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Resumé
Visnesyge i vårlyng, Erica carnea, kan være et problem under tiltrækning af lyngplanter i potteplante-
kulturer.

Diagnostiske undersøgelser af en serie syge planter fra planteskoler viste, at skaden forårsages af
rodfilts vamp, Rhizoctonia solani Kühn samt af Cylindrocarpon destructans (Zinss.) Schölten.

Af disse svampe erR. solani af størst betydning, da den påvistes hyppigsti rod- og stængelstykker
(tynde snitpræparater). Disse primære undersøgelser understøttedes af isolationsforsøg med samme
serie planteprøver; C. destructans fandtes med betydelig lavere frekvens end i?, solani, noget afhæn-
gigt af lokaliteten.

Særlig modtagelig er den tidlige sort 'Winter Beauty'.
Patogenitetsundersøgelser blev udført ved infektionsforsøg i drivhus med isolater af hver svamp. R.

solani havde over dobbelt så stærk patogenitet som C. destructans og modsat ventet stærkere
patogenitet ved pH 4,1 end ved pH 6,1 i dette forsøg.

Bekæmpelsesforsøg med benomyl ved gentagne vandinger i pottekulturer viste, at visnesygeangre-
bet kunne nedsættes til et acceptabelt niveau og tab af planter mindskes væsentligt.

Vandingsvand med for stort indhold af natriumhydrogenkarbonat (NaHCCh) og kogsalt (NaCl) var
i en vestsjællandsk planteskole medvirkende til visnesyge \E. carnea.

Nøgleord: Erica carnea; visnesyge.

Summary
Wilt in Spring Heather, Erica carnea, is occasionally a disease problem during raising of heather plants
in potcultivation.

For purposes of diagnosis in samples of nursery plants showing wilt symptoms, the investigations
have revealed that the disease is caused by Rhizoctonia solani Kühn and Cylindrocarpon destructans
(Zinss.) Schölten, the former being of greatest importance as it has been demonstrated most frequ-
ently.

Those primary results were supported by isolation experiments with the same samples; C. destruc-
tans occurred at a considerably lower frequency thani?. solani somewhat dependent of the plant
origin.

The early variety 'Winter Beauty' is the most susceptible to wilt.
Investigations of pathogenicity were carried out in experiments under glass with six isolates of each

fungi.
R. solani proved to possess more than the double infective power compared with C. destructans,

and contrary to expectation a stronger pathogenicity at pH 4.1 of the plant growing medium than at pH
6.1 in this experiment.
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Control experiments with the fungicide benomyl by means of drenching Ericas in pots have shown
that wilt could be reduced to an acceptable level, the loss of plants being considerably reduced.

Water used for watering the plant beds with a too high content of sodiumhydrogencarbonate and of
sodiumchloride was contributory to the appearance of wilt disease in a nursery situated in West
Sealand.

Key words: Erica carnea; Wilt.

Indledning
Erica carnea kan i lighed med andre dyrkede
lyngarter angribes af visnesyge, som skyldes
svampeangreb i rødder og stængelbasis. Syg-
dommen har betydning i planteskoler, hvor Erica
dyrkes sammen med en lang række andre potte-
kulturer og derfor ikke får optimale dyrknings-
forhold. I planteskoler eller tiltrækningsgartne-
rier, som har specialkulturer af bl.a. Erica, kan
visnesyge fremmes, hvis f.eks. vandingsvandet
har en uheldig beskaffenhed.

I tyske specialgartnerier, hvor især Erica gra-
cilis dyrkes i storkulturer, er visnesyge velkendt.
Den afSauthoffet al. (1961) beskrevne visnesyge
forårsages af svampen Phytophthora cinnamoni
Rands. Omfattende rodundersøgelser udført af
Heinemann (1957, 1962) viste, at foruden/*, cin-
namoni fandtes angreb af Olpidium brassicae
(Woron.) Dang., samt Pestalozzia versicolor
Speg. Endelig er angreb af P. cinnamoni også
beskrevet dl Argles ScRowe-Dutton (1970).

