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Virussygdomme hos tulipaner

Blandt de sygdomme, der angriber tulipaner,
spiller virussygdommene en stor rolle — ikke
mindst fordi disse i praksis må anses for uhel-
bredelige.

De vigtigste vira hos tulipaner her i landet
kan inddeles i to grupper, nemlig de bladlus-
bårne vira og de jordbårne vira.

I. Bladlusbårne vira
1. Tulipan-mosaik-virus
Symptomer: Viruset fremkalder dels lys mosaik
og dels mørk mosaik i inficerede tulipaners
kronblade. Hos tulipaner, angrebet af lys mo-
saik, affarves kronbladene mere eller mindre,
d.v.s., at de fremkomne striber og pletter er
lysere end blomsternes oprindelige farve; hos
tulipaner angrebet af mørk mosaik er forholdet
det omvendte. Blomsterfarvens spraglede møn-
ster hos angrebne planter er ikke konstant;
dette mønster varierer ikke alene fra plante
til plante inden for samme sort, men desuden

varierer symptomerne ofte i den enkelte plante
fra år til år. Ofte er farven hos de røde sorter
mere intensiv i visse områder af kronbladene
og mangler helt i andre områder, hvorved det
spraglede udseende opstår.

Umiddelbart ses mosaiksymptomerne kun i
blomster med anatocyanfarvning, men kan
også iagttages i gule og hvide blomster, når
disse holdes op mod lyset.

Bladene hos angrebne planter kan også vise
symptomer, dog ikke i alle tilfælde. Som regel
viser de hvid- og gulblomstrede sorter de tyde-
ligste bladsymptomer. Væksten er som regel
svagere hos de syge planter, og disse er ikke
så høje som sunde planter.

Tidligere har man ment, at symptomer hos
tulipaner, der smittes med mosaik-virus, først
fremkommer det følgende år, men nyere under-
søgelser udført på Statens plantepatologiske
Forsøg har vist, at dette ikke behøver at være
tilfældet for så vidt angår blomstersymptomer,

Fig. 1. Tulipan-mosaik hos 'Copland' blomster. Tv. sunde. I midten primærsymptomer. Th. sekundære
symptomer. Foto: J. B.



hvor inkubationstiden er forholdsvis kort, og
hvor blomsterspætningen ofte fremkommer 3
uger efter at smitteoverføringen har fundet
sted (fig. 1). Der er derimod ikke hidtil konsta-
teret bladsymptomer i infektionsåret, hvorimod
disse ofte fremkommer det følgende år.

Høje temperaturer undertrykker symptomer-
ne på tulipan-mosaik i større eller mindre grad,
hvorfor det er almindeligt, at tulipaner under
væksthusforhold viser langt svagere blomster-
symptomer end under frilandsforhold.

Værtplanter: Ved danske undersøgelser er tu-
lipan-mosaik hidtil konstateret hos 250 tulipan-
sorter. Hos de fleste sorter ses ofte lys mosaik,
hvorimod mørk mosaik kun er iagttaget hos
enkelte sorter. Hos 'Brilliant Star' er begge vi-
rusformer registreret.

Angrebsprocenterne hos hvide og gule sorter
er ofte højere end hos de røde sorter, hvilket
muligvis skyldes praktiske vanskeligheder med
at erkende og bortluge syge planter i disse
sorter.

Tulipan-mosaik-virus angriber også vibeæg
(Fritillaria) og fuglemælk (Ornithogalum), som
herved optræder som upåagtede smittekilder i
privathaverne.

Smitteoverføring: Tulipan-mosaik-virus over-
føres fra syge til sunde planter, dels med blad-
lus og dels ved saftsmitte. Bladlussmitte er i
praksis langt den vigtigste overføringsmåde.

Følgende bladlus-arter, som alle findes her
i landet, kan overføre tulipan-mosaik-viruset:
Aphis gossypii (agurkbladlusen), Aulacorthum
solani (kartoffelbladlusen), Dysaphis tulipae
(tulipanbladlusen), Macrosiphum euphorbiae,
Myzus ascalonicus (løgbladlusen), Myzus per-
sicae (ferskenbladlusen), Neomyzus circum-
flexus, Rhopalosiphum tulipaellus (kuleblad-
rusen).

