af symptomerne, kan man iflg. amerikanske forsøg: 
og undersøgelser med temmelig stor sikkerhed anstille en såkaldt 
syreprøve. 

Prøven er meget enkel og kræver ikke meget udstyr, men 
dog sikkert en del rutine. 

En tynd skive (tværsnit) fra et rodstykke anbringes i en 
syreopløsning i kortere eller længere tid. Hvis materialet stam
mer fra et phony-angrebet træ, fremkommer der på tværsnittet 
få eller mange røde-purpurfarvede prikker; 

Der har- været foretaget talrige undersøgelser vedrørende 
denne syreprøve, og det har vist sig, at næsten alle mulige 
syrer --- både organiske og uorganiske - kan anvendes til 
prøven. 

Den mest anvendte reagens har hidtil været saltsyre for
tyndet med methylalkohol. 

Fra amerikansk side anbefales til udendørs undersøgelser-
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en blanding af l del saltsyre og 4 dele methylalkohol. Hvis 
temperaturen ikke er for lav, går der kun ganske kort tid 
(undertiden kun l minut), før reaktionen indtræffer. 

Til at begynde med blev syreprøven kun anvendt i forbin
delse med snit fra rodstykker, men senere undersøgelser har 
vist, at tværsnit fra grene eller kviste også kan anvendes. 

Ovennævnte syreprøve kan også anvendes ved undersøgel
ser af andre Prunus-arter, hvoraf særlig Prunus davidiana rea
gerer kraftigt i tilfælde af phony-angreb. - Det kan tilføjes, 
at metoden har været prøvet med negativt resultat overfor sten
frugtviroser i Europa. 

l{ontrolforanstaltninger: 
Det er lykkedes ved varmebehandling at inaktivere phony

viruset i unge ferskentræer et år efter, at de ved rodpodning 
var blevet smittede. De pågældende træer blev helbredt ved 
nedsænkning 40 minutter i vand opvarmet til 48 o C. 

Måske burde en sådan varmebehandling foretages, når der 
tages podekviste fra mistænkelige træer, selvom det som tid
ligere nævnt ser ud til, at overføring yanskelig foregår med 
podekvistene. 

For at hindre spredning vil det endvidere være klogt at 
bekæmpe cikaderne, og her har amerikanske forsøg med anven
delse af DDT-midler vist sig meget lovende. 

Langt den vigtigste foranstaltning overfor phony-sygdom
men er dog udryddelsen af angrebne træer. 

I U.S.A. er denne udryddelse blevet foretaget af det offent
lige. Samtidig er der fastsat forskellige lovbestemmelser, der 
bl. a. afgør, hvor langt planteskoler skal være placeret fra krat 
med vilde Prunus-arter, eller fra uopdyrkede arealer (hvor 
vilde værtplanter for phony-viruset måske findes). 

Hvad angår ovennævnte kratbevoksning af vilde Prunus
arter er der i den senere tid netop foretaget ret omfattende 
undersøgelser for at belyse disses farlighed som smittekilder, 
og det har vist sig, at phony-sygdommen fandtes mange steder 
og i flere vildtvoksende Prunus-arter, således P. angustifolia, 
P. injucanda og P. umbellafa. 
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6. Bladrulle-gulsot (Yellow leaf roll). 

I 1950 blev amerikanske virusforskere gjort opmærksomme 
på sygdommen, der optrådte på fersken i Californien. Fersken
avlerne havde da kendt den i mindst 3 år og lagt mærke til, 
at den bredte sig temmelig hurtigt. I en plantning på 900 træer 
var der således i 1948 iagttaget 8 syge træer; næste år fandt 
man yderligere 25 syge træer, og i 1950 var antallet af angrebne 
træer 80. 

Sygdommen, der hidtil ikke er omtalt udenfor Californien, 
synes at være meget alvorlig, idet angrebne træer kan blive 
fuldkommen værdiløse. 

Udover fersken kan P. avium (sødkirsebær) inficeres. 
En sygdom hos stenfrugttræer på New Zealand har flere 

symptomer tilfælles med bladrulle-gulsot, men noget slægtskab 
mellem de to sygdomme er ikke påvist. 

Symptomer: 
Bladene på syge træer bliver udpræget gulfarvede og ind

rullede, ligesom bladrandene bliver svedne. 
Endvidere forekommer nekrotiske pletter inde i selve blad

fladerne, så bladene sluttelig får et mere eller mindre forrevet 
udseende. 

Midternerven på angrebne blade har desuden tilbøjelighed 
til at svulme op. - Blade på syge træer falder tidligere af 
end blade på sunde træer. - Sygdommen begynder som regel 
i en enkelt gren, og breder sig fra basis opefter i træet. 

Ret hyppigt ses sundt udseende endeskud eller -kviste på 
iøvrigt fuldstændigt ødelagte grene, og kontrasten mellem syge 
og sunde dele af et angrebet træ kan være særdeles iøjnefaldende. 

Frugtansætningen mislykkes eller frugtudviklingen går i 
stå på de angrebne grene. - De dannede frugter bliver ofte af 
dårlig kvalitet og falder let af. 

Sygdomsudviklingen foregår i de fleste tilfælde meget hur
tigt. Dette gælder særligt kraftige 2-3 års omplantede fersken
træer, der i løbet af et år efter infektionen kan være fuld
kommen ødelagte. 

Smitteoverføring : 
Bladrulle-gulsot kan overføres ved podning. 
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Endvidere kan cikaden Colladonus geminatus overføre syg
dommen fra syge til sunde fersken. Inkubationstiden varierer 
under væksthusforhold fra 21 til 90 døgn. 

Kontrolforanstaltninger: 
Ved varmebehandlinger er det lykkedes at helbrede infi

cerede podekviste, men i praksis vil det alligevel være klogt 
at tage podekviste fra sunde udvalgte modertræer. 

7. Fersken-piske (Willow Twig). 
Sygdommen omtales i en beretning fra Californien i 1949, hvori 

det nævnes, at den er ret almindelig i den centrale del af staten, 
mens den forekommer mere sjældent i kystområderne. 

Lokalt er sygdommen af nogen betydning. Fersken-piske er kun 
fundet hos fersken og nektarin. 

Symptomer: 
Karakteristisk for sygdommen er, at både blomster- og blad

knopper på angrebne træer er tilbøjelig til at dø og falde af i løbet 
af vinteren, og dette resulterer i frelTlbringelsen af pilelignende skud 
med få blade. 

De frugter, der eventuelt fremkommer på sådanne skud, modnes 
ikkr normalt. 

I nogle tilfælde kan hele grene udgå, og i andre tilfælde sidder 
bladene på angrebne grene meget længere end normalt, ofte til 
midten af december. - løvrigt kan man på samme træ finde grene 
med vidt forskellig angrebsgrad - nogle med svage, og andre med 
meget kraftige symptomer. 

Tilsyneladende er symptomerne meget udtalte under høje tempe
raturforhold. 

Smilteoverføring : 
Fersken-piske kan overføres ved podning, men der går tre eller 

flere år, før de karakteristiske symptomer viser sig. - Den naturlige 
spredning foregår tilsyneladende langsomt. 

Kontrolforanstaltninger: 
Podemateriale bør kun tages fra sunde udvalgte modertræer. 
Forsøg på at helbrede inficerede podekviste ved varmebehand

ling er tilsyneladende lykkedes (48 0 C i 5-10 min.). 

9 
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8. X-virose (X-disease). 

Sygdommen, der ikke er beskrevet udenfor Nordamerika, 
blev første gang omtalt i 1933 fra staten Connectitut. Senere 
er den fundet i en lang række stater i det østlige U .S.A. samt 
i Canada. 

Særlig i staterne Connecticut, Massachusetts og New York 
optræder sygdommen alvorlig i adskillige frugtplantager. 

Ved en gennemgang af ferskenplantager i den østlige del 
af staten New York fandtes sygdommen i 45 af 68 undersøgte 
plantager. 

Hvis unge træer inficeres, frembringer de sjældent nogen 
frugt. Inficeres træerne først i bærealderen, varer det som regel 
2-4 år, før de bliver helt værdiløse. 

Selvom det først og fremmest er fersken, der lider under 
angreb af x-virose, kan denne også angribe andre Prunus-arter, 
således både Prunus ceraslls (surkirsebær ) og Pl'unus avium 
(sødkirsebær) . 

Endvidere angribes P. amygdalus (mandel), P. domestica 
(blomme), P. virginiana, P. munsoniana, P. japonica, P. besseyi, 
P. pennsylvanica, P. maachii, P. padus, P. glandulosa, P. pumila, 
P. dunbari, P. maritima og P. lomentosa. 

