
Solbær-Ribbes vind (Ribes virus 1, Acrogenus ribis) 

Reversion of black currant 

Ved H. RØNDE KRISTENSEN og MOGENS CHRISTENSEN 

536. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

I nedenstående beretning redegøres for virussygdommen ribbesvind hos solbær, idet 
der dels er givet en omtale af sygdommens optræden i andre lande og de under
søgelser, man der har foretaget, dels omtales sygdommens udbredelse og betydning 
her j landet, og endvidere gives en symptombeskrivelse. Endelig redegøres for danske 
forsøg udført i årene 1950-54 ved Statens plantepatologiske Forsøg. lI'fan har ved 
disse forsøg søgt at udfinde ernæringens og beskæringens indflydelse på virusangrebne 
solbærplanter . 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Side 

I Forekomst og undersØgelser i andre lande .. 1 
II Ribbesvinds udbredelse og betydning i Danmark 3 
III Symptom beskrivelse 4 
IV Danske forsøg 8 
V Bekæmpelsesforanstaltninger 13 
VI Resume 13 
VII Summary 14 
VIII Litteraturfortegnelse 15 

I. Forekomst og undersøgelser i andre lande 
Den første beskrivelse i . litteraturen af solbær-ribbesvind hidrører 
sandsynligvis fra Holland, hvor G. Ritzeman Bos (26) i 1904 om
taler ribbcsvind-symptomer på solbær i Holland og Tyskland. 

I den engelske havebrugslitteratur nævnes ribbesvind, såvidt 
det kan fastslås, første gang i 1912 (1), og i en udtalelse fra den 
videnskabelige komite indenfor Det kongelige engelske havesel
skab (The Royal Horticultural Society) hedder det, at »man me
get gerne ville have iagttagelser påbegyndt, der kunne kaste lys 
over dette fænomen«. 
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Det fremhæves, at ribbesvind allerede i 1912 er stærkt udbredt 
England især i solbærsarten Boskoop Giant. 
I Norge er ribbesvind iagttaget af I. Jørstad (7) så tidligt som 

i 1922, og T. Ramsfjell (20) mener i 1952, at ribbesvind også 
forekommer på ribs i Norge, hvor sygdommen i solbær er til
taget stærkt med årene og nu er faretruende almindelig. 

H. Rosenthai (22) omtaler i 1928, at ribbesvind hyppigt ses i 
Tyskland. 

Fra Sverige skriver D. Lihnell (18) i 1949, at ribbesvind er 
almindelig over hele landet, og E. A. Jamalainen (6) meddeler 
i 1952, at ribbesvind også findes i Finland. 

W. van Katwijk (8) omtaler i 1953, at sygdommen udover sol
bær også er fundet på ribs og stikkelsbær i Holland. 

Udover sygdommens optræden i de ovenfor nævnte lande må 
det regnes for sandsynligt, at ribbesvind forekommer mere eller 
mindre udbredt overalt, hvor solbær dyrkes i større omfang. 

De mest betydningsfulde forsøg og undersøgelser for nærmere 
at klarlægge sygdommens natur er udført i England på forsøgs
stationerne Long Ashton og East Malling. 

Førstnævnte sted har især .il .. H. Lees (13, 14, 15, 16 og 17) 
samt W. F. F. Hidler (21) arbejdet med undersøgelser vedr. ribbe
svind. 

På ,East Malling har især J. Amos, R. G. Hatton og A. M. Massee 
(1, 2 og 19) arbejdet med sygdommen. 

Lees arbejde på Lang Ashton har hovedsagelig drejet sig om 
symptombeskrivelser af de syge buske, og på basis heraf er det 
forsøgt at opstille en diagnosevejledning, der i første række er 
baseret på bladenes nervatur og randtakker. 

Endvidere beskæftiger Lees sig med sygdommens overføring 
og spredning og kan i 1925 fastslå, at ribbesvind kan overføres 
fra syge til sunde planter ved podning - d. v. s. at der er tale 
om en infektiøs sygdom. 

Allerede i 1921 advarer Lees imod at tage stiklinger fra syge 
buske, og i en beretning fra samme år erklærer han, at de store 
tab, ribbesvind forvolder, er velkendte (192U). 

løvrigt søger Lees at klarlægge forholdet mellem ribbesvind 
og solbærmider og konstaterer, at buske angrebet af ribbesvind 
som regel også er angrebet af solbærmider . Endelig søger Lees 
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at klarlægge forskellen mellem ægte og falsk ribbes vind. Sidst
nævnte fænomen kan have flere årsager. (Omtales senere under 
afsnittet om symptombeskrivelse) . 

