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Rodhalsgalle

Sygdommen rodhalsgalle skyldes
bakterien Agrobacterium tumefaciens.
Størstedelen af de to-kimbladede
afgrøder indenfor jordbrug er mod-
tagelige. I Danmark tillægges syg-
dommen som regel meget be-
grænset økonomisk betydning,
men de sidste år er der set enkelte
helt ødelæggende angreb i vækst-
huskulturer af asters og marguerit.

Denne Grøn Viden fortæller
om sygdommens biologi, vært-
planter, symptomer, og hvordan
man forebygger angreb.

Værtplanter
De forskellige stammer af bakte-
rien har hver sit værtplanteregi-
ster. Nogle stammer angriber kun
en enkel eller få plantearter, mens
andre angriber flere hundrede ar-
ter. Tusinder af arter indenfor mere
end 390 to-kimbladede plante-
slægter er modtagelige ved kun-
stig smitte. Af dem er det dog kun
et mindre antal, der angribes un-
der almindelige forhold. Herhjem-
me ses der især angreb i asters,
marguerit, chrysanthemum, potte-
roser og snitroser i væksthus, samt
i roser på friland. Blandt andre
værtplanter kan nævnes pelargo-
nier, gulerod, kål, hindbær, humle,
pil, lærk og gran. I Sydeuropa er
der især problemer i oliven, di-
verse frugttræer, roser og i vin.

Symptomer
Navnet rodhalsgalle skyldes, at
der dannes galler eller svulster på
rodhalsen umiddelbart under eller
i jordoverfladen. Ofte ses svulst-
erne dog højere oppe på planten
i forbindelse med sår efter beskæ-
ring eller podning. På træer og
buske er svulsterne først bløde og
lysegrå til beige, mens ældre svul-
ster bliver mørke, vedagtige og
furede, op til 10 cm i diameter.

På urteagtige planter forbliver
svulsterne grønne, oftest glatte
og er fra få mm til 1 cm i diameter.
Symptomer ses gerne få uger efter
infektion ved 20ºC, mens der ved
lavere temperatur ofte kan fore-
komme latent infektion. Sygdom-
men medfører vækstreduktion,
men er ikke i sig selv dødelig for
planten. Derimod kan svulstvævet
angribes af sekundære bakterie-
og svampeinfektioner, og det kan
medføre plantedød.

Svulster på planter kan også
forårsages af bl.a. svampe, insekter
og nematoder, og en sikker diag-
nose kan først stilles, når man har
isoleret bakterien fra svulstvævet.
Ikke-patogene isolater af Agrobac-
terium er almindelige i inficerede
planter og kan også optræde i stort
tal i sunde planter. Derfor må iso-
lerede Agrobacterium bakterier
undersøges for at fastslå, om de er
patogene og kan være årsag til en
svulst. Dette kan ske enten ved en
DNA-metode som PCR eller ved
en værtplantetest for patogenici-
tet. Værtplantetest kan udføres på
unge planter af tobak, bønne eller
ært. Lettere er det dog at inokulere
udskårne kartoffel- eller gulerods-
skiver, hvor eventuelle patogene
bakterier efter 2-3 uger ved 20ºC
vil vise sig som tydelige svulster.

Biologi
Agrobacterium tumefaciens kan
overleve i årevis i jorden, især i
rhizosfæren, området umiddelbar
omkring planterødderne. Den kan
derfor være naturligt tilstede i jord
og i organiske vækstmedier. Des-
uden medvirker de mange vært-
planter også til, at bakterien har
gode overlevelsesmuligheder.
Ikke mindst fordi bakterien også
kan forekomme latent i inficerede
planter, altså smittede planter, der
ikke viser symptomer. Spredning
fra jord eller inficerede planter sker

med regnplask, vandingsvand, red-
skaber, stiklinger o.m.a. Infektion
sker altid gennem sår, der kan
skyldes beskæring, podning, frost-
skader, insekter og nematoder.
I jorden bevæger bakterierne sig
aktivt mod egnede infektionsveje,
idet de er i stand til at registrere
meget lave koncentrationer af for-
skellige stoffer, der udskilles fra
sår. I industriel planteproduktion
skyldes tabsgivende angreb dog
oftest infektion, der er sket under
beskæring, fremstilling af stiklinge
eller tilsvarende procedurer.

