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Svenskt namn Latinskt namn/synonym Faktablad nr* Sida Se under
Bipolaris Bipolaris sorokiniana 64J 10
Fusarioser Fusarium spp. – 18 Vete, sid. 24
Hårdsot Ustilago hordei 96J 18
Kornets bladfläcksjuka Drechslera teres alternativt 

Pyrenophora teres 
 8J 12

Kornets flygsot Ustilago nuda 96J 14
Mjöldryga1 Claviceps purpurea 18J 18 Råg, sid. 38
Snömögel (höstkorn) Microdochium nivale 34J 18 Råg, sid. 36
Strimsjuka Drechslera graminea alternativt  

Pyrenophora graminea 
20J 16

1Ingen utsädesburen sjukdom. Sklerotier kan förekomma i utsädet. 
*För ytterligare information hänvisas till Faktablad om Växtskydd, som ges ut av SLU, Publikationstjänst,  
Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00. 
 

Sjukdomar på 

KORN
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Bipolaris 
(Bipolaris sorokiniana) 

Förekomst och betydelse 
Sedan slutet av 1980-talet har starka 
smittor börjat uppträda speciellt i vissa 
kornsorter. Svampen kan minska gro-
barheten starkt, men angrepp på röt-
terna svarar troligen för de starkaste 
skadorna. I svenska försök avkastade 
starkt smittade utsädespartier drygt 400 
kg/ha mindre än svagt smittade. 
Angrepp av Bipolaris på bladen är nor-
malt svaga. 

Bekämpning i grödan har i regel 
svag effekt på såväl bladangrepp som 
kärnsmitta. Enligt utländska uppgifter 
anges effekten av utsädesbetning vara 
liten på kärnavkastningen, medan den 
har stor betydelse för att hålla nere 
marksmittan. Danska undersökningar 
visade att rotangreppen ökade starkt 
med antalet korngrödor i följd. 

Biologi, infektion och symptom
Svampen angriper såväl korn som vete 
och ett flertal gräs. I Sverige är svampen 
mest uppmärksammad i korn. Plantans 
alla delar kan infekteras. Från infekte-
rade kärnor växer svampen in i såväl 
rötter, koleoptil som första bladet. Från 
primärangrepp på bladen och smitt-
källor i markytan sprids sporer som ger 
upphov till sekundära bladfläckar och 
härifrån också vidare till ax och kärna. 
Primärangripna plantor får mörkt bruna 
fläckar speciellt på nedersta bladets 
nedre del och på dess bladslida. Fläck-
arna är ofta lokaliserade till bladkan-
terna och leder till att bladet och hela 
plantan böjs. Vid starka angrepp är 
plantorna oftast dvärgväxta. Stråbasen 
blir mörkt brunfärgad. Rötter och hypo-
kotyl angrips också och blir mörkt 
bruna. Sekundära angrepp på bladen 
börjar som små runda-ovala nästan 
svarta fläckar omgivna av en gul bård 
som senare breder ut sig. Fläckarna är 
oftast lokaliserade till bladbasen nära 
strået. I mognadsfasen angrips noderna 
som mörkfärgas vilket kan leda till strå-
brytning. Kärninfektioner som sker i 
samband med blomningen växer in i 

embryot och leder till låg grobarhet, 
medan senare infektioner verkar vara 
mindre aggressiva. Svampen överlever 
dels som utsädessmitta dels på infekte-
rade växtrester i jorden och som fria 
sporer i marken, vilket anses vara den 
viktigaste infektionskällan för rotan-
grepp. 

Motåtgärder 
• Undvik mottagliga sorter. 

• Starkt smittade partier bör  
inte användas. 

• Två års uppehåll mellan  
korngrödorna. 

• Undvik alltför djup sådd. 

• Utsädet kan saneras

Angreppen tycks bli starkare på 
lätta jordar p.g.a. långsammare 
nedbrytning av smittan. Imazalil 
har effekt i svagt smittade partier, 
medan den är vacklande i starkt 
smittade partier. Cedomon har svag 
effekt mot Bipolaris.

Kontroll av förekomst 
Infektion av kärnorna undersöks rutin-
mässigt i sundhetsanalysen med pap-
persmetoden. På infekterade kärnor och 
rötter bildas svampens typiska svarta 
glänsande sporer som kan ses med hjälp 
av preparermikroskop eller starkt för-
storingsglas. För egen kontroll kan 
utsädet också sås i jord. Smittan avslöjas 
som primärangrepp på nedersta bladet 
och som mörkbrun färgning av koleop-
tilen. 

Förväxlingsrisk 
Såväl primärangrepp som sekundära 
bladangrepp kan förväxlas med kornets 
bladfläcksjuka, men oftast är nekro-
serna betydligt mer mörkbruna- brun-
svarta och lokaliserade till bladfästet 
och nedre delen av bladet och saknar 
det karaktäristiska nätmönstret. Fläck-
typen av kornets bladfläcksjuka är dock 
mycket lik Bipolaris. Missfärgning av 
stråbasen och nedersta bladslidan kan 
även orsakas av Fusarium spp. 

Spridning av  
Bipolaris

Infekterade växtrester 
och sporer i marken.

Infekterad
kärna.

Primärangrepp på blad. Från 
bladen sprids sporer som 

infekterar nya plantor.

Sekundära angrepp på 
blad, noder och kärna.

Infekterade växt- 
rester och sporer i 

marken.

Infekterad 
kärna.



KORN I 11

 Groddskador av Bipolaris på korn. (P.W.)

Sekundära angrepp av Bipolaris på kornblad. (P.W.) 

 Bipolaris på korn. (P.W.) 

Grodda kornkärnor angripna av Bipolaris. Notera de svarta 
sporsamlingarna, de skadade rötterna och de hämmade 
koleoptilerna. (P.W.)

Primärangrepp av Bipolaris. (K-A.H.)

Sporer av Bipolaris. Foto i preparermikroskop. (C.S.)
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Kornets 
bladfläcksjuka
(Drechslera teres alternativt 
Pyrenophora teres) 

Förekomst och betydelse 
Starka och tidiga angrepp i grödan kan 
reducera skörden med upp till 20 %. 
Svampen är vanlig i både 2- och 6- rads-
korn. Angreppens styrka varierar 
mellan åren beroende på väderleken, 
växtföljd och utsädets smittograd.

Biologi, infektion och symptom
Svampen överlever dels som ett Vil-
mycel i kärnans yttre delar, dels på 
angripna växtrester från tidigare år. Då 
kärnan gror aktiveras Vilmycelet i 
kärnan och groddplantan infekteras i 
ett tidigt stadium. Symptomen fram-
träder som en brun strimma på kole-
optil och/eller som nekrotiska fläckar 
eller strimmor på det första bladet. Från 
primära angrepp bildar svampen sporer 
som sprids i beståndet och ger upphov 
till sekundära angrepp på bladen, spe-
ciellt vid fuktig väderlek. De sekundära 
fläckarna är bruna, oftast långsträckta 
med gula inslag som ger ett nätaktigt 
utseende. Fläckarna är i regel omgivna 
av en gul zon. En ovanligare typ av 
svampen (fläcktypen) ger upphov till 
distinkta ovala mörkbruna fläckar 
omgivna av en gul bård. Angreppen 
leder till ett tidigt nedvissnande av 
bladen. 

Motåtgärder 
• Två års uppehåll mellan korn-

grödorna. 
• Välj motståndskraftiga sorter. 
• Undvik extremt tidig sådd och  

sådd som ger långsam upp-
komst (djupsådd, torr jord). 

• Utsädet kan saneras

Cedomon har effekt mot utsädes-
smittan, liksom en värmemetod som 
är under utveckling.

Kontroll av förekomst 
Utsädets smitta bestäms rutinmässigt 
vid sundhetsanalysen med Osmo-
metoden. Där infekterade kärnor legat 
bildas en violett fläck efter till sats av 
natriumhydroxid. 

Kärnorna kan också avläsas under 
s.k. NUV-ljus (våglängd 360 µm). Smit-
tade kärnor är då omgivna av en röd 
fläck som ger en orangeröd fluorescens. 

För att få en uppfattning om hur 
starkt angreppet kan bli i fält kan man 
så utsädet i jord. Plantor med primärt 
angrepp på första bladet avläses då tre-
fyra blad utvecklats. På koleoptilerna 
kan också finnas en brun strimma som 
orsakats av svampen. 