Ridler har ved sit arbejde på Long Ashton udført anatomiske 
undersøgelser af sunde og ribbesvind-angrebne solbærbuske og 
herved konstateret, at syge buske i forhold til de sunde har min
dre celler i vedvævet og til gengæld større celler i marvstråle
vævet. Endvidere er der konstateret større gummiproduktion hos 
de syge end hos de sunde planter. Endelig har det vist sig, at 
ledningsvævet i blomster og frugter hos syge planter er stærkt 
reduceret. 

På East Malling forsøgsstation har man som på Long Ashton 
også i høj grad beskæftiget sig med diagnostiske undersøgelser 
af ribbesvind og herved skabt basis for sikre bestemmelsesmetoder 
for sygdommen. 

Man har også på East Malling udført mindre forsøg for at 
påvise udbytteforskellen mellem syge og sunde planter af sorten 
Baldwin Black. 

1924 svarede udbyttetal1ene mellem syge og sunde planter som 
1 til 4,5; i 1925 var de tilsvarende tal 1 til 45,5, altså en fæno
menal forskel. 

Endvidere har man på East Malllng bekræftet resultatet af 
Lees podningsforsøg og vist, at de første sygdomstegn fremkom
mer ca. 18 måneder efter podningens udførelse. 

Endelig har nyere undersøgelser (19) med absolut sikkerhed 
vist, at ribbesvind overføres af solbærrniden, PhytoptLlS ribis 
(Eriophyes ribis) . 

Derimod har overføringforsøg med havetæger samt fire luse
arter givet negativt resultat. 

I Holland har T. H. Thung (27 og 28) i de allerseneste år 
arbejdet på at helbrede ribbesvind-angrebne solbærplanter ad 
termoterapeutisk vej, men endelige resultater fra disse forsøg fore
ligger endnu ikke. 

II. Ribbesvinds udbredelse og betydning i Danmark 
I Statens plantepatologiske Forsøgs månedlige oversigter over 
sygdomme hos kulturplanter (24) omtales ribbesvind første gang 
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i 1924, og det nævnes, at sygdommen i juni samme år er iagt
taget ved Arhus, Sorø og Hellerup samt på Amager. 

Siden da er sygdommen omtalt i talrige beretninger fra Sta
tens plantepatologiske Forsøg, først og fremmest på solbær, men 
i enkelte tilfælde (25) også på ribs og Ribes sanguineum. 

Også i fagbøger (3) samt i flere artikler (9, lO, 11 og 12) 
i fagblade er der gentagne gange redegjort for sygdommen. 

Af de mange beretninger fremgår, at sygdommen gennem 
årene har vundet større og større udbredelse, hvilket kun er na
turligt, når man tager i betragtning, at man indtil de allerseneste 
år ikke har foretaget sig noget som helst for at trænge sygdom
men tilbage til trods for, at man allerede for over 30 år siden 
gjorde opmærksom· på det farlige i at tage formeringsmateriale 
fra syge buske (24). 

Følgelig findes sygdommen udbredt i talrige haver og var 
indtil for få år siden også meget almindelig i mange erhvervs
plantninger. Den herved forårsagede skade har været overordent
lig stor, idet ribbesvind, som tidligere omtalt, i allerhøjeste grad 
nedsætter bærproduktionen, ja i mange tilfælde gør de angrebne 
buske fuldkommen ufrugtbare. 

Først da Fællesudvalget for Fremavl og Sundhedskontrol med 
Havebrugsplanter i 1949 begyndte sit arbejde, blev der taget al
vorligt fat på at bremse op for denne ondartede sygdoms videre 
fremtrængen. Ovennævnte udvalgs arbejde i forbindelse med en 
positiv indstilling fra danske planteskoleejeres side har bevirket, 
at der i de senere år er bragt et stadig stigende antal kontrollerede 
og virusfrie solbærplanter i handlen, således at man fra efteråret 
1956 regner med at kunne dække behovet for solbærplanter ude
lukkende med de godkendte planter. Tilbage står så at foretage 
en kraftig udrensning i danske haver, d. v. s. udskiftning af de 
stadig talrige ribbesvind-angrebne buske. 