P. americana kan inficeres, men viser ingen symptomer. 
X-viruset kan ved hjælp af snylteplanten Cuscuta campestris 

overføres til tomat, gulerod, kruspersille og Vinca rosea. 
De senere års undersøgelse tyder iøvrigt på, at x-viruset 

er beslægtet med det virus, der fremkalder vestlig x-virose. 
Endvidere har man konstateret mindst 4 forskellige fer

sken virus-x linier, der varierer med hensyn til symptomer og 
virulens. 

Symptomer: 
Angrebne træer -- både fersken o. a. Prunus-arter - viser 

ingen symptomer før omkring midsommer. På denne tid frem
kommer hos angrebne ferskentræer pludselig en udbredt mis
farvning af løvet, idet dette bliver fyldt med gule og røde pletter. 
Samtidig forekommer en indad-rulning af bladrandene. 

De misfarvede pletter, der kan forekomme overalt på blad
fladerne, er uregelmæssige i form og størrelse og varierer i 
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antal fra få til mange. Til at begynde med er pletterne vand
drukne, men skifter hurtigt til de oyennæynte gule og røde 
farver. Samtidig hermed bliver den resterende del af de på
virkede bladflader klorotiske. - ". Efterhånden falder de omtalte 
pletter ud af bladene, som derved får et hullet udseende og 
tillige bliver meget skøre. 

Undertiden falder alle de påvirkede blade til sidst af de 
angrebne træer, således at kun de allerøverste blade (yderst 
på skudspidserne) bliver siddende tilbage. 

Angrebne ferskentræer under glas får også rullede, kloro
tiske blade, ligesfJIn væksten svækkes stærkt, men der er her 
ikke tale om nogen videre plettede eller hullede blade, og 
påvirkede blade er heller ikke så tilbøjelige til at falde tidligt af. 

Frug~erne på angrebne træer bliver sædvanligvis ind
skrumpne og rynkede, og falder af samtidig med, at bladsymp
tomerne fremkommer. 

De frugter, der af og til forbliver på træerne, modner før 
fuld udvikling, og er uspiselige. 

De frugter, der fremkommer på en eventuel upåvirket del 
af det iøvrigt inficerede træ, er fuldkommen normale. - Det 
er nemlig meget almindeligt med partiel infektion af fersken
træer, hvilket dog hovedsagelig forekommer, hvor træerne først 
inficeres som ældre. Inficeres unge træer, dør de som regel 
før bærealderen. 

Ovenstående symptombeskrivelse gælder for ferskens ved
kommende. 

Hos surkirsebær varierer symptomerne fremkaldt af x-virose 
temmelig meget og afhænger både af sort, grundstamme og 
vækstfaktorer. l adskillige tilfælde" forekommer rosetstillede 
blade på angrebne træer, og disse blade er lysere end normalt. 
Midt på sommeren visner undertiden adskillige blade på an
grebne træer, og undersøges rødderne på sådanne træer, viI det 
ofte ses, at adskillige af disse er døde. 

Frugterne på syge træer falder ofte tidligere af end nor
malt, og denne tendens bliver mere udpræget, jo længere tid 
træerne har været inficerede. 

Sødkirsebær er tilsyneladende først i de senere år blevet 
hjemsøgt af x-virose. 
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Det vigtigste karaktertræk på sygdommen her er, at frug
terne ikke modnes; normalt gulfarvede sorter får næsten hvide 
frugter, mens frugter, der normalt skulle være sorte, bliver 
svagt røde. 

Væksten hos de angrebne træer svækkes stærkt, og hvor 
Prunus mahaleb er anvendt som grundstamme, dør de syge 
træer. 

Smitteoverføring : 
X-virosen overføres ved de almindelige podernetoder og 

under gunstige betingelser fremkommer symptomer i indikator
planten allerede 3-6 uger efter podningen. Og allerede 6- -7 
dage efter denne kan de podede træer være inficerede, selvom 
de ikke viser symptomer herpå. 

Overføring ved hjælp af cikaden Scaphytopius acutus er 
i enkelte tilfælde lykkedes. 

Ved hjælp af snylteplanten Cuscuta campestris, er det som 
tidligere nævnt lykkedes at overføre det forårsagende virus fra 
fersken til tomat, gulerod, persille og Vinca, hvorimod det ikke 
er lykkedes at overføre viruset fra disse planter til sunde fersken. 

Kontrolforanstaltninger: 
Ved hjælp af varmebehandling er det muligt at inaktivere 

viruset i okulationskviste fra syge ferskentræer. Kvistene skal 
nedsænkes 6-7 minutter i vand opvarmet til 50 0 C. 

Nedsænkes okulationskvistene i visse kemikalieopløsninger, 
skulle det også være muligt at inaktivere viruset uden at øde
lægge kvistene. Kinhydron-opløsninger virkede bedst i så hen
seende. 

Tilsyneladende har man også helbredt syge ferskentræer 
ved injektion eller vanding med forskellige kemikalier. 

Tilfredsstillende resultater skulle således være opnået ved 
anvendelse af bl. a. hydrokinon, maltose, kalciumklorid og 
zinksulfat. 

For at hindre smittespredning anbefales det i U.S.A. at 
plante ferskE'nplantager i passende afstand fra vilde Prunus
arter, der kan opiræde som smittekilder. I så henseende er 
Prunus virginiana mest ondartet, og det tilrådes såvidt muligt 
helt at udrydde denne plante, hvor den findes nær ferskentræer. 
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Bortset fra de nævnte thermo- og kemoterapeutiske behand
linger vil det sikkert være klogt at udvælge passende pode
materiale fra sunde moderplanter. 

9. Vestlig X-virose (\Vestern X-disease). 

Sygdommen fremkaldes muligvis af et kompleks bestående 
af flere vira, hvilket imidlertid endnu ikke er klarlagt, hvorfor 
Vestlig X-vims i det følgende vil blive omtalt som et enkelt 
virus, uanset dets eventuelle komplekse natur. - Måske er 
der tale om et vist slægtskab med viruset, der fremkalder 
bukskin hos kirsebær, ligesom muligheden for et slægtskab 
med X-virus, der forekommer almindelig i det østlige Nord
amerika, også er sandsynlig. 

Udover fersken er følgende Prunus-arter modtagelige: P. 
pel'sica var. neclal'ina (nektarin), P. avium (sødkirsebær) , 
P. cel'asus (surkirsebærl, P. al'meniaca (abrikos), P. vZl'giniana, 
P. vzrginiana var. demissa, P. besseyi og P. tomento.~a. 

Endvidere omtales i en amerikansk beretning Vinca sp. 
inficeret med Vestlig X-virus. 

Symptomer: 
Hos fersken fremkommer de specifikke bladsymptomer 

sædvanligvis i løbet af juni-juli, men på stærkt voksende skud 
udviser bladene gennem hele sæsonen symptomer. Disse består 
af uregelmæssige lysegrønne pletter af varierende størrelse og 
form. 

Pletterne, der kan dække store dele af bladfladen, falder 
undertiden ud af bladvævet, således at bladene bliver mere eller 
mindre hullede. Sådanne blade falder i reglen tidligt af træerne. 

På blade, der dannes senere i sæsonen, fremkommer vand
drukne partier, der senere udvikles til nekrotiske pletter af 
forskellig størrelse og form. Undertiden - men ikke altid -
falder disse pletter også ud af bladene, der iøvrigt efterhånden 
bliver fyldt med pletter og streger af rødlig farve. 

Sidst på vækstsæsonen får hele det angrebne ferskentræ 
ofte et rødligt-gulligt farveskær. 

Frugter på stærkt angrebne grene skrumper ind og falder 
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af kort efter fremkomsten af de første bladsymptomer. På 
svagere angrebne grene forbliver frugterne betydeligt længere, 
men opnår ikke fuld størrelse, modner tidligt og falder herefter 
af træet - 10-14 dage før normal høst. Sådanne frugter er 
misfarvede. 

løvrigt kan symptomerne variere betydeligt i styrke fra 
år til år, lwilket synes at afhænge af temperaturforholdene de 
enkelte år. I hvert fald har symptomerne hos angrebne fersken
træer været kraftigst i de år, hV01' gennemsnitstemperaturen 
har ligget over det normale. 

Hos den vildtvoksende Prunus virginiana var. demissa, der 
kan optræde som farlig smittekilde for vestlig X-virose, frem
kommer i juni-juli en grønlig-gul blad farve, der senere på 
sæsonen bliver lyserød (Red-Ieaf). Væksten svækkes betydeligt, 
og i flere tilfælde dræbes træerne fuldstændigt. 