Förväxlingsrisk 
Det primära angreppet från utsädes-
smitta kan ibland vara svårt att skilja 
från Bipolaris. Oftast sitter angreppet 
av bladfläcksjuka i bladspetsen och har 
ett nätaktigt utseende medan angrepp 
av Bipolaris sitter vid bladbasen eller 
bladkanten och har i regel en mer mörk-
brun färg. Speciellt under torra förhål-
landen kan manganbrist ge upphov till 
fläckar på de unga plantorna som liknar 
primärangrepp av bladfläcksjuka. Dessa 
fläckar sitter dock i rader och uppträder 
i regel inte på nedersta bladet. Sekun-
dära angrepp på högre sittande blad kan 
utvecklas till långa strimmor och då 
förväxlas med strimsjuka. 

Spridning av  
Kornets bladfläcksjuka

Infekterade  
växtrester.

Infekterad
kärna.

Primärangrepp på blad och 
koleoptil. Därifrån sprids 
sporer och infekterar nya 

plantor.

Sekundära angrepp  
på blad. Sporer sprids och 

infekterar kärnan.

Infekterade  
växtrester.

Infekterad 
kärna.
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Primärangrepp av kornets bladfläcksjuka. (P.W.)

Sekundära bladangrepp av kornets bladfläcksjuka. (P.W.) 

Sporer av kornets bladfläcksjuka på kornkärna.  
50 gångers förstoring. (C.S.)

Primärangrepp av kornets bladfläcksjuka på nedersta 
bladet. Angreppet härrör från kärnsmitta. (P.W.) 

Kornkärna på osmoslösning, där man förutom lilafärgning 
ser sporer av kornets bladfläcksjuka. (C.S.) 

Sporer av kornets bladfläcksjuka. Sporerna är ca 50-80 µm 
långa. (C.S.)
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Kornets flygsot *
(Ustilago nuda) 

Förekomst och betydelse 
Numera är angreppen av kornets flygsot 
svaga på grund av att grundutsädena 
saneras från smitta. De frekvenser som 
normalt förekommer i fält överstiger 
sällan mer ett par ax per m2, vilket mot-
svarar cirka 0,5 %. Skördeförlusten i 
procent kan uppskattas till ungefär 
samma som frekvens sotax. 

Biologi, infektion och symptom
Svampen utvecklas från infekterade 
kärnor. Mycelet finns i embryot i kärnan 
och växer systemiskt inne i plantan då 
denna växer upp. Redan under strå-
skjutningen har svampen trängt in i 
axanlaget. Svampmycelet avsnörs i 
fragment, avrundas och ombildas slut-
ligen till sotsporer, som utgör hela kär-
nans innehåll. Sotkärnorna är omslutna 
av en tunn hinna. Vid axgången fram-
kommer de typiska sotaxen, där i regel 
samtliga kärnor är ombildade till sot-
massor. Sotangripna ax är i regel längre 
än friska. Den tunna hinnan som omger 
kärnorna spricker lätt och spormassan 
sprids med vind till friska ax. Efter en 
tid återstår endast axspindeln på 
angripna strån. Sotsporer kan flyga över 
stora avstånd och infektion kan också 
komma från närliggande eller längre 
bort belägna fält. För att infektera en 
ny kärna måste sotsporen landa på pis-

tillens märke. Där gror den och växer 
in till embryoanlaget Smittan över-
vintrar som ett Vilmycel i kärnan tills 
den gror vid sådden påföljande år. 

Motåtgärder 
• Testa eget utsäde då flygsot 

förekommit i eget eller 
angränsande fält. Gränser vid 
certifiering.

• Välj motståndskraftiga sorter 
(sluten blomning). 

• Utsädet kan saneras med pre-
parat innehållande karboxin 
eller tritikonazol. 

Tritikonazol har god effekt, medan 
övriga preparat saknar effekt mot 
utsädessmittan. En värmemetod är 
under utveckling. Vid regn och kylig 
väderlek förlängs blomningstiden 
och risken för infektion ökar. 

Kontroll av förekomst 
Infektion av utsädet undersöks med 
embryometoden. Testet måste begäras 
separat. 

Förväxlingsrisk 
Kornets flygsot kan förväxlas med hård-
sotet, men hos denna sjukdom hålls 
spormassorna i kärnorna samman av 
en seg silverfärgad hinna ända fram till 
skörden (se sidan 18).

Spridning av  
Kornets flygsot

Infekterad kärna.

Infekterad kärna.

Svampen växer 
systemiskt i plantan. 
Inga symptom syns.

Axet ombildas till ett sotax. 
Sotsporerna infekterar blomman 

på en frisk planta.

*Andra namn: 
Flygsot på korn 
Naket sot på korn 
Kornflygsot 
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Kornets flygsot. Alla axents kärnor är omvandlade till 
bruna spormassor. (K-A.H.)

Flygsot hos korn. (K-A.H.)



 16 I KORN

Strimsjuka 
(Drechslera graminea alternativt 
Pyrenophora graminea) 

Förekomst och betydelse 
I dagsläget är angreppen av strimsjuka 
svaga, men kan utan effektiv betning 
åter snabbt öka. Såväl 2-rads- som  
6- radskorn angrips. Strimsjuka upp-
träder mest i sorter med öppen blom-
ning, där svampen lättare kan infektera 
kärnanlagen. På angripna plantor 
utvecklas inga kärnor. Skördeförlusten 
är nästan lika stor som angreppets 
styrka i procent angripna plantor. Tidi-
gare var sjukdomen vanlig, men genom 
kvicksilverbetningen försvann den 
nästan helt i Sydsverige, medan den var 
vanlig i Norrland p.g.a. mindre betning. 
Efter minskningen av kvicksilverbet-
ningen i mitten av 1960-talet ökade 
angreppen och förekom även i Sydsve-
rige och i 2- radskorn. 

Biologi, infektion och symptom 
Svampen överlever som ett vilmycel i 
kärnan och växer systemiskt med 
plantan då kärnan gror. Symptomen 
börjar först framträda i 3-5-bladsstadiet 
som vitgula, senare bruna strimmor 
längs hela mittnerven på flera blad. 
Angripna plantor ger starkt missbildade 
ax utan fullbildade kärnor. Strimmorna 
på bladen blir till slut mörkbruna till 
svarta och bladet rispas upp. I de döda 
partierna bildas rikligt med sporer. 
Dessa sprids med vind och regnstänk 
inom fältet och kan gro på fruktämnet 
och växa in i kärnanlaget, speciellt vid 
fuktig väderlek. Svampen utbildar här 
ett vilmycel där svampen kan överleva 
under lång tid, men påverkar inte i 
övrigt skörden eller kvaliteten i detta 
stadium. Först vid kärnans groning akti-
veras vilmycelet och svampen kan 
utveckla symptom hos den nya plantan. 
I motsats till kornets bladfläcksjuka ger 
sporerna inga sekundära angrepp på 
bladen. 

Motåtgärder 
• Använd motståndskraftiga sorter

• Undvik extremt tidig sådd och 
förhållanden som medför 
långsam uppkomst (djup sådd,  
torr jord). 

• Om strimsjuka förekommit i 
odlingen bör man inte använda 
utsädet utan effektiv betning. 
Svampen är aggressiv och kan 
snabbt uppförökas. 

• Utsädet kan saneras. 

Cedomon liksom en värmemetod 
som är under utveckling har effekt 
mot smittan i utsädet. 

Kontroll av förekomst 
Strimsjuka bestäms rutinmässigt till-
sammans med kornets bladfläcksjuka 
med Osmo-metoden. Testet kan dock 
inte skilja de båda svamparna åt. För en 
säker bedömning av strimsjuka måste 
utsädet sås i jord och symptomen 
avläsas. Detta kan i dagsläget ej 
beställas. 

Förväxlingsrisk 
Virussjukdomarna kornets strimmo-
saik, bromusmosaik och barley yellow 
mosaik ger gula strimmor på bladen 
och kan förväxlas med tidiga symptom 
av strimsjuka. Efter axgången då bladen 
rispas upp av strimsjuka kan man dock 
skilja dessa sjukdomar åt. 

Spridning av  
Strimsjuka

Infekterad kärna.

Infekterad kärna.

Svampen växer in i kärnan.

Svampen växer systemiskt 
i plantan. Inga symptom 

på 1:a bladet.

Strimsjuka framträder i 
3-5-bladsstadiet. Sporer 

infekterar blomman på en 
frisk planta.
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Tidiga symptom av strimsjuka på korn. (R.S.) Strimsjuka hos vårkorn. (P.W.) 
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Hårdsot på korn
(Ustilago hordei) 

Genom effektiv betning har hårdsot på 
korn nästan utrotats i Sverige. Under 
1970-talet förekom en del hårdsot på 
Gotland. Svampen smittar kärnan vid 
tröskningen. Sporer som häftat vid 
kärnan gror vid sådden och infekterar 
groddplantan. Svampmycelet växer 
sedan systemiskt i plantan och sotax 
framträder vid axgången. 