III. Symptombeskrivelse 
Langt de sikreste diagnostiske kendetegn hos en ribbesvind
angrebet solbærbusk forekommer på bladene. 

Hos kraftigt angrebne buske er de fleste blade sædvanligvis 
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Fig. 1: Sundt salbærblad. Lcaf from 
healthy bush af black currant. 

I 

Fig. 2: Solbærhlad angrebet afribbe
svind. Reversian· af Llack currant. 

mindre og smallere end normalt og ofte ganske abnormt udvik
lede (se fig. 3). 

Lige efter knopbrydningen vil bladene på sådanne buske frem
træde lysere end normalt, mens de sidst på vækstsæsonen ofte 
vil være mørkere end hos tilsvarende sunde buske. 

Svagere angreb vil for den uøvede tit være noget vanskeligt 
at erkende, og det vil selv for den rutinerede ofte være nødven
digt med en mere detailleret undersøgelse, og det gælder i så til
fælde om at efterse de blade, der viser de sikre kendetegn. 

På en solbærgren vil der midt på sommeren sædvanligvis 
være et eller flere kraftigt voksende skud (langskud), der er frem
kommet fra knopper enten i toppen eller ved basis af foregående 
års ved. Det er på disse skud, diagnosen bør foretages. 

Den øvrige del af grenen består hovedsagelig af korte side
skud og frugtsporer, der hidrører fra knopper på den midterste 
del af foregående års ved. 

Bladene på disse sideskud og sporer er meget forskellige i 
udseende fra de fuldt udviklede blade på de kraftigt voksende 
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skud, og vil ofte udvise symptomer, der tyder på ribbesvind, selv 
om den pågældende busk er absolut sund. 

Ligeledes vil de akselblade, der hyppigt dannes ved basis af 
de større blade, ofte være uregelmæssigt formede, hvorfor de også 
er uegnede til diagnoseformål. 

Langskuddenes blade hos sunde buske har i det centrale blad
afsnit (fra I til II på fig. 1) mindst 5 bladnerver, der går fra 
midternerven og helt ud til bladranden. Er antallet af nerver 
mindre (se fig. 2), er busken i almindelighed angrebet af ribbe
svind. 

Hos sunde buske er bladranden på begge sider af central
afsnittet (fra I til II på fig. 1) fint tandet, og der findes 4-8 
randtakker, der ikke »modtager« store sidenerver. 

Er bladranden det pågældende sted groft tandet (se fig. 2), 
og findes der kun få randtakker udover dem, der ),modtager'( 
store sidenerveI', kan man regne med, at busken er angrebet af 
ribbesvind. - Da de fleste meget fine bladnerver således for· 
svinder på de angrebne blade, får disse et noget groft foldet ud
seende. 

løvrigt afhænger solbærbladenes nervatur og antallet af rand
takker både af SOli og af tidspunktet for bladenes dannelse. 
Langskuddenes nederste blade - altså de først dannede -
har som regel det største antal sidenerver og randtakker. De 
blade, der dannes midt i vækstperioden, når længdevæksten er 
kraftigst, har det færreste antal sidenerver og randtakker, dog 
altid mindst 5 sidenerver på hver side af midlernerven i central
afsnittet hos sunde blade. Endelig stiger antallet af sidenerver og 
randtakker igen hos de blade, der dannes sidst på vækstsæsonen 
(topbladene) . 

Disse forhold bør tages i betragtning, når diagnosen for ribbe
svind skal foretages. Foretages denne ret sent på vækstsæsonen, 
bør man især henvende opmærksomheden på langskuddenes mid
terpartier. 

Blomsterne hos ribbesvind-angrebne solbærbuske afviger også 
hyppigt fra det normale, men dog ikke tilstrækkeligt og stabilt 
nok til, at man kan lade en diagnose bero herpå. 

Angrebne buske blomstrer ofte tidligere end normalt, klaserne 
bliver lidt længere, og blomsterne mere rødlige. 
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Fig. 3: Solbærblade og klaser angrebet af ribbesvind. T. v. sundt blad og klase. 
Reversion or black currant. On left: Leaf and truss from healthy bush. 