Sød- Oll surkil'sebær kan også skades overordentlig meget 
ved infektion med vestlig X-virus, og den her frembragte syg
dom benævnes ofte vestlig X-dvæJ"gkirsebær, fordi frugterne på 
angrebne træer i flere tilfælde kun opnår halv størrelse. Lige
ledes bliver stenen hos angrebne frugter langt mindre end nor
malt, ligesom spireprocenten hos sådanne sten er overordentlig 
reduceret. 

Endvidere er farven på angrebne frugter lysere end normalt, 
ligesom de er mindre søde. Angrebne frugter kan sidde meget 
længere på træet end normalt. - Ofte får bladene på angrebne 
kirsebærtræer et broncefarvet skær. 

Første år efter infektionen af et kirsebærtræ er måske kun 
frugten på et par grene påvirket, men efter 2-3 års forløb 

fremhringes der kun værdiløse frugter på det angrehne træ. 

SmiUeoverføring: 
Vestlig X-virose kan overføres ved de forskellige podnings

metoder. 
Endvidere kan sygdommen overføres fra syge til sunde træer 

af forskellige cikader, nemlig: Colladollus gemillaius, Fieberiella 
florii, Keollolla confluells og Scaphytopius acutus. 

Iagttagelser tyder på, at førstnæ\'nte cikade spiller den stør
ste rolle ved smitteoverføringen - i hvert fald i visse fersken

områder. 
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Forskellige overføringsforsøg tyder endvidere på, at kirse
bærlusen Myzus cerasi også er i stand til at overføre viruset. 

Inkubationstiden afhænger af, hvilken årstid smitteover
føringen finder sted, men den kan variere fra 6 uger til 2 år. 

Kontrolforanstaltninger; 
Helbredelse ved varmebehandling er ikke påvist. 
I U.S.A. tilrådes øjeblikkelig destruktion af angrebne fer

skentræer for at hindre den videre udbredelse. 
Ligeledes bør man sikre sig mod smitte fra inficerede vildt

"oksende Prunus- arter, særlig P. virginiana var. demissa. 
Med hensyn til kirsebær er sygdommen nogle steder i U.S~A. 

så udbredt, at bortlugning af syge træer næsten må betragtes 
som håbløst. Andre steder, hvor sygdommen i kirsebær knapt 
er så udbredt, vil det derimod sikkert vært klogt at fjerne de 
syge træer. 

Særligt anbefales det at foretage en omhyggelig udvælgelse 
af modertræer både af fersken og kirsebær. 

I den forbindelse vil nyere kromatografiske undersøgelser 
måske være af interesse, idet det ved hjælp af disse har vist sig, 
at træer angrebet af vestlig X-virose indeholder en substans, der 
ikke findes i sunde træer. 

10. Roset-mosaili (Rosette Mosaic). 

Sygdommen er kun fundet i U.S.A., hvor den i 1917 blev 
omtalt fra staten Michigan. Den er ikke særlig udbredt, men 
hvor den forekommer, kan den gøre betydelig skade. 

Sygdommen er fundet hos både fersken og blomme. Alle 
undersøgte ferskensorter har vist sig modtagelige for roset
mosaik, men der er stor forskel på de forskellige sorters reaktion. 

Nogle sorter indenfor de to Prunus-arter: Prunus insititia 
(kræge) og P. salicina (japansk blomme) optræder som symp
tomløse smittebærere. 
Symptomer: 

Symptomer hos angrebne ferskentræer varierer som nævnt 
en del med sorten. 

Ofte forsinkes løvspringet hos angrebne træer, og de først 
dannede blade bliver klorotisk spættede og tillige tit forvredne. 
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Stærkt forkortede internodier bevirker endvidere, at bladene 
kommer til at sidde meget tæt, og herved dannes de såkaldte 
rosetter, der har været medvirkende til dannelsen af sygdoms
navnet. 

De klorotiske områder på bladene varierer i størrelse og 
form, og rangerer fra gule eller cremefarvede til gennem
skinnelige. 

Da bladvævets vækst hemmes i de klorotiske områder, frem
kaldes de ovenfor nævnte forvridninger og buklinger. Hvor 
væksten kun hemmes i mindre grad, bliver bladrandene kun 
mere eller mindre bølgede. 

De blade, der dannes senere på vækstsæsonen, har et mere 
normalt udseende, men er dog noget smallere end normalt. 
Hen på vækstsæsonen har angrebne træer ofte en mørkere grøn 
farve end normale træer. 

Af og til fremkommer der i angrebne træer en eller flere 
grene af normalt udseende. Anstillede forsøg viste, at okulations
øjne fra sådanne normalt udseende grene, giver sunde træer 
(partiel infektion). 

Frugtkvaliteten forringes sjældent, men stærkt angrebne 
træer bærer kun lidt eller intet. 

Under glas er de første symptomer fremkommet i løbet af 
få uger efter smitteoverføringen (podningen). Smittede frøplan
ter (små) viste under gunstigste forhold symptomer 12-16 dage 
eftcr podningen. Derimod må man regne med mindst 9 måneder 
og sommetider op til 21 måneder, når det drejer sig om smitte
forsøg på friland. 

Inokuleres Italiensk Svedskeblomme med roset-mosaik-virus, 
fremkaldes der her symptomer, der minder meget om de, der 
fremkaldes af blomme-dværgsyge (prune dwarf) , en sygdom 
der er beskrevet under blomme-viroser. Dette tyder på et vist 
slægtskab mellem de to forårsagende vira. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved de forskellige podemetoder. 
Endvidere synes roset-mosaik at høre til den ret usædvan

lige gruppe af virussygdomme, der har jordsmitte, idet man har 
smittet sunde træer ved at tilføre jord fra syge træers omgivelser. 
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(Symptomer efter 10 måneders forløb). Ligeledes har man over
ført sygdommen til sunde træer ved at plante dem i jord, hvor 
der tidligere havde stået syge træer. 

Insektoverføring er endnu ikke påvist, men man har mis
tanke til den sorte ferskenlus Anurapbis persicae-niger. 

Kontrolforanstaltninger: 
Helbredelse af virusangrehne okulationskviste ved varme

behandling har været forsøgt, men med negativt resultat. 
Angrebne træer bør fjernes, og der bør ikke efterplantes 

med hverken fersken eller blommer, -- i hvert fald ikke, før 
der er gået flere år. 

Man bør være opmærksom på de Prunus-arter, der kan 
optræde som symptomløse smittebærere. Moderplanter af disse 
arter bør undersøges ved podning til prøveplanter (ferskenfrø
planter) . 

11. Fersken-mosai1isyge (Peach Mosaic). 

Fersken-mosaiksyge blev først omtalt i 1931 i Texas, men 
siden da er den fundet i adskillig andre stater i U.S.A., ligesom 
sygdommen sandsynligvis er identisk eller i hvert fald beslægtet 
med nogle af de fersken-viroser, der optræder i andre verdens
dele. (Således måske blomme-pox i Sydøsteuropa) . Sygdommens 
navn må ikke forstås således, at det er den eneste fersken-virose, 
hvor mosaikspætning forekommer, da dette på ingen måde er til
fældet. Men det er den først beskrevne ferskensygdom, hvor et af 
karaktertrækkene er mosaikspættede blade - deraf navnet. 

Fersken-mosaiksyge kan optræde overordentlig generende, 
og fra U.S.A. nævnes, at ca. 400.000 ferskentræer hidtil er øde
lagt af sygdommen. 

Udover fersken er en lang række forskellige Prunus-arter 
modtagelige for fersken-mosaiksyge viruset. Det gælder således 
følgende arter: Prunzls amygdalus (mandel), P. armeniaca 
(abrikos), P. cerasifera (myrobalan) , P. domestica (blomme), 
P. salicina (japansk blomme), P. insititia (kræge), P. mume, 
P. davidiana, P. americana, P. angustifolia, P. munsoniana, 
P. mexicana, P. besseyi og P. tomentosa. 
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Derimod er det aldrig lykkedes at inficere P. avium (sød
kirsebær) eller P. cerasus (surkirsebær ), og ligeledes synes 
P. mahaleb (weichsel) at være immun. 

Både Prunus angustifolia og P. munsoniana, der begge 
vokser vildt adskillige steder i U.S.A., er i mange tilfælde fundet 
inficeret med fersken-mosaiksyge viruset, og disse planter er 
muligvis farlige smittekilder for fersken plantningerne. 

Symptomer: 
Fersken-mosaiksyge viruset optræder i mange former (lini

er), der kan variere i virulens, således at nogle former gør alvor
lig skade i modtagelige fersken sorter, medens andre forårsager 
symptomer, der er så svage, at sygdommen næppe erkendes. -
Der er også stor forskel på sorternes reaktion overfor infektion. 
- Til de særlig følsomme sorter, der kan skades overordentlig 
meget ved infektion, hører bl. a. Afterglow, Elberta, Fireglow, 
J. H. Hale og Sunhigh. 