Af disse er ferskenbladlusen den mest effek-
tive smitte-overfører. Bladlusene er i stand til
at optage det forårsagende virus ved få minut-
ters sugning på syge planter, hvorefter sunde
planter kan smittes ved kort tids sugning på
disse. De pågældende bladlus mister imidlertid
hurtigt smitteevnen, med mindre de atter suger
på syge planter. D.v.s. at tulipan-mosaik-virus

normalt kun spredes over relativt korte af-
stande.

2. Agurk-mosaik-virus
Symptomer: Viruset fremkalder mørktfarvede
striber på inficerede planters kronblade. Blom-
sterne er små og har ofte svært ved at folde
sig ud. Desuden kan kronbladenes rande under-
tiden være mere eller mindre flossede og af-
farvede (fig. 2).

Fig. 2. Agurk-mosaik hos 'Copland' blomster.
Tv. sund blomst. Foto: J. B.

Danske undersøgelser med tulipaner under
væksthusforhold har vist, at inkubationstiden
for agurk-mosaik-virus er kort, idet der er
fremkaldt blomsterspætning 3 uger efter at vi-
russmitte har fundet sted. I smitteåret minder
blomstersymptomer, fremkaldt af agurk-mo-
saik-virus hos rødfarvede sorter, i nogen grad
om symptomer fremkaldt af tulipan-mosaik-
virus, men hvidt islæt mangler, (fig. 3).

Fig. 3. 'Copland' blomster. Tv. sund blomst. I mid-
ten angreb af agurk-mosaik. Th. angreb af tulipan-

mosaik. Foto:J. B.



U. Jordbbe vira 
1. Ratflevirus 
Symptomer: Hos modtagelige og falsomme tu- 
lipansorter fremkommer gullige striber og plet- 
ter p5 de inficerede planters blade; disse striber 
og pletter ses isrer i gennemfaldende lys. I 
kronbladene hos radblomstrede sorter udvikles 

l 

a et markt fjerfomet m$nster, der undertiden 

Vrertplanter: Agurk-mosaik-viruset har et 
uhyre stort v~rtplanteomride - ikke rnindst 
blandt havebrugsplanterne. Siledes angribes 
mange fmskellige kokkenurter, men ism er 
viruset udbredt blandt prydplanter, hvor b1.a. 
talrige stauder er angrebet - ofte uden at vise 
tydelige symptomer. 

Hos tulipaner her i landet er det p5gzldende 
virus hidtil konstateret i 15 sorter; blandt disse 
er det cljensynligt mest udb~edt hos Copland- 
sorterne. 

Smitteoverfpring: Sygdommen har bide blad- 
lussn~itte og saftsmitte. Laboratorieforsag ud- 
fort ved Statens plantepatologiske Forslg med 
tulipaner bar vist, at saftsmitte foregHr betyde- 
lig lettere med dette virus end med tulipan- 
mosaik-virus. Alligevel anses bladlussmitte for 
den vaesentligste. Hollandske undersogelser har 
vist, at agu~k-mosaik-virus meget let spredes af 
bladlus, mens lprgene opbevares pH lageret, idet 

Fig. 4. Rattle-virus symptomer. TV. sund blomst. 
Poto: J. B. 

bladlusene suger p i  spirerne af henholdsvis 

l syge og sunde log. 
Ved de danske undersprgelser er agurk-mo- 

l 
saik-virus 0verfm-t ved h j d p  af ferskenblad- 

! lusen Myzus persicae. 

kan minde om symptomer p% mark tulipan- 
mosaik {fig 4). 

Vrertplanter: Rattle-virus har et stort v a t -  
planteomsde. Foruden tulipaner angriber viru- 
set ogsl krocus, hyacinth, narcis, kartofler, be- 
deroer, forskellige ukrudtsplanter m.fl. Hos 
langt de fleste plantearter ornfatter infektionen 
kun planternes underjordiske dele, men hos 
tulipaner manifeste~er angreb af rattle-virus sig 
meget tydeligt i planternes overjordiske dele. 

Hos tulipan inficeret med rattle-virus er syg- 
domssymptomerne fgfrst e~kendt Bret efter at 
smitten har fundet sted. 