I ekstreme tilfælde kan blomsterne helt skifte karakter, idet 
bæger og kronblade bliver lange og spidse og blomsten under
sædig i stedet for oversædig (se fig. 4). Det sidstnævnte sygdoms
træk er dog sjældent. Derimod er bestøvning og befrugtning næ
sten altid meget mangelfuld hos buske angrebet af ribbesvind, og 
følgelig er frugtansætningen ringe, ligesom de få ansatte frugter 
i reglen falder tidligt af. 

Et forhold, der undertiden kan volde vanskeligheder ved in
spektion af solbærbuske, er fænomenet »falsk ribbesvind«, der 
kan optræde på sunde buske og ved første øjekast forveksles med 
den ægte ribbes vind. 

Sådanne »falske« ribbesvind-symptomer kan forekomme hos 
blade på skud, der hidrører fra, at sovende knopper af en eller 
anden grund (f. eks. hård beskæring) bringes til brydning. Fjer
nelse af en skudspids om sommeren bevirker, at sideknopper bry
der med skud, der også får mistænkelige blade. 

Efter en tørkeperiode med påfølgende vækststandsnil1g be
gynder skuddene måske at vokse igen og frembringer da ofte 
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Fig. 4: Solbærklase angrebet af ribbesvind. T. v. sund klase. 
Revcrsion of black currant. On left truss from healthy bush. 

blade med ribbesvind-symptomer. Eller visse skud ender måske 
med mere end een knop og får derfor ))delte« topskud, der også 
tit har sygelige blade. 

Fælles for alle disse falske ribbesvind-symptomer er imidler
Lid, at symptomerne efterhånden forsvinder, d. v. S., at de sidst 
dannede blade på de pågældende skud er ganske normale. 

IV_ Danske forsøg 
Fra forskellig side har det gentagne gange været hævdet, at 
rigelig ernæring ville bevirke, at virusangrebne planter kunne 
))vokse fra angrebet«. D. v. s., at hvis man blot skaffede angrebne 
planter optimale vækstbetingelser, ville en virusinfektion ikke 
genere. 

Fra adskillige undersøgelser ved man, at vækstvilkårene har 
overmåde stor indflydelse på symptomudviklingen hos mange 
virusangrebne planter, og visse virussygdomme kan under sær
lige vækstforhold være overmåde vanskelige at erkende, selvom 
de pågældende planter naturligvis stadig er inficerede. 
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For nærmere at undersøge forskellige vækstbetingelsers ind
flydelse på symptomudvikling, vækst og udbytte hos ribbesvind
angrebne solbærplanter har der i årene 1950-54 ved Statens 
plantepatologiske Forsøg været anlagt et forsøg, hvor man har 
søgt at klarlægge disse spørgsmåL 

Som udgangsmateriale har man anvendt en ribbesvind-angre
bet solbærbusk af sorten Edina. Fra denne busk har man ta
get stiklinger til opformering af samtlige forsøgsplanter - i alt 
72 buske. 

Disse blev i efteråret 1950 udplantet ved Statens plantepato
logiske Forsøg i et vedvarende gødningsforsøg, der består af føl
gende otte forsøgsled a 3 fællesparceller: 

Forsøgsled 1 Ugødet 
2 N 
3 K 
4 NK 
5 P 
6 NP 
7 PI{ 

8 NPK 

Da fosforsyretallet imidlertid i samtlige parceller har været af 
nogenlunde samme størrelsesorden (over 10), har det ikke væ
ret -muligt at få et udtryk for fosforsyrens indflydelse på symp
tomer, vækstkraft og udbytte, og man har derfor ved forsøgs
opgøreisen udskudt de fire sidstnævnte forsøgsled. Opgørelsen 
omfatter således 4 forsøgsled a 3 fællesparceller. I hver af disse 
har 6 buske været udplantet med en afstand af 2 X 1,5 m. 

Solbærkulturen har årligt fået tilført følgende gødningsmæng
der pr. ha: 

Forsøgsled 1 - ingen gødningstilførsel 
2 - 300 kg salpeter 
3 - 250 kg svovlsur kali 
.4 - 300 kg salpeter t 250 kg svovlsur kali. 

I tabeller anført resultatet af jordbundsanalyser, foretaget 
1950 og 1953. 
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Forsøgsled 

Tabel 1. Analysetal på forsøgsarealet 
(Gennemsnit af 3 fællesparceller). 