Symptomerne på angrebne ferskentræer afhænger imidler
tid ikke alene af virusform og ferskensort, men også af hvor 
længe træerne har været inficeret, samt af årstiden. 

I mange tilfælde er der tale om en akut sygdomsfase efter
fulgt af en kronisk fase,.hvor de angrebne træer synes at »vokse 
sig fra sygdommen«. 

Hos træer, der er nyinficerede, er forårsvæksten i mange 
tilfælde forsinket, og på alvorligt angrebne træer visner de tid
ligst dannede blade, eller de falder af eller bliver uregelmæssigt 
formede og tillige mosaikspættede med gullige partier af for
skelligt mønster i det grønne bladvæv. 

Hos nogle træer viser de første symptomer sig som små, 
gule pletter nær bladnerverne. Senere fremkommer nekrotiske 
pletter, og disse falder ofte ud af bladfladen, der herved bliver 
hullet, ligesom bladrandene tit bliver »frynsede«. I adskillige 
tilfælde bliver bladene på angrebne træer både små og deforme. 

Efter det første sygdoms år bliver bladsymptomerne ofte 
svagere, og i meget tolerante sorter kan de måske være vanske
lige at finde. 

Stærkt angrebne træer svækkes så stærkt, at væksten bliver 
dværgagtig. 
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Blomsterne på angrebne ferskentræer bliver i mange til
fælde misfarvede og undertiden også krøllede og dværgagtige. 

Hos følsomme sorter, der er angrebet af en virulent virus
form, bliver den grønne frugt påvirket allerede, når den er 2-~~3 
cm i tværsnit, idet den bliver deform og bulet; endvidere hem
mes den videre vækst, og modningen forsinkes. 

A b r i k o s o g b lom m c, der inficeres med visse for
mer af fersken-mosaiksygeviruset, får blade med tydelige mo
saiksymptomer hestående af zig-zak-formede og ringformede, 
gullige streger og pletter. 

Andre former af viruset er i stand til at inficere ahrikos 
og blomme, uden at disse udviser symptomer herpå, og end
videre synes det, SOm om nogle blommesorter er komplet im
mune. 

Smitteoverføring : 
Fersken-mosaiksyge kan overføres ved alle former for pod

ning. Inkubationstiden afhænger af, hvilken tid podningen fore
tages. Foretages den tidligt på året, fremkommer symptomer 
allerede samme år. Hvis derimod podningen foretages i juni, 
vil symptomerne først vise sig det følgende år. 

løvrigt er ganske kort tids sammenvoksning mellem det 
indsatte »øje« eller den indsatte podekvist og underlaget til
strækkeligt til, at sygdommen overføres til dette. 

En lang række undersøgelser og iagttagelser tyder på, at 
et eller andet insekt er i stand til at overføre sygdommen fra 
syge til sunde træer. Dette synes simpelthen i flere tilfælde at 
være den eneste forklaring på sygdommens spredning. 

Imidlertid er det endnu ikke lykkedes at finde nogen 
insekt-overfører for fersken-mosaiksygeviruset. 

Kontrolforanstaltninger: 
Træer, angrebet af fersken-mosaiksyge, kan ikke helbredes 

ved de varmebehandlinger, der har vist sig virksomme for flere 
andre fersken-viroser. Derfor bør angrebne træer fjernes, så 
snart de opdages. 

Podemateriale bør kun tages fra kontrollerede, udvalgte 
modertræer, og i planteskolerne, hvor de unge ferskentræer 
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tiltrækkes, er det nødvendigt med en grundigt gennemført in
spektion, hvor alle angrebne træer omgående destrueres. 

I U.S.A., hvor krat med vildtvoksende blommer kan være 
alvorlige smittekilder, fraråder man ferskenplantning i disses 
nærhed. 

12. Gulkllop-mosaiksyge (Yellow bud mosaic 
\Vinters peach mosaic). 

Tilsyneladende er denne sygdom hidtil kun fundet i Californien 
(beskrevet 1944), hvor først og fremmest fersken skades ved angrebet. 

U dover fersken er følgende arter modtagelige for infektion: 
Prunus amygdalus (mandel), P. armeniaca (abrikos), P. avium (sød
kirsebær), P. cerasifera (myrobalan) , P. lusitanica, P. mume, P. 
alldersonii, P. fasciculata, Rosa sp. og Kerria japollica. 

Symptom el' : 
De første symptomer på angrebne ferskentræel' viser sig s,om 

lysegrønne til lysegule aflange fjerrandede pletter langs midternerven 
eller de større sidenerver på ferskenbladene, som desuden bliver 
forvredne, Blade, som er forholdsvis langt fremme i udviklingen på 
den tid, infektionen sker, bliver undertiden kun fyldt med små kloro
tiske pletter. 

På frems.kredne sygdoms stadier kastes bladene på de angrebne 
grene, så de næsten bliver nøgne. 

Knopperne på angrebne træer standser ofte i udviklingen, når 
de er få mm lange, og de bliver tillige gulfarvede (deraf sygdoms
navnet). 

Senel'e dør disse knopper, eller de frembringer måske rosetter 
af små forvredne blade, der undertiden er mosaikspættede. 

Hos nogle fersken sorter bliver frugtel'ne på angrebne træer 
dværgagtige og deforme. 

Bliver ganske unge ferskentræer inficerede med gulknop-mosaik
syge, dræbes de ofte. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning. I plantagen kan overføring 

foregå fra syge træer til nabotræer, men man har hidtil ikke påvist, 
hvilket insekt der eventuelt overfører sygdommen. 

Inkubationstiden varierer fl'a 3 uger til adskillige måneder, af
hængig af vækstbetingelser og tidspunktet for smitteoverføringen. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør ryddes, og det kan her tilføjes, at inficerede 
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abrikostræer kan fungere som symptomløse smittebærere, når de 
bliver ældre. 

Podemateriale bør kun tages. fra sunde, udvalgte modertræer. 
Forsøg på at helbrede angrebet podemateriale ved varmebehandling 
har givet negativt resultat. 

13. Vorte-Fersken (Wart). 
Sygdommen, der kun kendes fra få stater i U.S.A., blev i 1939 

beskrevet fra Idaho. 
I plantager, hvor angrebet hidtil er fundet, er der i almindelig

hed kun få inficerede træer, men da de påvirkede frugter på disse 
er værdiløse, søger man selvsagt at begrænse sygdommens udbredelse. 

Udover fersken er sygdommen rent eksperimentelt blevet over
ført til Prunus avium (sødkirsebær) . 

Symptomer: 
Kort efter at bægerbladene er faldet af ferskentræerne, viser de 

første symptomer sig på de unge frugter, hvor der fremkommer 
afblegede buler eller forhøjede rande på eller nærved griffelenden, 
og denne misformning omfatter ofte halvdelen eller mere af frugten. 
Alvorligt angrebne frugter er desuden dværgagtige. 

Overfladen af de angrebne frugter varierer i farve fra lyst gul
brun til iøjnefaldende rød, og den kan være ru og fyldt med vorte
lignende udvækster eJler i andre tilfælde være temmelig glat eller 
revnet. 

Gummiagtig udflod er almindelig og ofte særdeles voldsom. Det 
vortede væv (»ferskenkødet«) er ofte ret groft og fyldt med gummi
ansamlinger. 

I nogle tilfælde er det vortede væv meget hårdt, men oftest er 
det sej gt og læderagtigt. Ret hyppigt danner »vorterne« et ringformet 
mønster nær griffelenden af frugten. 

De fleste angrebne træer vis.er ingen bladsymptomer, men i få 
tilfælde er en svag spætning iagttaget; dette skyldes dog muligvis 
infektion med et andet virus udover vorte-fersken-viruset. Træer, 
angrebet af vorte-fersken udviser ingen svækkelse i vækstkraft eller 
bæreevne. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning, og inkubationstiden varierer 

fra 9 til 20 måneder. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes, og podemateriale bør kun tages fra sunde, 

udvalgte modertræer. 
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14. Fersken-spætning (Peach Mottle). 
Sygdommen, der er beskrevet i 1939 fra Idaho i U.S.A., er kun 

fundet i U.S.A. i førnævnte stat s.aml i Oregon, og den synes kun 
at være af mindre økonomisk betydning. 

:K atm'lig infektion er kun fundet hos fersken. 
Eksperimentelt er det forårsagende virus overført til Prunus 

avium (sødkirsebær) og P. ccrasus (surkirsebær ). 

Symptomer: 
Angrebne fers.kentræer får et laset, forrevent udseende, og er 

sædvanligvis lysere end sunde træer. Endvidere er angrebne træers 
vækst noget svækket. Frugten afviger ikke væsentligt fra det nor
male, ligesom blomsterne også er uden sygdomstegn. 

