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Arealet med økologisk dyrkede surkir-
sebær i Danmark består i dag af ganske 
få hektar og udgør derfor en ubetydelig 
andel af de omkring 600 hektar med sur-
kirsebær. Det skyldes især svampesyg-
dommene kirsebærbladplet, Blumeriella 
jaapii, og grå monilia, Monilia laxa, som 
angriber henholdsvis blade og blomster. 
Kirsebærbladplet resulterer i tidligt 
bladtab, forringet vinterhårdførhed og 
mindre vækst og bær i det efterfølgende 
år. Internationale undersøgelser viser, at 
der generelt er meget lidt resistens mod 

kirsebærbladplet i surkirsebær. Der er 
dog sortsforskelle, hvor sorter som Ne-
fris og Fanal bliver slemt angrebet, mens 
andre sorter angribes lidt, men er mere 
tolerante og kun viser begrænset eller 
ingen bladtab på trods af smitten. 

Nye danske kloner
I et tidligere projekt under Innovationslo-
ven blev de danske hovedsorter Birgitte 
og Viki krydset med 12 forskellige uden-
landske sorter. Det gav omkring 3.000 
frøplanter, der blev udplantet i Årslev i 

2006 og de seneste år er dyrket uden 
svampesprøjtning. 
Det har givet et højt smittetryk og fore-
komst af kirsebærbladplet, så en meget 
høj andel af træerne inficeres hvert år. 
Plantningen egner sig derfor godt til at 
bedømme, om der er kloner, der udviser 
mere resistens end andre. 
Cirka 80 træer med forskellig grad af 
smitte er udvalgt til et GUDP projekt med 
udvikling af økologiske sorter af surkir-
sebær. Klonerne bliver sammenlignet 
med de kendte sorter Birgitte, Viki, Ne-
fris, Fanal og Sumadinka, og herudover 
er få andre arter medtaget: Sødkirsebær 
Kordia, Prunus incisa, Prunus subhirtella 
og Prunus serrulata Shirotae. Ud fra især 
tyske erfaringer er de helt eller næsten 
helt resistente. 

Stor variation i angreb
Ved hjælp af en ny digital billedanalyse 
kan vi kvantificere angrebets omfang på 
blade meget præcist, og vi kan se, at der 
er forskel på de forskellige kloner. Det 
gennemsnitlige nekrotiske bladareal va-
rierede fra tre til 35 procent i de forskel-
lige kloner. Det nekrotiske areal på det 
mest angrebne blad i hver klon varierede 
meget, fra 10 procent til over 60 pro-
cent. Ingen af surkirsebærklonerne var 
derfor helt resistente. 
Energiproduktion i blade med høj andel 
af nekrotisk væv vil være voldsomt 
reduceret. 
De resistente andre arter viste sig her at 
have 0-2 procent nekrotisk bladareal.
  
Små pletter viser tolerance
Den gennemsnitlige størrelse af de 
enkelte pletter på et blad og antallet 
pr. blad varierede også kraftigt mellem 
kloner. Nogle kloner havde op mod 2.500 
enkeltpletter pr. blad, men da de var 
meget små, var det samlede areal kun 
omkring 200 mm2 nekrose pr. blad. 
Andre kloner havde kun få pletter, men 
disse var meget større og havde et sam-
let areal på over 1.500 mm2 nekrose pr. 
blad. Små pletter kan enten betyde helt 
unge infektioner eller, at planten har en 
resistensmekanisme, der hurtigt stopper 
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Sorter af surkirsebær 
til økologi
Økologisk dyrkning af surkirsebær kan være en stor 
udfordring på grund af svampesygdommen kirsebærblad-
plet. Nye resultater viser stor variation i modstands-
dygtigheden hos nye kloner

Kun få kloner af surkirsebær i forsøget 
beholder løvet meget sent. Disse kan 
være mere tolerante for angreb af svam-
pesygdommen kirsebærbladplet. 

Eksempler på blade inficeret med kirsebærbladplet fra forskellige kloner 
af surkirsebær.