25/S 1950 

Rt Ft TK Rt 

4/4 1953 

Ft TK 
-~~- - <----- ---~---

l 
1. Ug ............... . 7.7 11.5 3.0 7.6 1l.7 4.1 
2. N ................ . 7.8 11.5 2.3 7.7 11.6 3.4 
3. K ................ . 7.7 10.9 21.3 7.6 11.2 16.6 
4. NK .............. . 7.8 10.4 14.1 7.5 10.8 12.5 

f 

For ligeledes at få et udtryk for beskæringens indflydelse på 
.symptomer m. v. har halvdelen af buskene i hver parcel været 
underkastet hård beskæring, mens den anden halvdel har været 
.svagt beskåret. 

Ved den første beskæring, der blev foretaget straks efter bu
skenes udplantning, blev alle buskene skåret ned til jordover
fladen. Den følgende vinter (1952) blev skuddene på de buske, 
der skulle underkastes hård beskæring, skåret ned til den halve 
længde, medens de buske, der skulle underkastes svag beskæring, 
slet ikke blev beskåret. 

I 1953 og 1954 blev beskæringen udført på følgende måde: 
Ved den hårde beskæring blev så vidt muligt alt træ ældre end 
1 år skåret bort ved basis; af de l-årige skud bibeholdtes ved 
<le kraftigstvoksende buske højst 10 og ved de svagtvoksende bu
ske kun 3-5 skud. 

Ved den svage beskæring blev kun en del af det ældre træ 
fjernet, og blandt de l-årige skud foretoges en svag udtynding, 
idet der blev taget hensyn til buskenes vækstkraft i de forskellige 
gødningsled. 

I forsøgsperioden er der foretaget bedømmelser for ribbes vind -
symptomer 6 gange og for vækstkraft og bladfarve 4 gange. 
Ved disse bedømmelser er der givet tal-karakterer, således at de 
kraftigste ribbesvind-symptomer, den kraftigste vækst og den 
mørkeste bladfarve er blevet tildelt de største talværdier. 

Endvidere er alle afskårne grene vejet og ligeså alle buske 
ved rydningen, og endelig er der foretaget vejninger ved alle 
plukninger fra hver enkelt busk. 
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I tabel 2 er der for hvert forsøgsårangivet gennem snits
tallene for karaktergivning af de 18 buske i hvert forsøgsled til
lige med vægtmængderne af den vegetative del samt af bærrene 
Endvidere er der anført gennemsnitskarakterer samt totalmæng
derne af det vejede materiale tillige med forholdstal for forsøgs
perioden som helhed. 

I tabel 2 er ligeledes opgjort resultaterne af beskæringens ind
flydelse på symptomer m. v. 

Også her er for hvert forsøgsår anført gennemsnitskarakterer 
samt den samlede vægt af frugter, fjernede grene og buske ved 
rydning i hvert af de to forsøgsled (å 36 buske). 

Endvidere er gennemsnitskarakterer samt de totale vægtmæng
der for hele forsøgsperioden som helhed udregnet tillige med 
forholdstal. 

Resultaterne af de anstillede forsøg viser tydeligt, at symp
tomerne på ribbesvind ikke kan camoufleres ved kraftig ernæring. 

Ved lavt kaliumniveau er symptomerne dog gennemgående 
kraftigere, end hvor rigeligt kalium er tilført. 

Beskæringen synes overhovedet ikke at influere på symptom
in tensi teten. 

Derimod har både ernæring og beskæring meget stor ind
flydelse på vækstkraft og bladfarve samt på frugtproduktionen, 
hvilket jo også kendes fra forsøg med sunde buske. 

Den kraftigste vækst og dermed også den største vægt af 
grene og buske er opnået i de parceller. der har været tilført 
rigeligt kalium; ligeledes har bladfarven gennemgående været 
bedst ved høje kaliumtal, og det samme gælder i allerhøjeste grad 
frugtudbyttet. 

Hos de hårdt beskårne buske er der fjernet over dobbelt så 
meget grenmateriale (efter vægt) som hos de svagt beskårne. 
Alligevel er der praktisk talt ingen forskel på den samlede vægt 
af henholdsvis svagt og hårdt beskårne buske ved rydningen. 

Fmgtudbyttet hos de svagt beskårne buske er som helhed 
79 pct. større end hos de hårdt beskårne. 