Bladsymplomerne består af en grov spætning, svag reduktion 
i vækstkl'aft, indrullede rande og buklede bladflader. Symptomerne 
el' mest mItalt tidligt på væks,tsæsonen, medens de senere bliver delvis 
maskerede. Inficeres unge træer med det pågældende virus, er 
reaktionen dog undertiden så kraftig, at træerne dør. 

Smitteoverføring : 
Fersken-spætning overføres let ved podning, og træer, der infi

ceres om efteråret, viser sædvanligvis symptomer det følgende forår 
,'ed løvspring. 

K o n t r o l f O r a n S t a l t n i n g e r : 
Podemateriale hør kun tages fra sunde, udvalgte modertræer. 

15. Fel's]wu-d\'ærgsyge (i\Iuir peaeh dwarf). 

Sygdommen blev allcrcde iagttaget i 1920 i Californien, og den 
el' hi<ltil ikke fundet uden for denne stat. 

Hos ferskentræer, der har været inficeret i flere år, kan fersken
dværgsyge til sidst helt ødelægge afgrøden, medens svage angreb på 
nyinficerede Iræer Cl' af ringe økonomisk betydning. 

Da kun ferskensarien :\1 u j r er fundet naturligt inficeret, er 
sygdommen i U.S.A. hlevet kaldt Muir peach dWQrf. 

Eksperimentelt er sygdommen overført til andre fe.'skensorter 
og ligeledes til flere Pnmus-arter, nemlig P. amygdalus (mandel), 
P. ar1l7cniaca (abrikos), P. mdum (s.ødkirsehær), p, domeslica 
(blomme), P. cerasifcra (myrohalan) og p, mahaleb (weichsel). 
Alle disse Prunus-arter udviser imidlertid ingen symptomer ved 
infektion med fersken-dværgsyge viruset og kan således optræde 
som symptomJøse smittebærere. - Kun hos fersken fremkaldes 
symptomer. 
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Symptomer: 
De mest iøjnefaldende symptomer ses i vækstperioden, når løvet 

er fuldt udviklet. 
De angrebne træer udviser da en overflod af dybtgrønne blade, 

der sidder temmelig stærkt sammentrykt på korte kviste. 
Bortset fra bladene er den abnorme skuddannels.e mest åbenbar 

efter løvfald. Hos angrebne træer er der nemlig en udpræget tendens 
til at frembringe fra 3 til 8 skud fra enden af forrige sæsons skud
vækst. 

Sidekvistene er dværgagtige og sidder tæt sammen på grenene. 
Efter nogle års sygdom er det almindeligt, at grenspidserne 

svækkes og dør. 
På grund af de meget korte internodier s.idder blomsterne meget 

tæt sammen på de angrebne kviste, hvorYcd disse på en iøjnefaldende 
måde adskiller sig fra sunde blomstrende kviste. 

Alle blade på syge træer er af normal fan c og uden nogen 
form for mosaikspætning. 

Svagt angrebne træer bærer normule frugter, medens kraftigt 
angrebne får store, misformede frugter, i hvilken stenen har tilbøje
lighed til at revne. 

Jo længere tid et træ har været angrebet, des mindre bærer del. 

Smitteovel'føring: 
Fersken-dværgsyge overføres let ved alle former for podning. 

- Endvidere har man påvist naturlig spredning fra syge til sunde 
,træer i fersken plantninger, men det er endnu ikke lykkedes at finde, 
hvilket insekt eller andet dyr, der optræder som smitteoverfører. 
Inkubationstiden har ved podningsforsøgene vist sig at være under 
et år. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes, og podemateriale bør kun tages fra sunde, 

udvalgte moclertræer. 

t6. Fcrskcn-ringplet (Ring spot). 

Den første omtale af fcrsken-ringplet stammer tilsyne
ladende fra U.S.A. i 1932, men utvivlsomt har sygdommen op
trådt langt tidligere, idet den næppe ellers kunne yære så ud
bredt, som tilfældet er i dag. 

Den findes sandsynligvis mere eller mindre udbredt overalt, 
hvor sten frugttræer dyrkes i større stil, idet ikke alene fersken, 
men mange andre Prunus-arter angribes. 
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Den økonomiske betydning af sygdommen synes i de fleste 
tilfælde at \'ære ret ringe, men visse sorter af fersken og andre 
stenfrugt arter kan dog skades betydeligt. På den anden side 
optræder tilsyneladende et meget stort antal stenfrugtarter og 
-sorter helt eller delvis som symptomløse smittebærere. 

Udover fersken nævnes fra U.S.A. følgende plantearter som 
modtagelige for ringplet-viruset: 

Prunus avium 
P. cerasus 
P. domestica 
P. amygdalus 
P. armeniaca 
P. ceras ifel'a 
P. salicina 
P. mahaleb 
P. insititia 
P. americana 
P. angustifolia 
P. munsoniana 
P. pumila 
P. virginiana 
P. virginiana yar. demissa 
P. fremontii 
P. umbellata 
P. langulica 
P. dauidiana 
P. bokbariensis 
P. tomentosa 
P. serrulata 
Malus silvestris 

(sødkirsebær ) 
(surkirsebær) 
(blomme) 
(mandel) 
(abrik~os) 

(myrobalan ) 
(japansk blomme) 
(weichsel) 
(kræge) 

(æble) 

Endvidere nævnes en amerikansk beretning, at ringplet
viruset kan inficere Rosa sp. og agurk. 

Symptomer: 
Symptomerne er som tidligere antydet overordentlig vari

able, idet der dels er stor forskel på de forskellige arters og 
sorters reaktion, og fordi der også optræder forskellige former 
(linier) af ringplet-viruset. 



F i g. 1. Pmflus avium (sødkirsebær) angl'cbct af raspblad. 
(Prufllls avillm (Sweet cherr~') infecled with rasp Jeaf virus). 

F i g. 2. Prufllls avium (sødkirsebær) angrebet af raspblad. 
(Prllnus avium (Sweet cherry) infectcd with rasp Jeaf virus). 



F i g. 3. Pruuus avillm (sødkirsebær) med middelkraftige 
rillgplet-symptomel'. 

(Pruuus avium (Sweel cherry) with moderate 
rillgspot-symptoms) . 

F i g. 4. Pruuus avium (sødkirsebær) med kraftige 
ringplet-symptomer. 

(Prunus avium (Sweet cherry) with severe 
l'ingspot-symptoms) . 



F i g. 5. Prunus avium (sødkirsebær) med mosaik-virus 
overført eksperimentelt fra P. tribola. T. v. sundt blad. 

(PrIInIIs avium (Sweet cherry) infected with mosaic virus 
from P. tribola. On the left: hcalthy leaf). 

F i g. 6. Prllnus domestica (blomme) angrebet af 
bånd-mosaik. 

(Prunus domestica (Plum) infected with line pattern virus). 



F i g. 7. Prllnlls persiea (fersken) med mosaiksymptomer. 

(l'rlllllIS persiea (Pcach) with mosaic symptoms). 

F i g. 8. Prunus armeniaca (abrikos). T. v. blad med 

hånd-mosaik; t. h. blade med ringplet-symplomcr. 
(Prunus armeniucu (Apricot). On left leaf with line 

paUern, on right leaves with ring spot symptoms). 



F i g. 9. Prunus insifi/ia (St. Julien) med mosaik
symptomer. T. v. sundt blad. 

(Prunus insi/ilia (St. Julien) with mosaic symptoms; 

on left hcalthy leaf). 

F i g. 1 O. Prunus armeniaca (ahrikos) med stjerneplet-
lignende symptomer. 

(Prunus armeniaca (Apricot) with symptoms much alike 

asteroid spots). 



F i g. 11. Prunus cerasifera (mirabelle) med stjcrneplel

lignende symptomer. 
(Prunus cerasifera (myrobalan) with symptoms much alikc 

asteroid spots). 



F i g. 1 2. Prunlls cerasifera (mirabelle) med forskellige 
mosaiksymptomer. 

(Prllnus cerasifera (myrobalan) with varions mosaic 
symptoms). 
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I de fleste tilfælde, hvor der forekommer bladsymptomer 
(hvadenten de er klorotiske eller nekrotiske), består disse af 
ringe og pletter eller mønstre, der er dannet af ringe og pletter 
(deraf sygdomsnavnet ). 

Fersken. 
Hos alle værtplanter er symptomerne mest udtalte på det 

tidlige stadium af sygdommen. Ja, i nogle planter ses symp
tomerne overhovedet kun på det første stadium (chok stadiet), 
medens planterne senere er symptomløse (det kroniske sta
dium). Og så er der endelig planter, der kan inficeres, uden 
nogensinde at vise symptomer. 