Smitteoverf@ring: Flere arter af nematod- 
s l~g ten  Trichodorus er i stand til at overfprre 
rattle-viruset, og disse virusoverfgfrende nema- 
toder forekommer i talrige danske jorder - 
i sm i de lettere sandjorder. 

Ved bollandske og danske undersmgelser er 
det vist, at dyb l~gning  af tulipanlog (22 cm) 
p5 syg jord gav naesten 3 gange s5 h@j infek- 
tionsprocent som 0verIig lsgning (5 cm), hvil- 
ket utvivlsomt skyldes nematodernes afhzngig- 
hed af vdstfaktorerne, isar fugtighedsforhol- 
dene. 

2. Tobak-nekrose-virus (aagustasyge) 

Symptomer: Hos angrebne tulipaner forekom- 
mer nekrotiske streger og pletter p% bladene og 
undertiden tillige p i  blomster og blomsterstilke. 
Nekrosen (d(d8dvaevet) hos smHplanter bevirker 
ofte, at disse g&r helt til grunde, hvorimod 
nekrosen hos store planter breder sig langsom- 
mere og kun efterlader et nekrotisk blad eller i 
mange tilfzlde et eller flere partielt nekrotise- 
rede blade (fig. 5). 

Yertplanter: Infektion med tobak-nekrose- 
virus er p&vist hos en lang raekke plantearter 
b1.a. bmnne, agurk, peberrod, hindbrer og Pri- 
mula samt hos adskillige ukrudtsplanter, f ~ s t  
og frernmest fuglegrzes (Stellaria media). 

Her i landet er augustasyge pHvist hos ca. 50 
tulipansorter, men modtagelighed og folsomhed 
varierer meget sorterne irnellem. 'Brilliant Star' 
og 'Kmeforos' hciwer til de srerlig falsomme 
sorter. 

Overjgring a f viruset: Selve smitteoverf tirin- 



Fig. 5. Angreb af
tobak-nekrose-virus.
(Augustasyge).
Tv. sund plante.

Foto: Hertz

gen foregår i tulipanernes underjordiske dele
med bevægelige zoosporer af svampen Olpi-
dium brassicae.

Augustasyge optræder i enkelte år mere ond-
artet end i andre. Årsagen til de svingende an-
greb må antagelig søges i klimatiske forhold,
idet f.eks. høj jordfugtighed fremmer angre-
bene.

DI. Bekæmpelse af virussygdomme hos tulipaner

Ved begyndelsen af al tulipanavl bør man
søge at sikre sig de sundest mulige moderløg,
og dette opnås bedst ved anvendelse af sund-
hedskontrolleret læggemateriale.

Såfremt det er muligt, bør dyrkningsarealer-
ne ligge vel isoleret fra mulige smittekilder; det
vil især sige virus angrebne tulipaner, men end-

videre bør erindres, at agurk-mosaik-viruset
kan forekomme i mange andre planter, især
prydplanter og herfra med bladlus overføres til
de oprindelig sunde tulipaner.

Bladlusene der spreder de to først omtalte
virussygdomme, bør naturligvis bekæmpes ikke
blot i marken, men også under opbevaringen i
hus, og viser der sig trods alt virusangrebne
planter, bør disse omgående fjernes - ikke
alene toppen, men også løget.

Det må stærkt tilrådes tulipanavlere at dyrke
tulipanerne i frisk jord, hvor der ikke tidligere
har været dyrket tulipaner eller andre planter
angrebet af jordbårne viroser.

En yderligere sikring mod disse sygdomme
er en undersøgelse af jorden, hvor dette er mu-
ligt, fra et påtænkt dyrkningsareal før dyrkning
af tulipaner påbegyndes. Selv om undersøgelses-
metoderne ikke er 100 pct. sikre, kan de dog
give en værdifuld vejledning.

Behandling af rattle-holdig jord med kemi-
kalier har i forsøg givet lovende resultater:
især har DD været effektivt.

Som forebyggende foranstaltning mod an-
greb af tobak-nekrose-virus må det først og
fremmest anbefales at undgå tulipandyrkning
på vandlidende arealer, hvor svampen Olpidium
brassicae har de bedste livsbetingelser.

Statens plantepatologiske Forsøg,
Virologisk afdeling.
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