Ovennævnte forfatteres beskrivelse af visne-
sygesymptomerne synes kun i hovedtræk at ligne
visnesygen, fundet i danske Erica-kulturer, hvor
det drejer sig om andre lyngarter.

Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at de
anførte svampeslægter fundet i E. gracilis ikke er
fundet i de diagnostiske undersøgelser, som er
udført ved Statens plantepatologiske Forsøg,
botanisk afdeling og indtil nu ikke er konstateret i
Danmark som skadevoldere på Erica.

Sygdomsbeskrivelse og sortsmodtagelighed
Angrebet plantemateriale har været sendt ind fra
nogle planteskoler, og dyrkningen af lyng i speci-
alkulturer blevet fulgt fra potning om foråret til
den færdige salgsvare om efteråret, og prøver af
visnesyge planter er hjemtaget til undersøgelse.

I det angrebne plantemateriale var det karakte-

ristisk, at der ofte skete en partiel nedvisning i
planten: et eller flere skud bliver brunlige og vis-
ner uden dog at tabe bladene. Angrebet begynder
at vise sig i juli som brune skud blandt planterne
på frilandsbede, og symptomerne tiltager i som-
merens løb, ved at flere skud visner - for at kul-
minere i september, hvor hele planten kan udvise
visnesyge og derefter dør. Bladene falder af ef-
terhånden, og året efter ses nogle karakteristiske
grå, nøgne stængler uden blade.

Men sygdommen kan også - ved langsomt
fremadskridende angreb - give anledning til bru-
ne skudspidser, eller svække hele planten, hvor-
ved skuddene og bladene på disse bliver korte,
planten bliver dværgagtig, og der afsættes kun få
blomsterknopper. De førstbeskrevne symptomer
på visnesyge er dog de mest udbredte og tabgi-
vende i en ellers god lyngkultur, se fig. 1. Af lyng-
sorter under samme dyrkningsforhold angribes
helt overvejende 'Winter Beauty'. 'Ruby Glow'
er noget mindre modtagelig, og' Vivelli' angribes i
langt mindre grad eller næsten ikke og synes der-
for at være relativ modstandsdygtig. De øvrige,
mindre dyrkede sorter af E. carnea angribes kun
meget lidt eller slet ikke.

Udbredelse
Nærværende undersøgelser blev iværksat, fordi
der gennem FSH (Fællesudvalget for Fremavl og
Sundhedskontrol med Havebrugsplanter) rap-
porteredes om »visnesyge« i Erica hos nogle
planteskoler.

Ved nærmere undersøgelse af indsendte plan-
teprøver viste det sig, at visnesygen, som ovenfor
beskrevet, var mindre udbredt end først antaget,
idet en del af planteprøverne udviste symptomer
af fysiogen karakter: klorose, brune skudspidser i
forbindelse med klorose, dårlig væksto.s.v., som
øjensynlig skyldes uhensigtsmæssige jordbunds-
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Fig. 1. Vårlyng, Enca carnea, t.v. sund plante, t.h. plante med visnesyge.
Spring Heather, Erica carnea, left: healthy plant; right: wilt diseased plant.

Fig. 2. Lyngplanter fra infektionsforsøg i drivhus 4 mdr. efter potning i august måned: t.v. sunde kontrolplanter, t.h.
4 planter med stærke symptomer på visnesyge i 2 parceller med 2 isolater af R. solani.
Heather plants from an inoculation experiment in greenhouse 4 months after potting in August: left: healthy
control-plants; right: 2 plots with 2 isolates of R. solani.
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og kulturforhold. Af specialgartnerier med for-
årslyng som storkultur, var der kun alvorlige syg-
domsproblemer i ét, som til gengæld havde meget
store tab af planter på grund af visnesyge, men
næsten kun i sorten 'Winter Beauty'. En storleve-
randør af stiklinger til viderekultur i specialgart-
nerierne og beliggende ved Store Vildmose i
Vendsyssel havde slet ingen problemer med vis-
nesyge efter avlerens udsagn, fordi der vandedes
med »blødt« vand fra mosen i modsætning til
førnævnte lyngavler, som måtte vande med
»hårdt« vand fra boring med for stort indhold af
visse salte. De udbredte visnesygeangreb syntes
at favoriseres af det for lyngkulturen dårlige van-
dingsvand. I dette gartneri er de fleste undersø-
gelser og forsøg udført.

