PRESSEMEDDELELSE
Ny svampesygdom i buksbom fundet på Østre kirkegård i Roskilde.
På de fleste kirkegårde i Danmark findes der buksbomhække eller buksbomplanter i
forskellige størrelser. Buksbomhække er med til at indramme mange tusinde gravsteder
på danske kirkegårde, hvorfor svampesygdommen kan få alvorlige følger for
kirkegårdenes udseende fremover.
Svampesygdommen Cylindrocladium buxicola er nu fundet i buksbom på Østre kirkegård.
Sygdommen medfører at blade og kviste visner. På de angrebne buksbom på Østre
kirkegård har der været et omfattende bladtab, hvorefter planterne er gået ud. Kirkegården
har straks fjernet de angrebne planter og brændt dem. Smitten kan spredes til alle
kirkegårdens mange buksbomhække, derfor den drastiske reaktion med straks at fjerne de
angrebne buksbom.
Det første symptom på bladene er små pletter, som ofte har en mørk zone mod det friske
bladvæv. Herefter visner hele bladet og bliver gråligt. På skuddene dannes mørke pletter,
som flyder sammen til langsgående striber.
Svampen spreder sig til nye områder med inficerede planter. Spredningen sker med
sporer, der spredes til nye blade med vandsprøjt og vind. Sporerne er klæbrige og kan
derfor spredes med insekter, fugle og ved klipning af planterne. Svampesygdommen
spredes ikke til andre planter end buksbom.
Som erstatning for de fjernede buksbom vil der ikke blive plantet nye buksbom.
Kirkegården undersøger på nuværende tidspunkt hvilke planter, der vil kunne erstatte de
mange buksbomhække, der i dag findes på Østre kirkegård.
Gode råd: Vær tilbageholdende med at plante buksbom på andre kirkegårde i Roskilde
kommune, hvor svampen endnu ikke er observeret. Besøgende skal være opmærksom
på, om der er symptomer på sygdommen på afklip af buksbom, der tages med til
gravstederne på de sygdomfri kirkegårde.

De første symptomer er pletter på bladene

Mørke striber på skuddene
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