Hårdsot hos korn. Alla axets kärnor är 
omvandlade till sotsporer. (K-A.H.) 

Fusarioser
Se under vete på sidan 24. 

Axfusarios på korn. (G.C.N.) 

Snömögel i 
höstkorn
Se under råg på sidan 36.

Höstkorn som skadats av snömögel. (P.W.)

Mjöldryga
Se under råg på sidan 38.

Övriga utsädesburna 
sjukdomar på korn
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Svenskt namn Latinskt namn/synonym Faktablad nr* Sida Se under
Brunfläcksjuka Stagonospora (Septoria) nodorum 12J 20
Dvärgstinksot (höstvete) Tilletia contraversa 41J 22
Fusarioser Fusarium spp. – 24
Mjöldryga1 Claviceps purpurea 18J Råg, sid. 38
Snömögel (höstvete) Microdochium nivale 34J 30 Råg, sid. 36
Stinksot Tilletia caries 41J 26
Vetets bladfläcksjuka Drechslera tritici-repentis 90J 28
Vetets flygsot Ustilago tritici 96J 30
1Ingen utsädesburen sjukdom. Sklerotier kan förekomma i utsädet. 
*För ytterligare information hänvisas till Faktablad om Växtskydd, som ges ut av SLU, Publikationstjänst,  
Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00. 
 

Sjukdomar på 

VETE
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Brunfläcksjuka
(Stagonospora nodorum synonym  
Septoria nodorum) 

Förekomst och betydelse 
Brunfläcksjuka är en allvarlig skadegö-
rare i vete, men betydelsen av den 
utsädes- respektive markburna smittan 
är oklar. Kärninfektion medför låg 
kärnvikt, sämre grobarhet och upp-
komst samt i höstvete minskad över-
vintringsförmåga. Såväl skadan på 
grödan som kärninfektionen varierar 
starkt mellan åren beroende på väder-
leken. Angrepp enbart på de lägre sit-
tande bladen ger lite skada, medan 
angrepp på flaggblad och ax kan redu-
cera skörden med 20-30 %. Förutom 
vete kan svampen också angripa kom, 
råg, rågvete och flera gräs (bl.a. 
kvickrot, ängsgröe och losta). 

Biologi, infektion och symptom
Svampen överlever både som mycel i 
kärnan och på infekterade växtrester i 
och på marken. På infekterade koleop-
tiler bildas bruna upphöjningar eller 
avgränsade fläckar. Senare uppträder 
på de nedre bladen gulbruna-bruna, 
ovala-långsträckta fläckar oftast 
omgivna av en gul zon. På höstvete kan 
man tidigt på våren hitta svampens 
sporhus (pyknidier) i fläckarna som små 
mörkbruna punkter nedsänkta i blad-
vävnaden. Vid fuktig väderlek (regn, 
dagg) tränger svampens sporer ut som 
ett rosafärgat slem. Genom regnstänk 
och mekanisk kontakt sprids sporerna 
till friska växtdelar, där nya angrepp 
kan starta. Det är dock sällan man hittar 
symptom på unga blad i stråskjutnings-
fasen, utan det är först runt axgången 
som svampen kan påvisas. 

Svampen kan på samma sätt spridas 
upp till axet. Angreppen på skärm-
fjällen börjar som mörka streck som 
flyter ihop till mörkbruna fläckar. 
Svampen växer då också in i kärnan 
och medför härigenom skrumpna små 
kärnor. 

Svampen har också ett sexuellt stadium 
(Phaeosphaeria nodorum) med asco-
sporer. Dessa kan spridas betydligt 
längre än konidierna och nyare rön 
antyder att dessa sporer spelar större 
roll för svampens spridning än som tidi-
gare ansetts . 

Motåtgärder 
• God växtföljd. 

• Måttlig kvävegödsling. 

• Motståndskraftiga sorter. 
Kortstråiga sorter har större 
risk för angrepp på flaggblad 
och ax. 

• Utsädet kan saneras med de 
flesta vanliga betmedel. 

Smitta i marken kan överleva 18 
månader, men betydelsen av markres-
pektive utsädessmittan är oklar. 
Risken för angrepp tycks vara större 
på lätta jordar. En värme- och en bak-
teriell behandlingsmetod som är 
under utveckling har också effekt på 
utsädessmittan. 

Kontroll av förekomst 
Smittan bestäms rutinmässigt med pap-
persmetoden. Angripna plantor får 
bruna fläckar eller upphöjningar på 
koleoptilen och rötterna är förkortade. 
Vid Frökontrollen Mellansverige AB 
används Osmo-metoden i viss mån 
parallellt. Infekterade kärnor omges av 
en blek ljusblå fluorescens vid UV-ljus 
med våglängden 360 µm. 

Förväxlingsrisk 
Angrepp av brunfläcksjuka kan under 
stråskjutningen lätt förväxlas med 
andra s.k. bladfläcksvampar, som vetets 
bladfläcksjuka, svartpricksjuka samt en 
brunfläcksjukan närstående art Septoria 
avenae f. sp. triticea. Dessutom före-
kommer s.k. ”fysiologiska” fläckar som 
är mycket svåra att skilja från brun-
fläcksjuka. När brunfläcksjukan bildat 
sporhus kan man genom symptom och 
sporer lättare skilja arterna åt.

Spridning av  
Brunfläcksjuka

Infekterad kärna
.

Infekterad 
kärna.

Infekterade 
växtrester.

Infekterade 
växtrester.

Primärangrepp på koleoptil.

Både asexuella och sexuella sporer 
sprids med regn och 

vind och infekterar blad och ax.
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Primärangrepp av brunfläcksjuka på koleoptil och strå av 
höstvete. (C.S.)

Brunfläcksjuka på veteax. (R.S.) 

Angrepp av brunfläcksjuka på höstvete. (P.W.)

Symptom av brunfläcksjuka på vårveteblad. (P.W.)
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Dvärgstinksot
(Tilletia contraversa)

Förekomst och betydelse
Dvärgstinksot är en allvarlig sjukdom 
i höstvete som kan leda till kassation 
av skörden. Angrepp av svampen note-
rades 1966 för första gången i svenska 
höstveteodlingar. Det var på Gotland, i 
norra Kalmar län och sydöstra Öster-
götland som angrepp uppträdde. Senare 
har angrepp noterats även i övriga delar 
av landet. Svampen kan också angripa 
råg och en del gräs, men saknar då bety-
delse. I Sverige har inte angrepp av 
dvärgstinksot konstaterats på vårvete

Biologi, infektion och symptom
Svampen infekterar genom sporer som 
tillförts marken genom vindspridning 
eller utsäde. Sotsporerna av dvärg-
stinksot är ljusgroende och måste 
således ligga ytligt för att kunna gro 
och infektera. Normalt får man inga 
angrepp i den gröda som sås med 
smittat utsäde utan först när sporerna 
kommer till markytan senare kan de ge 
upphov till angrepp. Från sporen växer 
ut ett s.k. basidium med basidiesporer. 
Två sporer måste smälta samman för 
att svampen ska infektera groddplantan. 
Efter infektionen växer svampen syste-
miskt i plantan och omvandlar kärnorna 
till sotmassor. I samband med trösk-
ningen smittas skörden med sotsporer 
som också sprids med vinden i det egna 
fältet och till angränsande fält. Spo-
rerna kan behålla sin infektionsförmåga 
i marken i över tio år. Starkaste 
angreppen uppträder då luftens medel-
temperatur 11-50 dagar efter sådd varit 
6°C. Ett tjockt och långvarigt snötäcke 
medför också starka angrepp. Symp-
tomen börjar uppträda under stråskjut-
ningen, då plantorna uppvisar en 
onormal bestockning och angripna 
strån är starkt förkortade. Säkra 
symptom på axen med sillakelukt och 
svartfärgning av kärninnehållet 
kommer fram någon vecka efter ax 
gången. I övrigt är symptomen lika som 
för stinksot. 

Motåtgärder 
• Motståndskraftig sort ev. i 

kombination med betning.
• Noggrann myllning.
• Tröskning med högt skärbord 

motverkar sporspridning till 
omgivningen.

• Betning med specialmedel har 
verkan mot såväl utsädes-  
som marksmitta.

• Utsäde med över 500 sporer per 
gram får inte certifieras och i 
obetat utsäde tillåts inga sporer. 

