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Juniperus-kvistdød
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Indledning
Til botanisk afdeling er der af og til indgået
grenprøver fra forskellige enebærarter med
visne kviste til undersøgelse, og årsagen kunne
være tørke i forårs- og forsommertiden eller
anden fysiogen påvirkning. Klager over »kvist-
død« tiltog imidlertid i antal i begyndelsen af
halvfjerdserne, idet man i flere planteskoler
havde stort besvær, især med de lave Junipe-
rus, som om foråret måtte pudses af for døde
kviste før salg.

Udbredelse
Grunden til, at hyppigheden af »kvistdød« tog
meget stærkt til i Juniperuskulturerne, skyld-
tes gennemførelse af potte- eller containerkul-
turer i stor stil og som følge deraf meget hyp-
pige vandinger med dyse- eller sprinkl er anlæg,
der ganske åbenbart var stærkt medvirkende til
at begunstige sygdommens intensitet og ud-
bredelse i den tætte plantebestand på bedene;
alt tydede derfor på et svampeangreb.

»Kvistdød« har desuden vist sig at være al-
mindelig udbredt i privathaver, anlæg og par-
ker, hvor enebærplanter kan være mere eller
mindre angrebet, og symptomerne skæmmer
deres udseende om foråret, men hvor de i reg-
len vokser sig fra angrebet, medmindre større
grene dør bort.

Symptomer og sygdomsforløb
Visne kviste på enebær giver sig særlig til ken-
de hen i maj måned ved overgangen til solrigt
vejr, idet dele af eller hele etårige skud tørrer
ind og bliver bleggule eller gyldenbrune i no-
gen grad afhængig af Juniperus-artcn og med
en karakteristisk skarp afgrænsning til den
grønne, sunde skuddel nedenfor. Grænsen for
sygdommens fremtrængen er ofte at finde ved
de etårige skuds basisdel, som er »ringet« af
en brun zone med indsunket væv. 1 sjældnere
tilfælde synes sygdommen at kunne brede sig
længere ned i kvisten, hvorved et større gren-
stykke kan dø bort, men dette forhold er ikke
helt klarlagt.

Forvekslingsmuligheder
Symptomer på »kvistdød« kan som nævnt i
indledningen forveksles med døde kviste for-
årsaget af tørke og som ses i den ofte meget
tørre forsommertid, men farven er da mere
bleggul eller hvidlig, og der mangler tilstede-
værelse af svampens sorte sporelejer på ældre
kvistpartier.

Sygdomsårsag og smitteveje
»Kvistdød« i Juniperus skyldes svampen Ka-
batina juniperi, som for første gang er beskre-
vet af Hoffmann og Fliege 1967 og i Sta-



tens plantepatologiske Forsøgs »Plantesygdom-
me i Danmark« 1972. Svampen formerer sig
alene ved knopceller (sporer), som kommer
fra 1-2 mm ovale sortfarvede sporelejer (acer-
vuli) ; disse fremkommer i stort antal på de
døde kvistes »skæl« eller nåle, men overvejen-
de hen på efteråret, vinteren eller det følgende
forår; kvisten er da blevet rnørkebrun-gråsort.
Under gunstige forhold for svampen i vækst-
perioden observeres nye acervuli i rødbrunran-
dede nekroser (sår) med sort midte på yngre
»skæl«, ofte på de nedadvendte og dér, hvor
de danner vinkler med hinanden (fugtigst).
Der er grund til at mene, at infektionen sker
fra disse inficerede »skæl« og breder sig videre
ind i en del af kvisten, men standser som før
nævnt i reglen op ved overgangen til 2-årigt
væv.

Bortset fra planteskolekulturerne, der van-
des, foregår svampeangrebet især i efterårsmå-
nederne og i løbet af vinteren i milde og fug-
tige perioder samt tidligt forår, fordi svampen
også vokser ved relativt lave temperaturer.

Værtplanter
Af slægten Juniperus er nogle arter mere mod-
tagelige for Kabatina-angreb end andre, f.eks.:

/. chinensis 'Blaauw'; J. chinensis 'Hetziï;
J. chinensis 'Pfitzeriana Aurea'; J. communis
'Hibernica'; J. communis 'Suecica'; J. sabina;
J. sabina 'Hicksii'; J. sabina var. tamaricifo-
lia (særlig modtagelig) ; /. squamata 'Mey-
er Ï.

Foruden enebær kan visse andre stedsegrøn-
ne hørende til cypresfamilien (Cupressaceae)
angribes på lignende måde af en meget nær-
stående svampeart, Kabatina thujae, nemlig
Thuja og Chamaecyparis, herunder især T. oc-
cidentalis og Chamaecyparis nootkatensis med
sorter.