Evnen til at danne svulster, og
dermed til at fremkalde sygdom-
men rodhalsgalle, er betinget af et
lille løst ringformet stykke DNA,
det såkaldte Ti-plasmid. Agrobac-
terium tumefaciens kan miste Ti-
plasmidet, og i så fald er bakterien
ikke længere patogen og kaldes da
for Agrobacterium radiobacter. Til-
svarende kan en ikke-patogen
stamme af A. radiobacter optage
et Ti-plasmid og bliver da patogen.
Bakterien inficerer planten gen-
nem sår, hvorigennem den over-
fører plasmidet til en plantecelle.
Et kort stykke DNA fra plasmidet
indsplejses i plantecellens eget
DNA, og får derefter cellen at dele
sig voldsomt, hvorved der dannes
en svulst. Samtidigt begynder de
nye celler i svulsten også at pro-
ducere forskellige næringsstoffer,
kaldet opiner, som kun A. tumefa-
ciens kan udnytte. A. tumefaciens
får dermed en konkurrencemæssig
fordel frem for andre bakterier. Så
snart planten har modtaget Ti-DNA
fra bakterien og svulstdannelsen
er i gang, vokser vævet autonomt,
dvs. uden at bakterien behøver at
være tilstede.

Bakteriens helt specielle evne
til at indsætte dele af sit eget DNA
i plantens DNA er blevet benyttet
som et redskab i planteforædling-
en. Et gen, der koder for en ønsket
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egenskab, kan indsættes i bakteri-
ens Ti-plasmid og derfra overføres
til plantens DNA. På den måde
har det været muligt at overføre
egenskaber som f.eks. resistens
mod insekter og resistens mod
herbicidet glyphosat fra bakterier
til majs og andre afgrøder.

Forebyggelse og bekæmpelse
Sunde kerneplanter
Sundt plantemateriale er den før-
ste forudsætning for at undgå rod-
halsgalle. Derfor testes kerneplan-
ter til dansk gartneri og plante-
skoler løbende hos DJF. Men da
bakterien kan forekomme i jorden,
er der stor risiko for re-infektion af
plantematerialet under opforme-
ringen. Desuden har plantemateri-
ale af bl.a. asters og marguerit ind-
købt i udlandet flere gange vist sig
at være latent inficeret. Derfor bør
man være opmærksom på de me-
get karakteristiske symptomer og
straks fjerne mistænkelige planter.

Desinfektion
Regelmæssig desinfektion af
borde, potter, containere, klippe-
maskiner og andre redskaber er
vigtig for at forebygge smittespred-

ning af Agrobacterium og alle an-
dre plantepatogene bakterier. Da
nogen sorter kan være raske smit-
tebærere (latent infektion), er det
særligt vigtigt at desinficere red-
skaber mellem behandling af for-
skellige plantepartier. Desinfek-
tionsmidler som Benglusan, Glu-
Cid, Deosan Flora, Venno-Cycla 2
har alle i forsøg ved DJF vist god
effekt over for Agrobacterium
tumefaciens.

Kemisk bekæmpelse
Roddyppelse med antibiotika eller
kobberholdige midler har været
forsøgt, men kemiske midler kan
ikke effektivt forebygge angreb.
Derimod kan man afskære alle-
rede dannede svulster og desin-
ficere såret. Denne metode er an-
vendt i USA på især vinstokke og
frugttræer, hvor der anbefales et
middel baseret på 2.4. xylenol og
meta-cresol. Der er ikke i Dan-
mark godkendt midler til kemisk
bekæmpelse af Agrobacterium.

Varmtvandsbehandling
I amerikanske og italienske under-
søgelser har varmtvandsbehand-
ling af sovende vinstiklinger ved
50-54ºC i 30 min. reduceret fre-

kvensen af A. tumefaciens  96-100%,
uden at den efterfølgende vækst
blev påvirket negativt. Effekten af
varmtvandsbehandling på andre
arter er ikke kendt.