Af det anførte fremgår det, at visnesyge i vår-
lyng kan være et sygdomsproblem ved tiltrækning
af Erica carnea i pottekulturer. Efter udplantning
i haver og anlæg er der relativ sjældent rapporte-
ret visnesyge. Dette forhold er i øvrigt kendt fra
sygdomsangreb i andre planteskolekulturer dyr-
ket i potter eller som såkaldte containerkulturer;
sygdommen optræder på et relativt lavt niveau,
fordi vækstbetingelserne efter udplantning på bli-
vestedet ændres totalt og dermed planternes
modstandsdygtighed.

Sygdomsårsag
Diagnostiske undersøgelser viste, at de »ægte«
visnesygesymptomer skyldtes svampeangreb i
rødder og nedre del af hovedstængel, således at
disse plantedele bliver brunsorte. I en første ori-
enterende undersøgelse blev en serie prøver af
syge planter spulede helt rene for jord. Med en
skalpel afskræHedes meget tynde snit eller spåner
af middeltykke rødder (max. ca. 0,5 mm i tvær-
snit) samt af stængelbasis, d.v.s. den forholdsvis
lange stængeldel, der stikkes ned i jorden ved
stikningen.

Snitpræparaterne mikroskoperedes primært
for evt. tilstedeværelse af Phytophthora cinna-
moni; samtidig lagdes overfladedesinficerede
rod- og stængelstykker fra de samme prøver på
agar i petriskåle.

I intet tilfælde kunne P. cinnamoni påvises.
Derimod fandtes der i planteprøver med typiske

symptomer på visnesyge mycelium af rodfilt-
svamp, Rhizoctonia solani Kühn og intracellu-
lært i angrebne rødder samt i vækstlaget fra stæn-
gelbasis. I skålene kom der udvækst af rodfilt-
svamp-mycelium.

I en påfølgende undersøgelse af samme prøve-
serie blev der foretaget 5 isolationsforsøg fra
stængelbasis og rødder, dels fra syge lyngplanter
med forskellige angrebsgrader, dels fra planter af
sundt udseende til sammenligning i sorterne
'Winter Beauty' og' Vivelli'. Planterne stammede
fra to planteskoler med visnesyge i Erica som
problem. *

Der blev hyppigt isoleret/?, solani samt i nogle
tilfælde også Cylindrocarpon destructans noget
afhængigt af lokaliteten. Fra planter af sundt ud-
seende fremkom der ingen svampe i agarskålene.

Infektionsforsøg
Et infektionsforsøg i drivhus blev igangsat 5.
august 1971 med 240 unge sygdomsfri stiklinge-
planter af sorten 'Winter Beauty', leveret af til-
trækningsplanteskolen ved Store Vildmose. Som
inokulationsmateriale anvendtes renkulturer af 6
Rhizoctonia-isolsder samt af 6 Cylindrocar-
pørø-isolater, opformeret på steriliserede hvede-
kerner i kolber. Som voksemedium til lyngplan-
terne anvendtes ren sphagnum iblandet 10 pct.
peralite. Et antal kolber med ca. 600 ml renkultur
af hvert isolat iblandedes 9 gange det tilsvarende
rumfang voksemedium, beregnet til potning af 10
lyngsmåplanter pr. forsøgsled. 20 kontrolplanter
pottedes i voksemediet uden tilsætning af nogen
art.