En värmebehandlingsmetod som är 
under utveckling har också effekt 
mot smittan på utsädet. Observera 
att dvärgstinksot inte är utsädes-
buren, men genom utsädet kan sporer 
tillföras marken och senare ge 
upphov till angrepp. Sotsporer sprids 
vid tröskningen till angränsande fält. 
Informera därför grannar så att de 
kan vidta lämpliga åtgärder. 

Kontroll av förekomst 
För prover insända av lantbrukare måste 
analys begäras separat. På certifierings-
prov undersöks sporförekomsten rutin-
mässigt med tvättmetoden. Antalet 
sotsporer anges per gram kärna. Om 
dvärgstinksot förekommit i närheten 
bör eget utsäde undersökas. 

För kontroll av egen skörd eller 
inköpt foder kan man undersöka spor-
förekomst genom att skaka cirka  
50 gram kärna i 0,5 dl vatten med en 
liten droppe diskmedel. Sila av vattnet 
i ett glas och låt stå i ett par timmar. 
Häll försiktigt av det mesta av vätskan 
utan att bottensatsen grumlas upp. Rör 
om och undersök i mikroskop om sporer 
förekommer (se bild på sidan 27). I test 
vid SLU kunde sporer påvisas ner till  
100 sporer per gram kärna. Detta mot-
svarar ungefär den spormängd man får 
av en sotkärna på 50 kg vete. 

Förväxlingsrisk 
Symptomen på axen liksom lukten är 
samma som för stinksot. Vid stinksot 
är plantan dock normalt bestockad och 
angripna strån av normal längd.

Spridning av  
Dvärgstinksot

Plantan infekteras av sporer  
på marken.

Svampen växer systemiskt i plantan. 
lnga symptom syns ännu. 

Kärnorna ombildas till sotax. 
Angripna strån är förkortade.

Sporer sprids till kärna, fält och 
omgivning. 
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Angrepp av dvärgstinksot på obetat Kosackvete. Notera 
de kortvuxna veteplantorna. (P.W.)

Dvärgstinksot hos höstvete. De bruna sporsamlingarna 
syns bl.a. på det högra axets nedre del. (P.W.)

Dvärgstinksotangripet höstvete tröskat med hög stubb-
höjd, varvid angripna ax inte kommit med i skördad vara. 
(P.W.) 

Se också bild på sporer på sidan 27 .
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Fusarioser
(Fusarium culmorum, F. avenaceum,  
F. poae) 

Förekomst och betydelse
Utsäde kan ibland bli starkt infekterat 
av Fusarium-arter. De arter som är van-
ligast i Sverige är F. culmorum, F. ave-
naceum och F. poae. I vårstråsäden kan 
även snömögelsvampen räknas in i 
denna grupp, då dess symptom och ska-
degörelse är likartad. I Sverige har vi 
begränsad erfarenhet av den betydelse 
dessa svampar har som utsädesburen 
smitta. Litteraturen ger olika uppgifter 
om svamparnas skadegörelse. I ett fåtal 
fältförsök med starkt smittade partier 
av vårkorn och höstvete medförde utsä-
desbetning liten effekt på uppkomst och 
skörd. I praktiken har låg grobarhet 
noterats för starkt Fusarium-smittade 
vårvetepartier. Svamparna förekommer 
allmänt i marken och det syns som 
marksmitta ger de allvarligaste ska-
dorna genom rot- och stråbasangrepp. 
Starka och tidiga axangrepp ger låg 
kärnvikt Vissa Fusarium-arter bildar 
mykotoxiner som kan vara skadliga i 
föda och foder.

Biologi, infektion och symptom
 Utsädessmitta ger brunfärgning av 
koleoptil och frörötter på groddplantor. 
Ibland dör groddplantorna innan de når 
markytan. Plantorna kan också infek-
teras från växtrester och långlivade 
sporer s.k. klamydosporer i marken. 
Observationer antyder ett svagt sam-
band mellan utsädessmittan och kärn-
smittan som sker senare under säsongen. 
Sporer sprids främst med regnstänk vid 
varm och fuktig väderlek från infekte-
rade plantor eller marken. Bladfläckar 
orsakade av Fusarium-arter eller snö-
mögel rapporteras sällan. Speciellt på 
gulnade bladslidor kan man hitta Fusa-
rium-sporer. Svamparna tycks också 
kunna växa symptomlöst i plantan. 

Vid fuktig väderlek kan sporer som 
hamnar på axet orsaka kärninfektioner. 
Kärnorna är mest mottagliga för infek-
tion under blomningen. Mycket tyder 
på att svamparna via ståndarna växer 

in i kärnan. Även under mognaden kan 
kärnorna infekteras speciellt vid liggsäd 
och fuktiga förhållanden. Stark axin-
fektion kan speciellt i vete orsaka par-
tiell vitaxighet, där kärnorna inte 
utvecklas eller är dåligt matade. Vid 
fuktig väderlek framträder ofta en rosa 
färgton och med lupp kan man se svam-
parnas sporhopar. 

Motåtgärder
• Omsorgsfull plöjning efter 

stråsäd. 

• Undvik korn och vete som  
förfrukt.

• Utsädet kan saneras med de 
vanligaste betningsmedlen, 
men effekterna är osäkra. 
Verkan mot snömögelsvampen 
är dock god. 

En bakteriemetod för utsädesbetning 
under utveckling har visat god effekt. 
Effekten av växtföljd och odlings-
teknik varierar i olika undersök-
ningar. Olika former av stress (torka, 
frost) på plantorna gynnar angrepp. 

Kontroll av förekomst 
Smittan analyseras rutinmässigt med 
pappersmetoden. På angripna plantor 
är rötterna brunt missfärgade och för-
kortade. Ibland växer också ett vitt-
svagt rosa mycel ut på koleoptil och 
rötter. I resultatet anges summan av 
Fusarium spp. och snömögel. För att 
skilja Fusarium-arterna åt fordras att 
svamparna bildar sporer. Ett sätt är att 
lägga koleoptiler eller stråbaser på fuk-
tigt filtrerpapper. F. avenaceum ger vid 
Osmo-analysen en gulgrön fluorescens 
vid belysning med UV-ljus av våg-
längden 360 µm. Genom odling på spe-
cialagar kan Fusariuminfektion på 
kärnan avslöjas. 

Förväxlingsrisk
Missfärgning av stråbasen kan också 
orsakas av Bipolaris på korn och strå-
knäckarsvampen och rotdödare på vete. 
Symptomen av snömögel på axen liknar 
fusarioser. Jästsvampar kan ge rosa färg 
på ax och strå, men då saknas Fusa-
rium-svamparnas sporhopar.

Spridning av  
Fusarioser

Infekterad 
kärna.

Infekterad 
kärna.

Infekterad halm 
Infekterad kärna 
och långlivade 

sporer i marken.

Infekterad halm 
Infekterad kärna 
och långlivade 

sporer i marken.

Primärangrepp på groddplanta. 
Smittade groddplantor kan  

även dö direkt.

Sporer ger sekundära infektioner  
på blad och bladslidor.

Sporer infekterar kärnan från 
blomning till mognad.
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Tidiga angrepp i början av juni av stråfusarios på höst-
vete. (P. W)

Axfusarios på höstvete. (K-A.H.) 

Fusarium. Sporodochier (sporhopar) på del av stråbas som 
legat några dagar i fuktig kammare. (C.S.). 

Stråfusarios på höstvete. (G.C.N.)

Fusarium-angrepp på bladslidor av 
höstvete. (P.W.)

Angrepp av stråfusarios på havre, 
vilket medfört att plantorna 
brådmognar. (K-A.H.) 

Sporer av Fusarium avenaceum. Sporerna är vanligen 
45-65µm långa. (C.S.) 
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Stinksot 
(Tilletia caries) 

Förekomst och betydelse
Stinksot är en mycket allvarlig sjukdom 
i höstvete men kan angripa vårvete, råg 
och ett flertal gräs. Svampen är vanli-
gare vissa år på grund av betingelserna 
vid grödans uppkomst. Förekomst av 
sotsporer i skörden medför en lukt lik-
nande sillake och kan orsaka att partiet 
ej får levereras, dvs. totalförlust. 
Svampen producerar en ohälsosam sub-
stans (trimetylamin) som gör att en viss 
försiktighet bör iakttas då starkt smittat 
utsäde används som foder.