På bladfarven synes beskæringen ikke at have væsentlig ind
flydelse. 

Af tabel 2 vil det iøvrigt fremgå, at det højst opnåede frugt
udbytte i et enkelt forsøgsled har været godt 18 kg, d. v. s. ca. 
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Tabel 2. Ernæringens og beskæringens indflydelse på solbærbuske angrebet 
af ribbes vind 

Ribbesvind 
sympt. 
(1-10) 

------------.. _-~--

Forsøgsled 

ug N K NK I hård ?e-I
I sv~~~: 

skærmg . skærmg 

18/10 1951 10.0 I 10 8.0 I 9.0 I 9.0 9.3 
23/7 1952 10.0 I 10 9.3 8.7; 9.3 9.7 
8/10 1952 10.0 10 9.0 8.311 9.0 9.7 

13/5 1953 8.7 8.3 9.0 8.3 8.3 8.7 
18/S 1953 10.0 10.0 9.0 I' 7.7 9.0 9.7 
8/7 1954 7.7, 8.0 7.3 7.3 I 7.3 7.7 

Gens............ 1951-1954 I 9.41 9.4 I 8.6 [ 8.2T~~ 9.1 
ForholdstaL ....... 1951-1954 1100 100 I 91 87 1100 ,106 

Vækstkraft ~:~~o ~~~~ I !:~ I !:: !I---~:: i ~:~ II ~:: ~:~ 
(1-10) 18/S 1953 I. ~.4 I 5.3 6.9: 7.8 6.2 I' 6.4 

8/7 1954 : a.8 5.5 7.8 I 8.6 6.4 7.3 

~~~~~·ld~t~l·.:: : : : : :-"i~~~ ~~!T1:~1 10~·~lI3~·8-1~5~·5i l~~-I-lo~'l 
.-------- 18/10 1951 4.2 I 4.~ 6.0 1 7.4 II 6.2 5.0 
Bladfarve 28/7 1952 4.6' 6.2 8.0 I 8.4 I 7.2 6.4 
(1-10) 18/S 1953 I 8.0 i 8.0 7.41 8.0 I 8.0 I' 7.6 

8/7 1954 5.2' 6.2 7.8 8.8 l 7.4 6.s 