Reaktionstallet måltes til 4,1, og ét plantehold
dyrkedes ved denne relativt lave surhedsgrad.

Et andet hold planter dyrkedes i ovennævnte
voksemedium, men ved pH hævet til 6,1 (ved
tilsætning af hydratkalk). De samme 6 isolater af
Rhizoctonia solani tilsattes voksemediet som
ovenfor anført.

Formålet med de to pH-niveauer var at obser-
vere en formodet forskel i angrebsgrad, som kun-
ne være sammenfaldende med, at rodfiltsvam-
pens aktivitet synker med lavere surhedsgrad
(Ten Houten 1939). Vanding med afioniseret
vand. Tilskudslys blev givet i november, decem-
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ber, januar og februar fra Hg-lamper (tændt fra kl.
4-6 morgen og fra kl. 16-20 aften). Temperaturen
i rummet holdtes lavest mulig i august, september
og oktober. I november, december, januar og
februar: 18-19° dag uden lys; 22-23° dag med lys.

Resultater

Der blev foretaget 3 bedømmelser af angreb: 26.
oktober, 10. december samt 9. februar det følgen-
de år; maximale angreb blev målt den 9. februar,
og følgende karakterskala blev anvendt:

Angrebsgrad
Degree of attack

Karakter 0-10
Index

Intet angreb, alle skud grønne
1-2 eller enkelte skud visne
ca. V\ af skuddene visne
ca. Vi af skuddene visne
ca. 3A af skuddene visne
hele planten vissen

0
2
4
6
8

10

Resultatet af den sidste bedømmelse den 9.
februar fremgår af tabel 1. Der skal bemærkes, at

Tabel 1. Bedømmelse af visnesygeangreb i Erica carnea 'Winter Beauty' i infektionsforsøg, Statens plantepatologi-
ske Forsøg, 1971-72.

Assessment of wilt in Erica carnea 'Winter Beauty' in inoculation experiments, The State Plant Pathology
Institute, 1971-72.

Forsøgsled
Plot

Voksemedium ved pH 4,1
Cylindrocarpon destructans

» »
» »
» »
» »
» »

Rhizoctonia solani
» »
» »
» »
» »
» »

Kontrol, 1. hold

Voksemedium ved pH 6,1
Rhizoctonia solani

» »
» »
» »
» »

Kontrol, 2. hold

Isolat
nr.

Isolate
no.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

7
8

10
11
12

Antal
angrebne
planter

Number of
plants

7
4
2
9
9
3

10
10
9

10
10
9
0

5
4
5
5
9
1

Angrebsgrad d. 9. februar ]1972
karakter 0-10 for angreb

i plante nr.
Degree of attack 9 February

1

3
0
0
5

10
0

3
6

10
10
10
3
0

0
0
1

10
3
0

2

8
1
0
9
0
0

10
3
1
4
4
1
0

1
0

10
0
1
0

Index 0-10 in plant

3

1
0

• o
10
10
10

10
6
1

10
10
2
0

0
0
0
0

10
0

4

0
0
0
3
2
0

10
10
2

10
10
8
0

0
10
10
0
2
0

5

0
0
0
9

10
0

10
5
1
3

10
10
0

0
10
0

10
0
0

6

0
0
0
1
3
0

10
10

1
6

10
10
0

0
0
0
9
2
0

7

1
0
0
0
8
0

10
10

1
10
8
0
0

3
6
0
0

10
0

no.

8

2
1
0
8
8
1

10
2
3
2
9
3
0

2
0
0
0
9
0

1972,

9

1
1

10
3
1
1

10
2

10
5
1
2
0

4
1
1
5

10
0

10

1
3
2
1
9
0

3
10
0
1

10
3
0

3
0
3
1
2
1

Gns. kar.
Index 0-10

1,7
0,6
1,2
4,9
6,1
1,2

8,6
6,4
3,0
6,1
8,2
4,2
0,0

1,3
2,7
2,5
3,5
4,9
0,5

Isolat 9 måtte udgå på grund af forurening.