Biologi, infektion och symptom
Svampen infekterar den uppväxande 
plantan i huvudsak från sporer på 
utsädet, men infektion kan också ske 
från friliggande sporer i marken. Stu-
dier under en lång följd av år visade att 
de starkaste angreppen förekom då luf-
tens medeltemperatur under de första 
två veckorna efter sådd var 5-6°C, 
vilket gör att vårvete normalt angrips i 
liten utsträckning. Efter infektionen på 
groddplantstadiet växer svampen sys-
temiskt inne i plantan. Vid bildningen 
av småaxen tränger svampens mycel in 
i kärnanlagen och vid kärnmognaden 
har kärnans innehåll omvandlats till 
sotsporer. I regel är samtliga kärnor i 
ett ax angripna och innehåller då 
omkring 5-10 miljoner sporer. Vid 
tröskningen slås sotkärnorna sönder och 
sporerna fastnar på de friska kärnorna 
men hamnar också på marken, där de 
kan behålla sin infektionsförmåga i mer 
är 10 år. Man bör också tänka på att 
sporerna kan bibehålla sin infektions-
förmåga efter passage genom djuren 
och tillföras marken genom stallgödsel. 
Symptom på plantan kommer först fram 
i mjölkmognadsstadiet, då infekterade 
ax får en blågrön färg och gulnar senare 
än friska. Strået på angripna ax är också 
något kortare än hos friska. 

Motåtgärder
• Motståndskraftig sort ev. i 

kombination med betning. 
• Grund sådd minskar angreppen. 
• Mycket tidig och sen sådd mot-

verkar angrepp. 
• De vanliga betningsmedlen har 

tillfredsställande effekt mot 
svampen, men på gårdar med 
stinksotproblem bör specialbet-
ningsmedel och/eller motstånds-
kraftig sort användas. 

• Beakta risken för angrepp på 
spillsäd då vete sås efter vete 
utan plöjning. 

De odlingstekniska åtgärderna är 
dock otillräckliga för att bekämpa 
sjukdomen i praktisk odling. Utsäde 
med över 1 000 sporer per gram får 
inte certifieras och i obetat utsäde 
tillåts inga sporer. Sotsporer sprids 
vid tröskningen till angränsande fält. 
Informera därför grannar så att de 
kan vidta lämpliga åtgärder. 

Kontroll av förekomst
För prov insända av lantbrukare måste 
separat analys begäras. Sporförekom-
sten undersöks med tvättmetoden rutin-
mässigt på certifieringsprov av höstvete, 
men måste begäras separat för vårvete. 

För kontroll av egen skörd eller 
inköpt foder kan man undersöka spor-
förekomst genom att skaka cirka 50 
gram kärna i 0,5 dl vatten med en liten 
droppe diskmedel. Sila av vattnet i ett 
glas och låt stå i ett par timmar. Häll 
försiktigt av det mesta av vätskan utan 
att bottensatsen grumlas upp. Rör om 
och undersök i mikroskop om sporer 
förekommer. I test vid SLU kunde 
sporer påvisas ner till 100 sporer per 
gram kärna. Detta motsvarar ungefär 
spormängden av en sotkärna på 50 kg 
vete. Undersökningen kräver viss vana 
och kunskap om sporers utseende och 
storlek, då förväxlingsrisk finns. 

Förväxlingsrisk
Stinksot kan förväxlas med dvärg-
stinksot, men angripna strån är då starkt 
förkortade. 

Spridning av  
Stinksot

Sporer på kärna eller i marken.

Groddplantan infekteras 
före uppkomst.

Svampen växer systemiskt i 
plantan. Inga synliga symptom.

Kärnorna ombildas till sotax.

Sporer sprids till fält, omgivning  
och den tröskade kärnan



VETE I 27

Stinksot på höstvete. (K-A.H.) 

Stinksotangripna vetekärnor till vänster och friska till 
höger. (K-A.H.) 

Sporer av dvärgstinksot, ca 0,02 mm. (K-F.B.)

Stinksotangripet höstveteax. (K-A.H.) 

l den högra skålen är vetekärnorna starkt smittade av 
stinksot. Kärnorna är skördade från ett höstvetefält som 
såtts med utsäde från den vänstra skålen. (K-A.H.) 

Sporer av stinksot, ca 0,018 mm. (K-F.B.)
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Vetets 
bladfläcksjuka
(Drechslera tritici-repentis) 

Förekomst och betydelse
Sjukdomen är vanlig i vete och har 
observerats i större utsträckning under 
de sista 10-15 åren. Om detta beror på 
att vi tidigare förväxlat bladfläcksjuka 
med brunfläcksjuka eller s.k. fysiolo-
giska fläckar eller om en faktisk ökning 
skett är oklart. Starka angrepp på blad-
verket medför tidig nedvissning och 
därmed sänkt skörd, som vid starka 
angrepp kan minska med mer än 1 000 
kg/ha. 

Biologi, infektion och symptom
Svampen infekterar grödan främst 
genom infekterade växtrester i marken, 
men också via utsäde. Förutom vete kan 
också råg, rågvete och gräs t.ex. 
kvickrot angripas. Den utsädesburna 
smittan yttrar sig som en brun längs-
gående strimma på koleoptilen och/eller 
bruna nekrotiska fläckar på första 
bladet. Den utsädesburna smittan anses 
ha liten betydelse, men kan hålla kvar 
smittan i fältet. På infekterade plan-
trester bildar svampen under hösten/
vintern sitt sexuella stadium i form av 
perithecier. Tidigt på våren är asco- 
sporerna mogna och vid fuktigt väder 
sprids de i huvudsak inom fältet. 
Lyckade infektioner ger upphov till små 
rektangulära mörkbruna fläckar ofta 
med ett ljust centrum (fönsterfläckar). 
Senare bildas konidier i den nekrotise-
rade bladvävnaden runt fläcken, och de 
kan spridas över relativt långa avstånd. 
Infektionen av kärnan tycks ske med 
konidier i ett relativt sent stadium av 
plantans utveckling. 

Motåtgärder
• Odla inte vete efter vete.

• Omsorgsfull nedplöjning  
av vetehalm. 

• Bekämpa kvickroten. 

• Våra vanliga betningsmedel har 
svag effekt på utsädessmittan. 

Utsädessmittan anses ha liten bety-
delse för angreppen i fält, men bidrar 
troligen till att hålla kvar smittan i 
marken. 

Kontroll av förekomst
Smittan bestäms inte separat i sund-
hetsanalysen. Om infektion upptäcks 
med pappersmetoden anges dock 
smittan på analys beviset. 

Infektion av kärnan kan påvisas med 
Osmo-metoden. Runt infekterade 
kärnor bildas en röd fläck som ger en 
orangeröd fluorescens vid belysning 
med UV-ljus, med våglängden 360 µm. 
Också vid pappersmetoden bildas en 
röd fläck runt infekterade kärnor. 

Förväxlingsris
Fläckar på bladen kan lätt förväxlas 
med brunfläcksjuka, svartpricksjuka 
och/eller s.k. fysiologiska bladfläckar, 
speciellt under stråskjutningen. Tro-
ligen kan angrepp av vetets bladfläck-
sjuka bana väg för bl.a. angrepp av 
brunfläcksjuka så att båda sjukdomarna 
kan förekomma tillsammans och för-
svåra diagnosen. 

Spridning av  
Vetets bladfläcksjuka

Infekterad 
kärna.

Infekterad 
kärna.

Infekterade 
växtrester.

Infekterade 
växtrester.

Primärangrepp på 
groddplanta

 Sporer infekterar blad 
och kärna.

Ascosporer från halm och 
konidier från primär-

angrepp infekterar tidigt 
på våren nya blad.
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Primärangrepp av vetets bladfläcksjuka på vårvete. 
Symptomen framträder som brunaktigt missfärgade 
koleoptiler. (M.W)

 Vetets bladfläcksjuka. Primärangrepp på nedersta bladet. 
(C.S.) 

Sekundära angrepp av vetets bladfläcksjuka på höst-
veteblad. (P.W.)

Tidiga angrepp i maj av vetets bladfläcksjuka på höstvete. 
(P.W.)
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Vetets flygsot *
(Ustilago tritici) 

Veteflygsot förekommer sällan i dag. 
Biologi, infektion och skadegörelse är 
samma som för flygsot på korn  
(se sidan l4). 

Vetets flygsot på vårvete. (K-A.H.) 

Mjöldryga 
Se under råg på sidan 38. 

Mjöldrygor i veteax. (K-A.H.) 

Snömögel 
Se under råg på sidan 36. 