Nogle sorter får kun få ringpletter på bladene, men andre 
får talrige ringe på bladene, der senere bliver stærkt hullede, 
ligesom knopperne og skudspidserne dør. I nogle tilfælde dræ
bes de inficerede planter fuldkommen. Nekrotiske kræftlignende 
sår kan forekomme omkring knopperne på nogle kviste, og 
bladene fra sådanne knopper viser alle grader af symptomer, 
fra klorose til tætsiddende ringpletter, ligesom de ofte bliver 
hullede. 

Hos inficerede ferskentræer forekommer undertiden også 
striber i blomsterne. 

Blomme. 
Hos almindelig blomme samt hos japansk blomme er 

symptomerne på ringplet oftest meget milde eller fuldkommen 
maskerede (symptomløse smittebærere). Hos nogle inficerede 
blommer, f. eks. Ungarsk Svedske, forekommer dog symptomer 
i form af klorose og ringpletter. 

Myrobalan-frøplanter varierer meget i deres reaktion over
for infektion. 

Nogle planter viser slet ingen symptomer, medens andre 
får klorotiske, ringformede eller fiskenetformede mønstre på bla
dene, og i enkelte tilfælde nekrotiske pletter. 

Abrikos. 
Kun få former af ringplet-viruset fremkalder symptomer 

i abrikos, hvor sygdomsbilledet i så tilfælde varierer fra skarpt 
begrænsede ringpletter i bladene til zig-zag-mønstre og nekrose. 

10 
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/{ ir sebær. 
Ringplet-viruset findes næsten overalt i kirsebærplantager 

i det vestlige U.S.A. Symptomerne i sødkirsebær varierer fra 
klorotiske ringpletter i bladene til hullede og lasede blade. 

Hos nogle træer ses symptomerne hvert år, mens de hos 
andre efterhånden bliver svagere eller helt forsvinder. 

Nekrotisk ringpletsyge hos surkirsebær har flere ligheds
punkter med fersken-ringplet, men hvorvidt de to sygdomme 
fremkaldes af samme virus eller af beslægtede virusformer er 
endnu ikke klarlagt. 

Smitteoverføring : 
Ved podning overføres ringplet-viruset let. 
Endvidere har det vist sig, at ringplet-viruset i nogen grad 

har frøsmitte - både når det drejer sig om frø fra fersken og 
fra kirsebær. Medens inficerede frøplanter af Mazzard kirsebær 
viser ringplet-symptomer, er inficerede frøplanter af fersken og 
Pnwus mahaleb uden symptomer (symptomløse smittcha~rere). 

Insektoverføring er ikke påvist. 
Ved podning har inkubationstiden varieret fra 10 dage til 

7-8 måneder. 

Kontrolforanstaltninger: 
På grund af den meget store udbredelse og ofte latente 

tilstedeværelse af ringplet-viruset i fersken og kirsebærplant
ninger tillige med mangel på viden om den fremkaldte sygdoms 
økonomiske betydning, er man noget i tvivl om, hvorvidt kon
trolforanstaltninger kan betale sig. 

Nogle forskere mener dog, at den skade, der forvoldes under 
de første stadier af sygdommen og eventuelt også senere hen, 
gør det ønskeligt at arbejde på udvælgelsen af sundt moder
materiale. Og dette bør naturligvis omfatte modertræer til både 
podekviste og frø. 

17. Fersken-visneplet (Peaeh necrotie leaf spot). 

Fersken-visneplet blev først iagttaget på fersken i Michigan 
U.S.A. i 1940, men er siden påvist i adskillige sødkirsebær både i 
Michigan og i Californien. Inficerede sødkirsebær har aldrig vist 
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symptomer på sygdommen, del' i det hele taget må betegnes som 
værende af mindre økonomisk betydning. 

Symptomer: 
På unge, nylig udfoldede Cerskenblacle f,'cmkolTImer lysebrune, 

membranaglige døde pletter. 
Det s.tørste antal nekrotiske pletter viser sig på de unge blade 

i juli, men allerede om foråret kan på de først udviklede blade ses 
spor af de nekrotiske pletter. 

Sædvanligvis er pletterne runde, og kan forekomme overalt på 
bladfla\Ien, men iøvrigt er det sjælden l, at mere end et eller to blade 
på et skud Cl' påvirke. -- De døde pletter falder ret hurtigt ud, 
men selve det angrebne blad bliver sidden de på træet til normalt 
løvfald. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen ovedøres ved podning, og inkubationstiden varierer 

eftel' tirlspullktet for smitteoverføringen. Ved podning i væksthus om 
foråret kommer symptomerne efte,' 3·5 tigers forløb, og ved pod
ning på friland i august er inkubationstiden 9-1U måneder. 

K o n t r o l f o r a n s t al t n i n g e r: 
Podemateriale bOl' kun tages fra sunde, udvalgte modertræer. 

18. Stjemeplet (Asteroid spoL). 

Stjerneplet blev første gang omtalt fra Californien, hvor 
angreb i 1939 blev iagttaget på fcrskcn-grundstammer. 

Sygdommen har nu vist sig at være temmelig udbredt både 
i Californien og Texas. 

Spredte angreb har endvidere været iagttaget i North Caro
lina, Oregon, Utah og Colorado. 

Symptomer, der minder stærkt om den amerikanske stjerne
plet, er også iagttaget på stenfrugttræer i Europa, således i 
Holland. Tyskland og Danmark. 

I Holland mener man imidlertid, at stjerneplet-sympiomer 
muligvis kan fremkaldes af bakterieangreb, medens de stjerne
pletlignende symptomer (Sternflecken) på stenfrugttræer i Tysk
land henregnes til rent fysiogene årsager. l Danmark tyder en
kelte forsøg på, at de her optra'dende stjerneplet-symptomer 
kan overføres ved podning. Imidlertid synes stenfrugtgalmiden 

10* 
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(Phyllocoptes fokeui) også at kunne fremkalde stjerneplet
lignende symptomer. 

Fra amerikansk side omtales også en »uægte« stjerneplet, 
der ikke skyldes virusangreb, og muligvis er en eller flere af de 
ovennævnte europæiske sygdomme identisk med denne form for 
stjerneplet. 

Man ved endnu ikke med sikkerhed, hvor stor økonomisk 
betydning »ægte« stjerneplet har, men man regner i U.S.A. med, 
at sygdommen er en medvirkende årsag til flere stenfrugttræers 
dårlige vækst gennem de sidste 10 år. 

Udover fersken er følgende Prunus-arfer modtagelige: P. 
persica var. neciarina (nectarin), P. amygdallls (mandel), P. 
armeniaca (abrikos), P. domestica (blomme), P. salicina (ja
pansk blomme), P. cerasifem (myrobalan) og, P. mllme. 

Symptomer: 
På fersken viser de første symptomer sig ca. 6 uger eftel', 

at væksten om foråret begynder, men de er mest iøjnefaldende 
i august. 

Symptomerne begynder med små gennemsigtige, lysegrønne 
pletter på den mørkere grønne bladflade. 

Efterhånden bliver nogle af hladene gule, men de fuldt 
formede pletter forbliver gullig-grønne. Pletterne varierer i stør
relse, idet størrelsen er omvendt proportional med antallet af 
pletter. Nogle af de større pletter har undertiden grønne centre, 
hvorved pletterne i virkeligheden bliver ringformede. 

På nogle blade kan der også forekomme store, kantede 
klorotiske (ofte stjerneformede) partier langs nerverne. 

Symptomerne er mest udtalte det første år efter infektionen, 
men på inficerede træer ses dog nogle symptomer hvert år. 

Hos abrikoser er symptomerne tydeligst til at begynde med, 
men senere forsvinder de fuldstændig. 

Smitteoverføring : 
Stjerneplet oyerføres let ved podning, og i nogle tilfælde er 

inkuhationstiden kun 6-8 uger. - Bevægelsen af selve Yiruset 
i de inficerede planter er derimod langsom. 

InsektO\'erføring er ikke påvist. 
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Derimod kan sygdommen ifølge amerikanske beretninger 
overføres med frøet fra syge myrobalan. 

Kontrolforanstaltninger: 
Udvælgelsen af sunde moder træer for både podekviste og 

frøproduktionen. 

19. Fers]{en kali ko (Peach Calico). 

Sygdommen omtales fra Idaho i U.S.A. i 1941, og senere er den 
også rapporteret fra Washington. M.en i begge staler drejer dcl sig 
kun om enkelte angrebne træer, og da sygdommen ikke s,ynes al skade 
inficerede træer i væsentlig grad, tillægges den kun underordnet 
betydning. 

Hidtil er sygdommen kun påvist med sikkerhed på fersken. 