32 499



allerede den 26. oktober gav 3 isolater i Rhizocto-
ma-serien stærke angreb i over halvdelen af
planterne, og ét isolat af Cylindrocarpon gav an-
greb i 4 planter af 10 i alt.

Som det fremgår af tabel 1 er der tilsyneladende
ret stor individvariation i modtagelighed for syg-
domsangreb, bedømt på symptombasis; men i
h.t. ovennævnte diagnostiske undersøgelser kan
der meget vel findes angrebne rødder hos en
plante, uden at denne endnu har reageret med
symptomer, såfremt planten stadig har nogle ak-
tive rødder til rådighed; men når svampeangrebet
er nået helt op i stængelbasis, visner den angrebne
plantedel. I praksis pottes der nemlig ofte flere
rodede stiklinger i én salgspotte, symptomerne
udviser derfor understiden en partiel infektion i
salgsplanten, som tidligere nævnt.

Det hold planter, inficeret med i?, solani, som
voksede ved pH 6,1 blev mod forventning noget
svagere angrebet af de samme isolater end ved pH
4,1. Årsagen kan muligvis søges i det forhold, at
aktiviteten af visse antagonister til i?, solani kan
være hæmmet ved pH 4,1, forholdet er dog ikke
undersøgt nærmere i dette forsøg. Endelig havde
isolaterne af C. destructans gennemsnitlig under
halvdelen af den angrebsstyrke, som isolaterne af
R. solani udviste ved pH 4,1.

I marts-maj blev der foretaget fire på hinanden
følgende re-isolationsforsøg fra syge planter i
nogle af de mest relevante forsøgsled.

Efter isolation og rendyrkning blev reisolaterne
sammenlignet med de oprindelige isolater af i?.
solani og C. destructans, og de viste sig at være
identiske.

Bekæmpelsesforsøg
I en sjællandsk planteskole for Specialkultur af
Erica carnea blev der i 1972 og 1973 udført 2
vandingsforsøg med benomyl 50%. Året forinden
havde avleren efter anvisning fra Statens plante-
patologiske Forsøg haft god virkning af 2 »sprøj-
tevandinger« med 0,025 pct. benomyl 50% i juli
og august 1971 i den visnesyge-modtagelige sort
'Winter Beauty'.

1. forsøg i 1972. Et vandingsforsøg med beno-
myl 50% blev anlagt i sorten 'Winter Beauty' hos
samme avler. Forsøget blev udført med vandkan-
de og væskemængden beregnet til det dobbelte af,
hvad kemikaliefirmaet anbefaler til vanding af
stiklingebede. Forsøgsplan: a) ubehandlet, b)
0,025 pct. benomyl 50% c) 0,050 pct. benomyl
50%. 2 fællesparceller å 237 potter i karme.

Der behandledes én gang hver 4. uge fra 12. maj
til 17. oktober, i alt 6 gange. Symptomer på visne-
syge fremkom i august-september. Ved optælling
af visnesyge i planterne den 30. januar 1973 var
der alene nogen virkning efter 0,050pct. benomyl
50%, men resultaterne var forbundet med for stor
usikkerhed, fordi nogle af de lavest beliggende for-
søgsparceller havde lidt stærk skade efter over-
svømmelse på grund af skybrud.

2. forsøg i 1973. Et bekæmpelsesforsøg i noget
større skala blev samme sted udført i lyngbede
under anvendelse af motorsprøjte og grov-ind-
stillet sprøjteriffel, således at der kunne opnås en
art »sprøjtevanding«, en fremgangsmåde som
anvendes af avlerne selv, og som er praktisk gen-
nemførlig; sort: 'Winter Beauty' i 3 bede å 1400
potter.