Snömögel på höstveteplanta. Ett svagt 
angrepp tidigt på våren kan plantan 
överleva. Notera den distinkta fläcken på 
bladet. (P. W) *

Övriga utsädesburna 
sjukdomar på vete

*Andra namn: 
Flygsot på vete 
Naket sot på vete 
Veteflygsot
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Svenskt namn Latinskt namn/synonym Faktablad nr* Sida Se under
Flygsot Ustilago avenae 94J 32
Fusarioser Fusarium spp. – 34 Vete, sid. 24
Havrens bladfläcksjuka Drechslera avenae 87J 33
*För ytterligare information hänvisas till Faktablad om Växtskydd, som ges ut av SLU, Publikationstjänst,  
Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00. 
 

Sjukdomar på 

HAVRE
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Havrens flygsot *
(Ustilago avenae)

Förekomst och betydelse
Före utsädesbetningens genombrott var 
flygsot på havre vanligt. Genom kvick-
silverbetningen minskade angreppen 
starkt och har sedan hållits under kon-
troll genom betning av grundutsädena 
med specialmedel. Under senare år har 
svampen åter ökat, då de vanliga bet-
ningsmedlen har svag effekt. Skörde-
förlusten blir ungefär lika stor i procent 
som andelen angripna vippor. Det är 
dock ovanligt att frekvenserna i fält 
överstiger 2 vippor per m2 (- 0,5 %).

Biologi, infektion och symptom 
Sjukdomen orsakas av en svamp som 
omvandlar kärnorna till svarta sot-
massor - sporer. Vid blomningen sprids 
huvuddelen av sporerna med vinden till 
angränsande friska plantor, där de 
tränger in mellan blomfjällen. Vissa 
sporer gror och bildar ett Vilmycel 
medan andra förblir ogrodda. Vid trösk-
ningen kan kvarvarande sporer i vipp-
porna också komma innanför fröskalen. 
I samband med kärnans groning på 
våren aktiveras Vilmycelet och sporer 
gror ut till ett basidium med basidie-
sporer. Två olika basidiesporer smälter 
samman och infekterar den framväx-
ande koleoptilen och måste ha etablerat 
sig innan första bladet bryter genom 
denna. Svampen växer sedan systemiskt 
i plantan och ombildas under kärnbild-
ningen till sporer. Angreppen känns lätt 
igen på att kärnorna omvandlats till 
brunsvarta spormassor.

Motåtgärder 
• Använd motståndskraftig sort. 
• Kontrollera eget utsäde då flygsot 

förekommit i odlingen eller  
närliggande fält. 

• Utsädet kan saneras. 
De vanliga betningsmedlen har svag 
effekt mot svampen. En värmebe-
handlingsmetod som är under utveck-
ling har också effekt. 

Kontroll av förekomst 
För prov som lantbrukare sänder in 
måste separat analys begäras. Sporfö-
rekomst bestäms med tvättmetoden. 
Havreflygsotsporerna anges som antal 
per gram kärna. Vid mer än 200 sporer 
per gram måste grundutsädet betas med 
effektivt preparat och för bruksutsäde 
rekommenderas betning vid mer än 500 
sporer per gram. 

Förväxlingsrisk
Flygsot på havre kan inte förväxlas med 
någon annan sjukdom. 

Spridning av  
Havrens flygsot

Infekterad kärna.

Infekterad kärna

Den unga grodden infekteras. 
Svampen växer systemiskt i 

plantan. lnga synliga symptom.

Sotvippor kommer fram vid
vippgång och sporer sprids till

friska plantor med vinden.

Flygsot hos havre. Kärnorna och skärmfjällen 
är omvandlade till bruna spormassor. (P.W.) 

*Andra namn: 
Havreflygsot 
Naket sot på havre
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Havrens 
bladfläcksjuka 
(Drechslera avenae) 

Förekomst och betydelse 
Svampen är vanligt förekommande på 
utsädet. Normalt blir bladfläckan-
greppen i grödan måttliga till små och 
uppträder i regel sent under växtsä-
songen. I områden med hög andel havre 
i växtföljden och fuktigt klimat kan 
svampen vissa år ge skador som moti-
verar en bekämpning. 

Biologi, infektion och symptom 
Svampen kan förutom havre också 
angripa gräs som losta, hundäxing och 
tåtel, men detta anses inte ha någon 
större betydelse för svampens över-
levnad. Biologin överensstämmer med 
den för kornets bladfläcksjuka. 
Svampen sprids från både utsäde och 
infekterade skörderester i marken. På 
groddplantorna ger utsädessmittan 
upphov till primärsymptom i form av 
en gulbrun missfärgning eller strimma 
på koleoptilen. På första och ibland 
andra bladet bildas fläckar eller en röd-
brun strimma längs mittnerven eller i 
bladkanten. Starkt angripna plantor dör 
ofta på ett tidigt stadium. Från primä-
rangripna plantor och infekterade skör-
derester infekteras nya blad med sporer. 
Svampen är dock relativt långsam i sin 
spridning. Sekundära bladfläckar är 
rödbruna, långsträckta och omgivna av 
en purpurfärgad kantzon. Sporer infek-
terar också kärnorna, där svampen över-
lever som ett Vilmycel i kärnans yttre 
delar. 

Motåtgärder 
• God växtföljd. 
• Utsädet kan saneras genom  

betning. 
Flera av de vanliga betningsmedlen 
har svag effekt på smittan. 

Kontroll av förekomst 
Smittan bestäms rutinmässigt i sund-
hetstestet genom Osmo-metoden. Där 
angripna kärnor legat bildas en violett 
fläck. För att fläckarna ska framträda 
tydligare bör skålarna efter fuktningen 
med natriumhydroxid stå några minuter 
innan avläsningen. 

Förväxlingsrisk 
De sekundära bladfläckarna kan för-
växlas med angrepp av Septoria avenae 
var. avenae och ibland med bakterie-
sjukdomen Pseudomonas syringiae var. 
coronafasciens. 

Spridning av  
Havrens bladfläcksjuka

Infekterad kärna.

Infekterad
kärna.

Infekterade 
växtrester.

Infekterade 
växtrester.

Primärangrepp på blad och 
koleoptil. Därifrån sprids sporer 

och infekterar nya plantor. 

Sekundära angrepp på blad. Sporer 
sprids och infekterar kärnan.

Sekundära angrepp av bladfläcksjuka på 
havre. (P.W.)

Primärsymptom av bladfläcksjuka på havre. 
(P.W.)
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Fusarioser
(Fusarium spp.)

Se under vete på sidan 24.

Angrepp av stråfusarios på havre medför att 
plantorna brådmognar. (K-A. H.)

Övriga sjukdomar på 
havre
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Svenskt namn Latinskt namn/synonym Faktablad nr* Sida Se under
Fusarioser Fusarium spp. – 39 Vete, sid. 24
Snömögel Microdochium (Fusarium) nivale 34J 36
Mjöldryga1 Claviceps purpurea 18J 38
Stråsot Urocystis occulta – 39
1Ingen utsädesburen sjukdom. Sklerotier kan förekomma i utsädet. 
*För ytterligare information hänvisas till Faktablad om Växtskydd, som ges ut av SLU, Publikationstjänst,  
Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00. 
 

Sjukdomar på 

RÅG och 
HYBRIDRÅG
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Snömögel 
(Microdochium nivale, syn. Fusarium 
nivale, Gerlachia nivalis) 

Förekomst och betydelse 
Svampen infekterar plantorna både från 
smitta på utsädet och växtrester av 
stråsäd i marken. All höstsäd och flera 
vallgräs kan angripas. Skadorna är nor-
malt starkast i råg medan angrepp i 
höstkorn är mindre vanligt. Snömögel 
uppträder speciellt under år med lång-
varigt snötäcke, särskilt om det ligger 
på otjälad eller svagt tjälad mark. Även 
vid tidig sådd och kraftigt utvecklad 
höstsäd kan skadorna bli betydande. 
Skadorna kan bli så stora att höstsäden 
helt utvintrar och måste sås om med en 
vårgröda. I försök med betning av snö-
mögelsmittat utsäde under perioden 
1966-1982 gav betningen i medeltal en 
merskörd av drygt 500 kg/ha. 

Biologi, infektion och symptom 
Snömögelsvampen kan förekomma som 
sporer, mycel inväxt i kärnan eller på 
infekterade växtrester i marken. När 
kärnan gror växer även mycelet ut och 
infekterar groddplantan, där koleoptil 
och rötter brunfärgas. Vid stark infek-
tion kan plantan dö innan den kommit 
upp. Plantor kan under hösten- vintern 
också infekteras från smittade växt-
rester i marken. Under snötäcket växer 
svampen på plantan och efter snösmält-
ningen kan man på döda plantor eller 
plantdelar finna svampens mycel och 
rosa sporhopar. Dessa sitter i rader längs 
bladnerverna och kan ses i lupp. De 
döda bladen ligger tätt tryckta till 
marken och är oftast hopklibbade. 
Senare under stråskjutningen kan man 
på överlevande plantor hitta svampens 
sexuella stadium på de nedre bladsli-
dorna som gråfärgas. Såväl konidier 
som ascosporer sprids med vind och 
regnstänk upp till axen där kärnorna 
infekteras, främst under blomningen. 