Symptomer: 
Når ferskenbladene er ved at folde sig ud, viser de første symp

tomer sig som en svag spætning eller mosaiklignende mønster. Senere 
vokser de lysegrønne områder, særlig langs bladnerverne, og til 
sids.t skifter farven til strålende gult eller næsten papirhvidt. 

Angrebne træer viser i reglen færre og mindre tydelige symp
tomer det andet og tredie ål' efter infektionen, og til sidst bliver de 
angrebne træer helt symptomløse. 

På angrebne kviste forekommer cremehvide sb'egel' eller andre 
mønstre, og de hvide partier blivel' ofte indrammet af lyserøde. 

Frugter på angrebne grene viser undertiden symptomer, når de 
er på valnødstørrclse. Dc bliver da mindre end normalt, og des
uden får de af og til uregelmæssige cremehvide pletter. 

Symptomerne på fersken-kaliko har iøvrigt nogen lighed med 
arvelig brogetbladhed, 

Smitteoverføring : 
Overføring kan foregå ved podning, men går iøvrigt ikke særligt 

let, ligesom selve bevægelsen af viruset i de inficerede planter foregår 
langsomt. Inkubationstiden el' 8-9 måneder. 

Kontrolforanstaltninger: 
Syge træer bør fjernes og podekviste bør kun tages fra sunde, 

udvalgte modertræer. 
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20. Gul-net (Golden-net). 

Sygdommen blev første gang fundet på abrikos og blomme i Colo
rado i 1937 og på fersken i 1939. 

Foruden i Colorado er gul-net fundet i Californien. 
Medens blomme og fersken kun synes at generes i ringe grad af 

sygdommen, forårsagel' denne stOl' skade hos abrikos, hvol' spred
ningen imidlertid synes at foregå meget langsomt. 

Udover fersken, abrikos og blomme kendes ingen værtplanter. 

Symptomer: 
På ferskenblacle fremkommer langs nerYerne gule bånd (deraf 

sygdomsnavnet) . 
Hos abrikos. bliver bladene abnormt krøllede og tillige spættede 

langs med og imellem bladnerverne. Årsskuddene på infieerecle træer 
er tydeligt svækkede, og frugterne bliver misformede. Hos blomme 
bliver bladene kun svagt spættede. O 'Iler f ø r i n g er kun påvist ved 
podning, og inkubationstiden varierer fra 9 til 18 måneder. 

Kontrolforanstaltninger: 
Podemateriale bør kun tages fra sunde, udvalgte modertræer. 

21. Ontario-plelsyge (Peach Blotch). 

Sygclom1l1en blev i 1940 fundet på enkelte træer i Ontario, Canada, 
og den hører til de økonomiske ubetydelige sygdomme. 

Med sikkerhed er det forårsagende virus kun påvis,t i fersken, 
samt i Calendllla (morgenfrue). 

S ym p t o m e r: 
På bladene af angrebne fersken forekommer tydelige lysegrønne 

til gulgrønne områder af uregelmæssig form og varierende størrelse. 
Disse områder er meget ujævnt fordelt. I nogle tilfælde findes de langs 
midternerverne, i andre tilfælde langs bladranden og i atter andre 
tilfælde spredt over hele bladet. 

Bladrandene kan blive svedne og falde af, hvorved bladene får 
et laset udseende. 

På nogle blade forekommer derimod kun en svag gulfarvning 
af bladnerverne, og nogle blade på inficerede planter er måske helt 
symptomløse. 

På skud og frugter forekommer ingen symptomer. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen har kun været overført ved podning, og træer oku

leret om eftersommeren viser symptomer næste forår. 
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Kontrolforanstaltninger: 
Udvælgelse af sygdomsfrie moderplanter. 

22. Hollandsl{ Fersken-mosailisyge (Perzik-Mozaiek). 

1946 blev sygdommen fundet i flere distrikter i Holland, og hol
landske undersøgels,er lyder ikke på, at sygdommen er identisk med 
beskrevne fersken-viros,er fra andre lande. Den økonomiske betydning 
synes ikke at være særlig stor. Dog bliver frugterne på træer med 
stærke bladsymptomer mindre end på sunde træer. Foruden fersken 
kan blomme angribes. 

Symptomer: 
Hos f e r s k e n fremkommer på de først dannede blade i maj 

nogle s,vage pletter, der kun kan iagttages i gennemfaldende lys. 
Senere ses på de samme blade i påfaldende lys meget tydelige 

symptomer, bestående af mere eller mindre uregelmæssigt formede 
pletter ~ ofte ringformede. Disse pletter kan smelte sammen til større 
partier omkring hoved- og sidenerver, hvor de danner zig-zag-formede 
mønstre (egebladsmønstre) . Ligeledes, kan bølgede linier dannes tværs 
over bladet. Ved anatomiske undersøgelser har det vist sig, at pali
sadeparenkymet i de gule partier kun rent sporadisk er fyldt med 
klorofylkorn, og disse er meget små og indskrumpne. 

Der fremkommer ingen symptomer på frugterne, men disse bliver 
s,om nævnt mindre på træer med kraftige bladsymptomer. 

Hos b lom m e er symptomerne hos de fleste angrebne sorter 
ikke nær så iøjnefaldende som hos fersken, idet pletterne på de an
grebne blommeblade er lysegrønne, og derfor lettere falder sammen 
med den normale bladfarve. På en enkelt blommesort, Okkelaan, viser 
symptomerne sig dog lige så tydeligt som hos fers.ken. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning. Derimod er insektoverføring 

ikke påvist, og sygdommen har tilsyneladende heller ikke frøsmitte 
eller jordsmitte, ligesom mekanisk saftsmitte heller ikke lader sig 
praktisere. 

Kontrolforanstaltninger: 
Udførte forsøg på at helbrede syge planter eller plantedele ved 

termoterapcutiske og kemoterapeutiske behandlinger har hidtil givet 
negativt resultat. 

Lindners farvereaktion til diagnose af stenfrugt-viroser (se under 
Phony) har vist sig ubrugelig til den hollandske fersken-mosaiksyge. 

De vigtigste kontrolforanstaltninger går ud på at udvælge sunde 
moderplanter. . 
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Prunus-arter modtagelil 
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1) Symptomer maskerede i enkelte eller mange sorter. 

23. Pileblad-l'oset (La Rosetta a foglie saliciformi) 
Sygdommen er kun beskrevet fra Italien, hvor man fra to fersken

lokaliteter i 1950 rapporterer om ca. 50.000 angrebne træer. 
Nogle fersken avlere mener at have set sygdommen allerede i 

1942, og i 1946 og 1947 forekom de første »dødstilfælde« mellem de 
angrebne træer. 

Fra Italien omtaler man ikke andre værtplanter end fersken, men 
det nævnes, at disse angribes, hvad enten fersken-frøplanter eller 
blommer er anvendt som grundstammer. Alle lokalt dyrkede fersken
sorter angribes. Særlig modtagelig synes. Elberta at være. 

Symptomer: 
_ Alle blade på et træ kan vise symptomet", men ofte er kun en del 
af det påvirket. Sygdommen breder sig tilsyneladende langsomt hos 

I 
... __ L-
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'Ol" fc\"Sken-viroser. 
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store (ældre) træel', medens det hos de unge træer går betydeligt 
hurtigere. 

Angrebne blade er lange og smalle (pilelignende) samt mørkere 
grønne og tykkere end normalt og har lyse nerver. 

Allerede i maj ses mange tykke mørkegrønne, noget forvredne 
blade, der tillige er klorotisk spættede. 

Hos angrehne træer forsinkes blomstringen ca. 14 dage, frugt
sætningen er sparsom, eller udebliver ganske det første år efter 
infektionen, og er stærkt formindsket de følgende år. Og de frugter, 
der dannes, er små og deforme. 

Smitteoverføring: 
Sygdommen overføres ved podning, men insektoverføring er hidtil 

ikke påvist. 

+ 

"l-
I 
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Kontrolforanstaltninger: 
Udvælgelse af sunde modertræer. 

24. Italiensl{ fersken-mosaiksyge (Il mosaico del Pesco). 

I 1940 blev en fersken-Illosaiksygdom - tilsyneladende for første. 
gang - fundet i Italien. 

På både unge og fuldt udviklede blade hos syge træer forekommer 
gullige, klorotiske plettel' op til 2 mm i tværsnit, og disse pletter 
flyder ofte sammen. Undertiden forekommer også gullige, lange, 
bølgede striber samt pletter, der minder om symptomerne på stjerne
plet. Angrebne dele af bladene er tyndere end de normalt udseende 
dele. I mange tilfælde s,vækkes den vegetative vækst, og interllodierne 
bliver kortere. Frugterne ser normale ud, men smagen er vandet og 
flov. 