Tabel 2. Optælling af lyngplanter med visnesyge den 2. november 1973, sort 'Winter Beauty'. 3 vandinger med
benomyl 50%.

Counting of diseased heather plants, 2 November 1973; variety 'Winter Beauty'. 3 drenching s with benomyl 50%.

Behandling
Treatment

Ubehandlet
3 vandinger med
0,05 pct. benomyl 50%

Stærke angreb
Severe attacks

antal pct.
numbers per

cent

54 3,86

15 1,07

Middelstærke
Medium attacks

antal pct.
numbers per

cent

34 2,42

23 1,64

Svage angreb
Weak attacks

antal pct.
numbers per

cent

25 1,79

32 2,29

Procent angrebne planter
i alt

Per cent plants
attacked

8,07

5,00
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Forsøgsplan: 3 vandinger med 0,05 pct. beno-
myl 50% 1. gang i den første uge af juni; 2. gang i
den fjerde uge af august og 3. gang i den tredje uge
af september.

Den 2. november fore toges en optælling af
planter med visnesyge efter kriterier anført i tabel
2, og hvoraf resultaterne fremgår.

Diskussion
Generelt blev angrebet af visnesyge i kulturerne
svagere i 1973 end i 1972, hvilket avleren mente
havde sin årsag i en forbedring af vandingsvan-
dets kvalitet, efter anvisning fra Statens Forsøgs-
station, Hornum, ved F. Knoblauch. Samtidig
har smittetrykket fra de visnesygefremkaldende
svampe formentlig været mindre, fordi meget
kunne tyde på, at det alkalisk virkende vandings-
vand er medvirkende til angreb af visnesyge. År-
sagen kan søges i, at i varme og tørre perioder
foretages der hyppige dysevandinger med om-
talte vand fra den lokale kommunes boringer. På
grund af de særlige undergrundsforhold havde
vandet et usædvanlig stort indhold af natriumhy-
drogenkarbonat (NaHCCb) og kogsalt (NaCl)
(Knoblauch 1974, pers. medd. på grundlag af ana-
lyser). Disse forhold forårsagde høje lednings-
tal og pH-værdier. Ved vækstsæsonens start
måltes den oprindelige pottejords pH-værdi til
4,9, sammenlignet med pH målt i 2 jordprøver,
taget fra potterne efter vækstsæsonen, og hvor
værdierne var øget til henholdsvis pH 7,7 og 7,9.

For en ordens skyld skal endelig anføres, at
stikprøver af småplanter af Erica carnea, leveret
fra tiltrækningsplanteskolen i Nordjylland var
fuldstændig sunde ved undersøgelser på Statens
plantepatologiske Forsøg, foruden at det af avle-
ren blev oplyst, at lyngstiklinger rodes og vokser
ved konstant pH 5,5, hvilket opnås ved, at der
vandes med vand fra en mose, der har relativ sur
reaktion og meget lavt indhold af skadelige salte.

Konklusion
Visnesyge hos vårlyng Erica carnea forårsages
under danske forhold hovedsagelig af rodfilt-

svamp, Rhizoctonia solani, men i nogle tilfælde
også af Cylindrocarpon destructans. Begge
svampe forårsager de samme symptomer i infek-
tionsforsøg med isolater i drivhus. Sygdommen
optræder især i lyngkulturer under tiltrækning og
væsentligst i den modtagelige, tidligste sort
'Winter Beauty'. I frit udplantet vårlyng på egnet
jord er visnesyge af mindre betydning.

Sygdommen kan i nogen grad holdes nede og
tab af planter reduceres ved forebyggende be-
handlinger af de pottede planter med benomyl,
forudsat at midlet optages af rødderne, og at
planteskolens vandingsvand ikke har skadelig
virkning på kulturerne på grund af for stort ind-
hold af især natriumhydrogenkarbonat Na+ +
HCO3- og klorid (Cl"), (Knoblauch 1972); idet
dette forhold har en fremmende virkning på an-
greb af visnesyge.
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