Även vårstråsäden infekteras av 
svampen (sid 24). Där leder dock utsä-
dessmittan vanligen bara till minskad 
grobarhet och uppkomst, men bidrar till 
att behålla smittan i marken. 

Motåtgärder 
• God växtföljd, undvik råg, råg-

vete och höstvete som förfrukt, 
men även korn och havre kan 
leda till starka angrepp om 
mycket halmrester finns i ytan.

• Noggrann nedplöjning av 
halmen. 

• Undvik extremt tidig sådd.
• Utsädet kan saneras genom  

betning med de vanligaste  
preparaten. 

En värmebehandlingsmetod som är 
under utveckling har effekt. Vid 
kraftig utveckling av grödan, halm-
rester i markytan, kan sprutning 
också vara aktuell. 

Kontroll av förekomst 
Vid sundhetsanalysen undersöks rutin-
mässigt smittan enligt pappersmetoden. 
På angripna plantor blir rötterna brun-
färgade och förkortade. Ett vitt glest 
mycel kan också förekomma. Flera 
Fusarium-arter ger liksom snömögel 
likartade symptom och smittan anges 
därför som summan av dem. 

Förväxlingsrisk 
Utvintringsskador orsakade av tråd-
klubba och stråknäckarsvampen liksom 
vatten- och frostskador kan förväxlas 
med snömögel. Trådklubban har en mer 
gråaktig färg och svampens sklerotier 
kan hittas som små bruna-svarta kulor 
på bladen. stråknäckarsvampen orsakar 
bruna plantor med hopsnörda blad. 
Vatten och frostskador ger en vit till 
gulaktig ”urvattnad” färg. I axen kan 
både Fusarium och snömögel bilda rosa-
färgade sporhopar, där arterna endast 
kan skiljas åt genom mikroskopering. 

Spridning av  
Snömögel

Infekterad 
kärna.

Infekterad 
kärna.

Infekterade 
växtrester.

Infekterade 
växtrester.

Infekterad planta på höstsäd.

Från sporsamlingar på  
nedre bladslidor sprids 

sporer med vind och 
regnstänk till blommorna. 

Döda plantor  
på våren.

Överlevande 
plantor med 

snömögelangrepp 
på våren.
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Höstråg på våren som är angripet av snömögel. (K-A.H.)

Höstråg på våren som är skadat av snömögel. (R.S.)

Höstkorn skadat av snömögel. (P.W.) Snömögel på höstveteplanta. Plantan kan överleva ett 
svagt angrepp tidigt på våren. Notera den distinkta 
fläcken på bladet. (P.W.)
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Mjöldryga 
(Claviceps purpurea) 

Förekomst och betydelse 
Mjöldryga är ingen utsädesburen 
sjukdom, men dess överlevnadsorgan, 
mjöldrygorna (sklerotierna), kan före-
komma i utsädet vilket kontrolleras vid 
certifiering. Svampen kan angripa alla 
sädesslagen och många gräs. Arter och 
sorter med öppen blomning, speciellt 
råg/hybridråg och 6-radskorn, är mest 
utsatta för infektion. Mjöldrygor upp-
träder vissa år i högre frekvenser än 
normalt. Avkastningsmässigt betyder 
angreppen lite, men de gifter som finns 
i mjöldrygorna kan medföra förgift-
ningar eller störningar när säden 
används som foder. Hästar är speciellt 
känsliga. Mängden mjöldrygor eller 
dess gift kan minska skördens värde 
som utsäde, foder och brödspannmål. 

Biologi, infektion och symptom 
Svampen orsakar att s.k. mjöldrygor 
utvecklas i stället för normala kärnor 
hos gräsen. Mjöldrygorna är svampens  
förökningskroppar (sklerotier). Från en 
mjöldryga växer vid lämpliga beting-
elser hattsvampsliknande strukturer ut. 

I dess röda topp bildar svampen sitt sex-
uella stadium i små behållare, perithe-
cier, med ascosporer. Dessa sprids med 
vinden i beståndet. Om en spor landar 
på märket av en obefruktad gräsblomma 
kan den gro och svampens mycel växa 
in i fröanlaget På infekterade blommor 
bildar svampen efter några dagar rik-
ligt med vegetativa sporer och en söt-
aktig vätska, honungsdagg. Denna kan 
med insekter, vind och regn spridas till 
nya obefruktade gräsblommor. Senare 
bildar svampen ett kraftigare mycel som 
omvandlar fröanlaget till en sklerotie, 
mjöldryga. Normalt är mjöldrygorna 
mörkfärgade och betydligt större än 
kärnorna samt sticker ut från axet eller 
vippan. 

Motåtgärder 
• Djup plöjning minskar drastiskt 

mjöldrygornas överlevnad.
• Putsa fält- och dikeskanter så 

att gräsen inte kan bilda ax.
• Hög utsädesmängd och fasta 

körspår minskar sidoskotts-
bildningen och risken för  
mjöldrygor. 

• Minst två år mellan grödorna 
av råg/hybridråg. 

Mjöldrygor gror inte det år de sås, 
eftersom de behöver en köldperiod 
på ca 6 veckor för att aktiveras. 

Kontroll av förekomst 
Antalet mjöldrygor räknas på 1 kg. Det 
antal som tillåts för certifiering varierar 
för art och utsädesklass mellan 2 per kg 
(all sådd i högsta klass) och 8 per kg 
(hybridråg i lägsta klass). 

Förväxlingsrisk
Mjöldryga kan inte förväxlas med 
någon annan sjukdom.

Spridning av  
Mjöldryga

 Mjöldryga bildas i axet. 

Fruktkroppar växer ut från 
mjöldryga, varifrån sporer 

sprids med vinden.

Från infekterade fruktämnen 
bildas droppar med söt, 

klibbig vätska, s.k. honungs-
dagg. Honungsdaggen  

sprids till nya blommor med 
insekter och regn. 

Mjöldryga.

Mjöldrygor i rågax. (K-A.H.)
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Stråsot på råg
 (Urocystis occulta) 

Genom effektiv betning har stråsot på 
råg nästan utrotats i Sverige. Stråsot har 
inte påträffats under lång tid. Svampen 
smittar kärnan vid tröskningen. Sporer 
som häftar vid kärnan gror vid sådden 
och infekterar groddplantan. Svamp-
mycelet växer sedan systemiskt i 
plantan och blygrå strimmor på strået, 
som är spormassor täckta av överhuden, 
framträder i ett senare stadium. 

Fusarioser 
Se under vete på sidan 24. 

Övriga utsädesburna 
sjukdomar på råg och 
hybridråg

Stråsot på höstråg. Notera angreppet på 
hela strået. (P.W.)

Axfusarios på råg. (K-A.H.)
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Svenskt namn Latinskt namn/synonym Faktablad nr* Se under
Snömögel Microdochium (Fusarium) nivale 34J Råg, sid. 36
Brunfläcksjuka Stagonospora (Septoria) nodorum 12J Vete, sid. 20
Fusarioser Fusarium spp. – Vete, sid. 24
Vetets bladfläcksjuka Drechslera tritici-repentis 90J Vete, sid. 28
Mjöldryga1 Claviceps purpurea 18J Råg, sid. 38
Svampsjukdomar i rågvete Tilletia caries 106J
1Ingen utsädesburen sjukdom. Sklerotier kan förekomma i utsädet. 
*För ytterligare information hänvisas till Faktablad om Växtskydd, som ges ut av SLU, Publikationstjänst,  
Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00. 

Sjukdomar på 

RÅGVETE



 42 I RÅGVETE

Brunfläcksjuka
Se under vete på sidan 20.

Brunfläcksjuka på rågvete. (P.W.)

Mjöldryga
Se under råg på sidan 38.

Vetets 
bladfläcksjuka
Se under vete på sidan 28.

Fusarioser
Se under vete på sidan 24.

Axfusarios på rågvete. (P.W.)