Gartner Tidende  11 / 2017 47

Ny digital metode til at
måle angreb
• Til bedømmelse af angrebsgraden 
 af surkirsebærbladplet har vi udvik-
 let en digital billedanalysemetode.
• Metoden giver et mere præcist tal 
 for det procentiske nekrotiske areal 
 med bladplet i forhold til en visuel 
 vurdering.
• Analyserne er gennemført på 20 
 repræsentative blade pr. træ høstet 
 i starten af oktober måned. 
• Bladene bliver tørret og scannet, og 
 billederne bliver analyseret. Ved 
 hjælp af farvekoder beregner vi 
 areal med nekrotisk væv. 
• Disse data blev sammenholdt med 
 en registrering af resterende blade 
 på det enkelte træ for at vurdere 
 forskel i tidligt bladtab.

En digital analyse af blade fra Suma-
dinka viser, at halvdelen af bladarea-
let er nekrotisk.

væksten i det enkelte infektionssted. 
Planter, der kan standse infektioner tid-
ligt og dermed undgå indvirkning på fo-
tosyntese og bladtab, har en høj grad af 
tolerance mod sygdommen og kan være 
interessante i forædling og dyrkning. 

Sent bladtab trods infektion
Surkirsebærsorter sprøjtet med fun-
gicider kan normalt beholde bladene 
indtil sidste halvdel af oktober, hvor 
første nattefrost vil udløse bladtab. I 
den usprøjtede klonsamling startede 
bladtabet allerede i august, og de fleste 
kloner var fuldt afløvet i begyndelsen af 
oktober. Den resterende andel blade på 
træerne varierede fra 5 til 95 procent i 
de undersøgte kloner. 

En del kloner beholdt bladene til meget 
sent på efteråret, uanset om de var 
smittede eller ej, figur 1. Sådanne træer 
kan være fotosynteseaktive til sent 
på efteråret og vil sandsynligvis klare 
sig godt igennem vinteren og have en 
fornuftig vækst året efter. De kan også 
siges at udvise tolerance over for kirse-
bærbladplet, men er altså ikke fuldstæn-
dig resistente. Fuldstændig resistens er 
svært at finde i surkirsebær. Derfor kan 
de tolerante kloner måske være et reelt 
bud på en fremtidig mere modstandsdyg-
tig sort til økologisk dyrkning. 

10 kloner går videre
Der er udvalgt 10 lovende kloner i pro-
jektet ud fra sygdomsresistens, frugt-

sætning og frugtkvalitet. Disse udplan-
tes i efteråret 2017 til videre afprøvning 
i erhvervet og i Årslev. n

Billedanalysen med forskellige grader af nekrotisk bladvæv. 

Projektet er finansieret af GUDP via 
en pulje for udvikling af økologiske 
sorter og er et samarbejde mellem 
AU, Institut for Fødevarer - Årslev, 
Hedegårds Økologiske lam og surkir-
sebær, Frederiksdal Gods og Vester-
skovgård Planteskole.

	

		

Billedanalysen med forskellige grader af nekrotisk bladvæv. ( kun optionel for artikel, kan 
undværes, eller kun dele tages med, hvad mener i?) 

	

NB!	Lotte/Henrik:	Der	er	2	figurer.	Hvis	det	viser	sig,	at	der	kun	er	plads	til	1	figur	på	opslaget,	må	figur	1	
udgå.	I	så	fald	skal	vi	huske	at	rette	henvisningen	i	brødteksten.	

	
Figur 1. Variation i gennemsnitlig og maksimal procent areal af nekrotiske pletter efter angreb af 
kirsebærbladplet i undersøgte kloner. Hvert punkt er en klon. Klonerne er sorteret efter stigende 
areal mod højre.		
	

 

	
Figur 2. Korrelation mellem procent nekrotisk bladareal og procent tilbageværende blade på 
samme kloner. Hvert punkt er en klon. Reference kloner er markeret med navn.	
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