Biologisk bekæmpelse
Biologisk bekæmpelse ved hjælp
af en antagonistisk bakterie har
i udlandet vist sig meget effektiv
overfor rodhalsgalle på bl.a. fer-
sken, æble og rose. Der findes
endnu kun meget få undersøg-
elser indenfor væksthusafgrøder.
Antagonisten leveres som levende
bakteriekultur på et tørvemedium,
der opslæmmes i vand. Planter og
stiklinge dyppes i opslæmningen,
hvorefter antagonisten etablerer
sig på rødderne, og planten er
derefter langt mindre udsat for
efterfølgende infektion af A.
tumefaciens. Behandlingerne er
rent forebyggende, – det er altså
for sent at behandle, når plant-
erne er smittet.

Den biologisk bekæmpelse
udføres med en særlig stamme af
bakterien Agrobacterium radio-
bacter, der ikke er patogen. Denne
bakterie er almindeligt forekom-
mende i jord overalt i verden og
adskiller sig fra A. tumefaciens
som ovenfor nævnt kun ved ikke
at have det sygdomsfremkaldende
Ti-plasmid. Bakteriestammen A.
radiobacter K84, der er isoleret fra
rødderne af et ferskentræ i Austra-
lien, har derimod et andet plasmid,
der betinger produktion af stoffet
acrocin. De fleste sygdomsfrem-
kaldende stammer af A. tumefa-
ciens er følsom overfor agrocin, og
K84 virker derfor som en effektiv
antagonist. Desværre kan det acro-
cin-kodende plasmid overføres fra
K84 til A. tumefaciens, der dermed
bliver resistent overfor K84. For at
undgå det, har man konstrueret
en genmodificeret variant af K84
kaldet K1026, der ikke kan over-

Rodhalsgaller på margueritte
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føre plasmidet. K1026 indeholder
ingen fremmed DNA, – man har
bare fjernet de gener, der betinger,
at plasmidet kan overføres fra
bakterie til bakterie, og dermed
kan der ikke opbygges resistens.

Antagonisten K84 har med
succes været anvendt i Australien
siden 1975 samt siden 1979 i USA
og i flere lande i Europa, bl.a. i
Spanien hvor anvendelsen dog nu
er forbudt pga. resistensudvikling.
Den gen-modificerede K1026 har
været anvendt på friland i Austra-
lien siden 1988 og blev i 1999 også
godkendt i USA til brug i fremavls-
planter af frugttræer samt i pryd-
planter.

A. radiobacter K84 anses for
det hidtil mest succesfulde eksem-
pel på biologisk bekæmpelse af
en plantesygdom. En planlagt
ansøgning om godkendelse i EU
er imidlertid ifølge producenten
BioCare Ltd. (Australien) blevet
udskudt på ubestemt tid, fordi det
forventede marked ikke anses for
at kunne bære omkostningerne
forbundet med godkendelsen.

Resistens
Der er kun lavet et mindre antal
undersøgelser omkring resistens
mod rodhalsgalle, og resultaterne
er meget varierende. Betydelige
sortsforskelle i resistens er demon-

streret inden for især vin og roser,
men generelt er kendskabet endnu
for begrænset til, at resistens kan
udnyttes effektivt i forebyggelses-
øjemed. Men resistens er heller
ikke altid en fordel. I sorter med
resistens mod svulstdannelse kan
infektion forblive latent, – og der-
med kan disse sorter fungere som
symptomløse smittebærere, der
bringer smitten videre til mere
modtagelige sorter.

Forholdsregler
Sundt plantemateriale og god
hygiejne er afgørende for at fore-
bygge smittespredning af plante-
patogene bakterier. De nedenstå-
ende forholdsregler vil reducere
risikoen for angreb af Agrobacterium
såvel som af andre bakterier, der
kan optræde i væksthuskulturer.

• Anvend kun sundt plante-
materiale

• Desinficer borde, containere
og redskaber jævnligt

• Desinficer beskæreredskaber
mellem enkeltplanter og især
mellem forskellige plantepartier

• Hold de forskellige sorter og par-
tier adskilt under produktionen

• Opbevar moderplanter separat
fra øvrige avl

• Kassér angrebne planter øje-
blikkeligt, så smitte til andre
planter reduceres

• Tag kun stiklinger fra sunde
planter

• Undgå unødig såring af plan-
terne

• Undgå at plante i jord, hvor der
har været svære angreb af rod-
halsgalle

Galler dannes på rodhalsen tæt ved
jordoverfladen