~~~~~ldst~i.::::::: ~~~~~~~!P~5 11~3113~'3114~'2T 1O~.-2 -j -9~·5 
Vegetativ del fjernet 1951...... 0.4 I 0.4 0.6! 0.5! 3.6 0.0 
ved beskæring, 1952. . . . . . 2.7 i 3.3 i 6.3' 8.2 I 15.4 5.2 
vægt i kg 1953. ... . . 8.4 I 8.5: 12.9 I 21.1 I 32.9 I 18.0 

~~~':. :-.'.-~';951-=1~~311,-1010;·;;-111 10126.2 1117192.8122599.8115001.9 -, "4;3
5
'-:-

Forholdstal. . . . . . .. 1951-1953 

Forholdstal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 105 163 210 100 
259.6 
110 

Buske ved rydning, kg i alt . . .. I 85'sl 90.41139.51179.81235.9 

~:;l i kg ~~~;:::::: ~::--~:: I ~::-I-~~~-ll---~:~---CI--g-::-
1954. . . . . . 7.9 7.1 14.8. 18.5 18.5 29.8 

lalt .............. 1952-1954110.911' 9107·61-22137·7·122792·~11-20'60~9 I 48.1 
ForholdstaL ....... 1,9~2-195_4--,-1 _1_00_-'-_--' __ -'-__ -'--__ --'-_1_79_. ~ 

1 kg pr. busk, hvilket ligger langt under det normale for sunde 
buske dyrket under tilsvarende forhold. 
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V. Bekæmpelsesforanstaltninger 
Med vor nuværende viden er ribbesvind-angrebne solbærplanter 
uhelbredelige. 

Ganske vist er det samme tidligere blevet sagt om andre plan
ter angrebet af virussygdomme, som man i dag har mulighed for 
at helbrede ved særlige varmebehandlinger . Og man kan heller 
ikke ganske udelukke, at tilsvarende behandlinger kan helbrede 
solbærbuske angrebet af ribbesvind. 

Forsøg på disse områder er iværksat både i udlandet og her· 
hjemme. - Men selvom disse forsøg falder heldigt ud, vil de 
på ingen måde gøre de nuværende foranstaltninger imod ribbe
svind overflødige. Disse nuværende foranstaltninger går først og 
fremmest ud på at gennemføre en effektiv sundhedskontrol med 
solbærbuskproduktionen i planteskolerne og søge denne baseret 
på en omhyggelig gennemført fremavl, hvor kun de allerbedste 
moderplanter benyttes til opformeringcn. 

Da solbærmider kan overføre ribbesvind, er en gennemført be
kæmpelse af disse skadedyr naturligvis også nødvendig, og det 
vil dels sige, at de udvalgte moderplanter naturligvis skal være 
midefri og dels, at fremavlskvartererne skal ligge godt isoleret 
fra andre solbærplantninger. 

I talrige haver og sandsynligvis også i flere erhvervsplant
niuger findes stadig solbærbuske angrebet af ribbesvind. J o før 
disse fjernes og brændes desto bedre for den enkelte avler, såvel 
som for nært liggende solbærplantninger, der måske er sunde, 
men risikerer at bHve smittede. 

VI. RE S UM E 

Ribbesvind omtales allerede i 1904 fra Holland og er siden 
rapporteret fra mange andre lande. 

De første og fleste undersøgelser vedrørende sygdommen er 
udført i England, hvor sygdommens smitsomme karakter i 1925 
påvistes ved podningsforsøg. Senere undersøgelser tyder stærkt på 
mideoverføring af sygdommen, hvilket nu er endelig bevist ved 
forsøg på East Malling forsøgsstation. 

Herhjemme nævneS sygdommen første gang i 1924 og er si-
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den da omtalt talrige gange og har efterhånden opnået en vold
som udbredelse. 

Først i de senere år er det ved en stadig voksende fremavls
og sundhedskontrol lykkedes at trænge sygdommen stærkt til
bage i de fleste planteskoler. 

I nærværende beretning gives en detailleret symptombeskri
velse og endvidere redegøres for danske forsøg, hvor man har 
undersøgt, hvilken indflydelse forskellig ernæring og beskæring 
har på ribbesvind-angrebne solbærbuske. I intet tilfælde - selv 
ikke ved kraftig ernæring - kunne ribbesvind-symptomeme un
dertrykkes, ligesom beskæringsmåden heller ikke havde nogen 
indflydelse i den retning. 

Derimod havde beskæringen og ernæringen, som det måtte ven
tes, stor indflydelse på buskenes vækst kraft og bæredygtighed. 
Men selv de bedst ernærede buske gav et ringe udbytte i forhold 
til sunde buske. 

Sluttelig omtales de vigtigste bekæmpelsesforanstaltninger, der 
går ud på en gennemført sundhedskontrol baseret på et grun
digt fremavlsarbejde. 

VII. S DM.MAR Y 
Reversion af Black Currant was aIready described from Holland in 
1904 and has since then been reported from many other countries. 

The first and als o the most extensive investigations concerning 
the disease have been carried out in England, where the infectous 
nature of reversion was proved in 1925. Early investigations indicated 
that the black currant mite might be vector, and this was definitely 
proved in the later years at East Malling Research Station. 

In Denmark the disease was firs t reported in 1924 and since then 
numerous times. The spread of reversion in Denmark has been very 
severe but owing to the certification and inspection scheme carrie d 
out since 1949 the disease is now of minor importance in most of the 
controlled nurseries. 

There are, however, still many reverted bushes especiaIly in the 
private gardens. 

In the present report are given detailed descriptions of reversion 
symptoms. 

Furthermore are reported the results from nutrient- and pruning 
trials with reverted bushes carried out in 1950-54. 

The symptoms were most pronouneed in bush es grown at a low 
p otash-Ievel , but in no case were the symptoms masked, e.g. none of 
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the treatments neither nutritions nor pruning were able to suppress 
the reversion-symptoms. 

The various natritions and pruning had, however, very mueh in
fluenee on the growth and the fruit produetion of the diseased bushes. 
But diseased plants grown even under optimal eonditions gave a poor 
er op compared with healthy bush es grown under similar conditions. 

The most important measures to be taken against the reversion of 
black currant are at present a rigoristic inspection and rouging in 
the nurseries combined with a careful selection of healthy mother
pJants. 
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