Bekæmpelsesforsøg
Ved Statens plantepatologiske Forsøgs botani-
ske afdeling er der udført bekæmpelsesforsøg i
1972 og 73. De anvendte sprøjtemidler var
maneb og thiram samt svovl-thiram, og de be-
dømtes dels efter deres evne til at forhindre
nyinfektioner i løbet af vækstperioden (optæl-
ling af nekroser og acervuli på 10 prøver pr.
parcel af småkviste), dels det endelige resul-
tat: antallet af visne kviste med maximum det
følgende forår (maj) efter sprøjtninger én
gang hver måned fra medio april til medio
november med maneb og thiram, og hver 14.
eller 28. dag med svovl-thiram i samme pe-
riode.

Plantematerialet var i et planteskole-forsøg
2-årige, stærkt angrebne planter i 2 liter potter
som infektorplanter placeret i parceller med
stiklinger af samme to varieteter samt lignen-
de 2-årige planter hjemtaget til 2 forsøg på
Statens plantepatologiske Forsøg, dels med
planter omplantede i spande, som dysevande-
des, dels fritudplantede.

Hovedresultaterne af forsøgene fremgår af
nedenstående tabel.

Virkningen af 3 sprøjtemidler mod »kvistdød« forårsaget af Kabatina juniperi
i Juniperus chinensis 1972 og 1973

Gennemsnitligt antal døde kviste af to sorter

Et forsøg i planteskole To forsøg på Statens plantepatologiske Forsøg

Optælling
Ubehandl.
Thiram . . .
Maneb . . .

infektorplanter

1972
15/11

. 44,0

. 17,5

. 15,0

1973
29/5
44,1
17,8
15,0

stiklinger

1972
15/11

38,0
24,5
10,5

1973
29/5
45,8
24,5
10,5

Optælling
Ubehandl
Svovl-thiram hver 14.
Svovl-thiram hver 28.

dag . .
dag . .

spande-
forsøg

1973
25/5

9,0
2,5
1,5

frit ud-
plantede

1973
25/5
12,0
3,5
3,0



Fig. 1. Juniperus chinesis 'Pfitzeriana Au-
rea' med angreb af Kabatina juniperi. Bille-
derne viser dels en gren, hvor der i midten
og i højre side ses gullige kviste, som de
fremtræder om foråret; endvidere ses i mid-
ten t.v. en gråsort kvist fra foregående års
angreb. Foto: J. Begtrup.

Fig. 2. Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Au-
rea' med angreb af Kabatina juniperi. I høj-
re side ses en lysebrun kvist fremkommet
om foråret. Foto: J. Begtrup.

Fig. 3. Kvist af Chamaecyparis nootkatensis
'Aurea' med angreb af Kabatina thujae.
Brun, død kvist ses blandt de grønne.

Foto: J. Begtrup.

Fig. 4. Lille nekrose med acervulus (spore-
leje) på »skæl« af J. chinensis 'Pfitzeriana
Aurea'. Foto: J. Begtrup.



Konklusion
I planteskoleforsøget var 0,3 pet. maneb (70
pet. akt. st.) bedst både m.h.t. at reducere an-
tallet af nye nekroser eller acervuli på »skæl-
lene« og af visne kviste. 0,4 pct. thiram (80
pct. akt. st.) kunne ikke reducere antallet af
nekroser/acervuli i samme omfang, men reduk-
tionen af visne kviste var acceptabel i forhold
til ubehandlet.

0,4 pct. svovlthiram (thiram 24 pct., svovl
63 pct.) havde ingen synderlig virkning over
for antal nye nekroser/acervuli, men den en-
delige virkning over for »kvistdød« var til-
fredsstillende; sprøjtning hver 14. dag var dog
ikke bedre end hver 28. dag.

En bedømmelse af sprøjtninger med manco-

zeb i to planteskoler syntes at vise, at dette
middel også havde god virkning.

Som vejledning for privathaver, anlæg m.m.
kan angives, at nævnte stedsegrønne, der er
modtagelige for Kabatina-angreb, sprøjtes en
gang tidligst muligt om foråret, eller allerede
i en mild vinterperiode, dernæst sidst i august
og navnlig i efterårsmånederne, enten med et
maneb- eller svovl-thirammiddel eller evt. med
mancozeb.

I planteskolekulturer med hyppige dysevan-
dinger bør der sprøjtes hver 2. eller hver 3. uge
alt efter angrebsgraden og varieteten; fritud-
plantede Juniperus eller Chamaecyparis behø-
ver ikke at sprøjtes i varme og tørre perioder,
men som ovenfor angivet.
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