Frø fra syge planter giver sunde planter. 
Det anbefales at destruere angrebne træer hurtigst muligt, lige

som det tilrådes at anvende resistente ferskensorter. 

V. Abrikos- og mandel-viroser. 

Tre abrikos- og to mandel-viroser er omtalt. 
Af disse sygdonlIne findes een abrikos-virose (nr. 1) i U.S.A., 

een (nr. 2) på New Zealand og een (nr. 3) i Frankrig. 
Begge mandel-viroscr (nr. 4 og 5) findes i Californien. 

Litteraturhenvisniuger: 

4, 6, 20, 20 a, 21, 32, 65, 66, 144, 151. 

1. Ring-pox (Ring Pox of Apricot). 

Sygdommen blev første gang iagttaget i Colorado, U.S.A., 
i 1935. Siden Cl' den også fundet i staten Washington. 

Ring-pox er ikke særlig udbredt i nogen af de to stater, 
men hvor den optræder, kan den være overordentlig generende. 

Udover abrikos (P. armeniaca) kan P. domestica (blomme), 
P. persica (fersken) inficeres, men hverken hos blomme eller 
fersken fremkaldes symptomer. Ligeledes findes der abrikos

sorter, der kan optræde som symptomløse smittebærere. 

• 
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Symptomer: 
Hos følsomme abrikos sorter forekommer symptomer på 

både blade og frugter. 
På bladene udvikles uregelmæssigt formede klorotiske ringe 

og kantede pletter samt en tydelig lysning af hovednerverne. 
Hen på vækstsæsonen bliver det klorotiske væv ofte nekrotisk 
og faldcr ud af bladfladerne, hvorved disse får et forrevet, hullet 
udseende. 

Under vækstbetingelserne i Colorado ser frugterne temmelig 
normale ud indtil ca. 14 dage før modningen. Herefter dannes 
der forhøjninger på frugterne, så disse får ct buklet udseende. 

Senere bliver frugternes overflade mere jævn, men til gen
gæld dannes der rødbrune, nekrotiske pletter og ringe. Disse 
misfarvninger breder sig ofte ind i frugtkødet, der hyppigt bliver 
fyldt med revner. 

I staten \Vashington er yækstbetingelserne således, at frugt
symptomerne allerede begynder at visc sig 6 uger før modningen, 
og her falder mange af frugterne af, før de overhovedet når 
modenhed. 

Smitteoverføring : 
Sygdommen overføres ved podning, og inkubationstiden 

varierer fra 10 måneder til 2 år under frilandsforhold. 

Kontrolforan'staltninger: 
Syge træer hør fjernes og podekviste kun tages fra sunde, 

udvalgte modertræer . 

2. Ifoorparl<.spætning (~roorpark-Mottle). 
Sygdommen blev første gang iagttaget på New Zealand i 1950 og 

er ikke beskrevet fra andre lande. Sygdommen er kun fundet i abri
kossorten Moorpark (deraf sygdomsnavnet) , og kun i få træer, hvor 
sygdommen imidlertid har optrådt meget generende. 

Ved infektionsforsøg er sygdommen overført til sunde abrikos, 
P. s'eracifera (myrobalan) og P. persica (fersken). 

Symptomer: 
På bladene hos angrebne abrikostræer fremkommer lysegrønne 

områder af varierende størrelse og form. Disse klorotiske områder 
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er enten uregelmæssigt fordelt over bladoverfladerne, eller de er sam
lede i grupper ved bladrandene eller blads.pidserne. På enkelte blade 
kan der dannes irregulære mønstre. 

Til at begynde med er symptomerne svage, men hen på vækst
sæsonen bliver de meget iøjnefaldende. Symptomerne kan ses på blade 
overalt i træet - dog ikke på små uudviklede blade. 

Frugter fra angrebne træer er misformede, idet væksten er svæk
ket for den del af frugten, der er modsat furen. Endvidere frem
kommer fordybninger på begge sider af de syge frugter, der tillige 
er mindre end normalt, og modner en uge senere end frugten på 
sunde træer. 

Smitteoverføring ; 
Sygdommen overføres ved podning og inkubationstiden er 1-2 år. 

Kontrolforanstaltninger: 
Fjernelse af syge træer samt udvælgelse af sunde modertræer. 

3. Abrikos-visnesyge (\Vilt). 
Abrikos-visnesyge er i 1954 nævnt i beretning fra Frankrig, hvor 

hele plantager er ødelagt af sygdommen. 
Blade på angrebne træer får kloroliske partier mellem nerverne 

og bliver tillige tykke, skø!·e og indrullede. Endvidere opstår nekrose 
i sivævet. 

Sygdommen er overført ved podning, og man regner med, den 
skyldes et virus, og råder derfor til forsigtighed med hensyn til ud
vælgelse af podemateriale. 

4. l\1andel-knopsyge (Drake Alm.ond Bud Failurc). 

Sygdommen nævnes i beretning fm Californien i 1944, og var 
først tilskrevet andre årsager end virus. 

Mandel-knopsyge er kun fundet enkelte steder, og kun i Cali
fornien, men kan, hvor den optræder, være temmelig skadelig. 

Kun mandelsorten Drake er fundet angrebet. 

Symptomer: 
Karakteristisk for sygdommen er, at adskillige blad- såvel som 

blomsterknopper ikke åbner sig. - I nogle tilfælde, hvor alle knop
perne på en kvist forbliver uåbnede, kan kvisten helt dræbes, hvilket 
bevirker fremkomsten af sideskud, hvorpå der også fremkommer 
»lræge« knopper. 

Træer, der har været inficeret nogle år, vil som følge af angrebet 
ofte have mange bare gren partier med kun få blade og blomster. 
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De blade, der fremkommer på de angrebne træer, er lidt mør
kere end normalt og samtidig lidt større og mere stive og opret
stående. 

Løvet bliver gennemgående siddende længere på syge end på 
sunde træer. 

På angrebne træer dannes kun få frugter, der ofte er misformede. 

Smitteoverføring: 
Sygdommen overføres ved podning, og inkubations.tiden er 

2~3 år. 

Kontrolforanstaltninger: 
Udvælgelse af sunde modertræer. 

5. l\'landel-kaliko (Almond Calico). 
Sygdommen er nævnt i beretning fra Californien i 1939, og den 

er ikke beskrevet andet steds fra. - Mandel-kaliko, der kun regnes at 
have ringe betydning,- er ved infektionsforsøg overført til P. persica 
(fersken) og P. avium (sødkirsebær). 

Symptomer: 
Påvirkede blade på angrebne mandeltræer bliver fyldt med klo

roUske pletter, der ikke danner noget egentligt mønster, men som 
kan dække ret store områder af bladfladerne. 

Sygdommen er overført ved podning, og inkubationstiden varierer 
fra 7 til 19 måneder. 

Kontrolforanstaltninger: 
U d vælgeIse af sunde modertræer . 

Prunus-artcr modtagelige for abrikos- og mandel-viroser. 

Abrikos- og mandel-viroser 
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SUMMARY 

In the last fe,,' years seyeral virus diseases Ol' viruslike symptoms 
have been found on stonefruit trees in Denmal'k. 

As especiaIly plums and cherries plays a rather irnportant role 
in the Danish fruitgrowing indus,try it is a greal nccessity to do 
whatevel' is possihle to prevent further spread of these diseases, and 
to hindet' tile introducHon of new virosis into tile country. 

To tackle this problem in the right way, ernphasis must be laid 
upon the best possibie co11aboration behveen nursery growers" fruit 
growers, horticulturists, advisers, research workers and the plant 
health authorities, and in that connection it is of great importance 
that everyone who is \VOl'king \VHh stonefruit tre es are well aware 
of the various virosis, whi('h are able to infect the di fferent Pnlllus 
species. 

For that purpose is gi yen a descl'iption of 66 stonefruit viroses. 
The descriptions are hased an litterature from many countries, 

and it is admitted, that future international investigations may proove 
that som e af the des,cribed diseases are caused by identicai Ol' at least 
related viruses. 

In Denmark mosaic diseases have appeared in apricols, peaches, 
plums, ann cherries. Furthermore rasp leaf and ring spots have been 
obscrved in cherries, leaf 1'011 symptoms in plums, and s.ymptoms 
similar to those dcsedbed as astcroid spot in plums, apricots and 
peaches. 

1\'1ost of all tllese diseases 011 Danish stonefruit trees, have been 
transmiUed in gn.lf~ing experiments, but so far no indication of any 
insect spread has appeared. 

In the Danish nurseries a ratller rigoristic inspeetion and rogueing 
are now carried out to eliminate infected trees, and furthermore 
healthy mothertrees for production of grafting- and budding material 
are being s,eleeted. 

By all these various preeautions it is hoped that in the future 
the stonefruit viroses in Denmark will play a very limited role only. 
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