Snömögel
Se under råg på sidan 36.
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Sammanställning av fakta om utsädesburna sjukdomar i stråsäd

Sjukdom Infektionstidpunkt  
för kärnan

Lokalisering i 
kärnan

Spridning i 
plantan

Gynnas av

Korn
Strimsjuka blomning fröskal, vilmycel systemiskt kall vår

Bladfläcksjuka kärnfyllnad-mognad fröskal, vilmycel sekundärt kall vår, regnig sommar

Bipolaris kärnfyllnad-mognad fröskal, rotanlag,  
vilmycel, sporer

sekundärt varm vår

Fusarios kärnfyllnad-mognad fröskal, vilmycel sekundärt regnigt väder,  
speciellt vid blomnig

Flygsot blomning embryo, vilmycel systemiskt kyligt vid blomnig

Hårdsot tröskning sporer på kärnan systemiskt

Havre
Bladfläcksjuka kärnfyllnad-mognad fröskal, vilmycel sekundärt kall vår, regnig sommar

Flygsot blomning + tröskning sporer, vilmycel  
innanför fröskal

systemiskt

Fusarios kärnfyllnad-mognad fröskal, vilmycel sekundärt regnigt väder,  
speciellt vid blomnig

Vårvete
Brunfläcksjuka kärnfyllnad-mognad kärnans yttre delar, 

vilmycel
sekundärt regnigt väder

Bladfläcksjuka blomning + tröskning fröskal, vilmycel sekundärt regnigt väder

Stinksot tröskning sporer på kärnan systemiskt kall vår

Flygsot blomning embryo, vilmycel systemiskt kallt, regn vid blomning

Fusarios kärnfyllnad-mognad fröskal, vilmycel sekundärt regnigt väder,  
speciellt vid blomnig

Höstvete
Brunfläcksjuka kärnfyllnad-mognad kärnans yttre delar, 

vilmycel
sekundärt regnigt väder

Bladfläcksjuka kärnfyllnad-mognad fröskal, vilmycel sekundärt regnigt väder

Fusarios kärnfyllnad-mognad fröskal, vilmycel sekundärt regnigt väder,  
speciellt vid blomnig

Snömögel blomning mognad kärnans yttre delar, 
vilmycel

sekundärt

Stinksot kärnanan kontamineras vid tröskning, 
plantan infekteras vid groning

sporer på kärnan systemiskt snötäcke i minst 2 månader, 
regn vid blomning

Dvärgstinksot plantan infekteras vid groning sporer på kärnan 
tillförs marken

systemiskt kall höst

Råg/rågvete
Brunfläcksjuka kärnfyllnad-mognad kärnans yttre delar, 

vilmycel
sekundärt regnigt väder

Fusarios kärnfyllnad-mognad fröskal, vilmycel sekundärt regnigt väder,  
speciellt vid blomnig

Snömögel blomning-mognad kärnans yttre delar, 
vilmycel

sekundärt snötäcke i minst 2 månader, 
regn vid blomning
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Smittans lokalisering i stråsädeskärnan

Embryo 
Skottanlag:  
Vilmycel av korn- och 
veteflygsot 

Rotanlag: Vilmycel av 
Bipolaris 

Frövita

Bladfläcksjuka på 
korn, havre, vete 
Brunfläcksjuka 
Fusarium spp. 
Strimsjuka

Skal/agn (på korn är 
skalet hopväxt med 
kärnan)

Ytliga sporer av: 
Stinksot 
Dvärgstinksot 
Hårdsot 
Stråsot på råg

Fruktskal 
Fröskal 
Aleuranskikt

Kärna i genomskärning

Sporer och vilmycel av 
havreflygsot (mellan skal  
och kärna)

(Skiss efter Bayer)
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Svenskt namn Latinskt namn/synonym Faktablad nr* Sida
Svartfläcksjuka Alternaria brassicae, A. brassicicola 26J 46
Torröta Phoma lingam – 47
Jordloppor Phyllotreta spp. 45J 48
Rapsjordloppa Psylliodes  chrysocephala 45J 48
*För ytterligare information hänvisas till Faktablad om Växtskydd, som ges ut av SLU, Publikationstjänst,  
Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00. 

Sjukdomar på 

OLJEVÄXTER
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Sporsamlingar av Alternaria på 
rapsfrö, som legat på fuktig
kammare några dagar. (C.S.)

Svartfläcksjuka 
(Alternaria brassicae och  
A. brassicicola) 

Förekomst och betydelse 
Den utsädesburna smittan har under-
ordnad betydelse för svampens över-
levnad, men större betydelse för 
grobarhet och uppkomst. 

Angrepp förekommer varje år, men 
endast fuktiga år blir skadorna bety-
dande. Speciellt om infektionen sker i 
slutet av blomningen kan förlusterna 
uppgå till 25-50 % genom att skidorna 
brådmognar och fröna drösar. 

Biologi, infektion och symptom 
Sjukdomen orsakas av två svampar ur 
släktet Alternaria. Svamparna kan 
angripa både odlade och vilda kors-
blomstriga växter och enligt utländska 
uppgifter också svinmålla och åker-
vinda. Smittan sprids med såväl utsäde 
som med smittade växtrester. På infek-
terade plantdelar och växtrester bildar 
svamparna rikligt med konidier då fuk-
tigheten överstiger 90 % under 12-14 
timmar. Värmekravet är högre för A. 
brassicicola, varför A. brassicae är den 
dominerande arten i Sverige. Sporerna 
kan spridas med regnstänk inom fältet 
och över stora avstånd då grödan torkat 
upp. Vid hög fuktighet gror sporerna 
och groddslangarna tränger in genom 
klyvöppningar. Unga infektioner syns 
som små runda svartbruna fläckar på 
blad, stjälkar och skidor, men äldre nek-
raser blir gråaktiga och får ett mönster 
av koncentriska ringar. I angripen 
vävnad bildas rikligt med sporer som 
kan ge upphov till nya infektioner. 

Motåtgärder 
• Noggrann nedplöjning av  

växtrester.
• 5-6 års uppehåll mellan  

oljeväxtgrödorna.
• Undvik odling av höst- och vår-

oljeväxter i närhet av varandra.
• Bekämpa korsblomstriga ogräs
• Utsädet kan saneras genom  

betning. 
Betning mot enbart svampsjukdomar 
av oljeväxtfrö är ovanlig men svamp-
medel kan tillsättas vid betning mot 
insekter. 

Kontroll av förekomst 
Smittan undersöks genom att lägga 2 x 
50 frön på filtrerpapper mättade med 
vatten vid 20°C i 7 dagar. På angripna 
plantor orsakar svampen svarta 
strimmor på stjälken. Sporer kan ses 
med preparermikroskop. 

Förväxlingsrisk 
Svartfläcksjuka kan inte förväxlas med 
andra sjukdomar. 

Rapsskidor med angrepp av svartfläcksjuka. 
(R.S.) 

Sporer av Alternaria brassicae i
100-150 µm långa. (C.S.)
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Torröta 
(Phoma lingarn) 

Torröta är i liten utsträckning utsädes-
buren. Den viktigaste smittkällan utgörs 
av infekterade växtrester. Angreppen 
är vanligare i Syd- än i Mellansverige. 

Skador på rothalsen kan leda till stjälk-
brytning. Oftast behövs någon skada  
t. ex. av insekter för infektioner. 

Höstrybsblad angripna av svartfläcksjuka på 
hösten. (P.W.)

Torrfläcksjuka på rapsstjälk. Notera de 
svarta sporhusen. (G.C.N.)

Rapsstjälkar och -skidor angripna av svart-
fläcksjuka. (R.S.)

Sporhus av torrfläcksjuka på rapsblad. 
(G.C.N.)

Angrepp av torröta på nedre delen av 
rapsstjälk. (G.C.N.)
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Skadedjur på 
oljeväxter 
som motverkas 
med betning 

Jordloppor 
(Phyllotreta spp.) 

Rapsjordloppan 
(Psylliodes chrysocephala) 

Förekomst och betydelse 
Jordloppor som skadar våroljeväxter 
är i huvudsak ett problem i östra Mel-
lansverige. I försök på 80-talet ökade 
oljeskörden med i medeltal 7 % efter 
en betning av utsädet. 

Rapsjordloppan som skadar höst-
oljeväxter har störst betydelse i Sydsve-
rige, men kan ibland även utgöra 
problem i Öster- och Västergötland. Vid 
starka angrepp kan den orsaka så stor 
skada att omsådd behövs. 

Biologi och skadebild 
Jordlopporna överlever som fullbil-
dade insekter på skyddade platser. I 
slutet av maj söker sig jordlopporna till 
nysådda fält, där de äter på groddplan-
tornas hjärtblad (fönstergnag). Speci-

ellt om oljeväxterna utvecklas långsamt 
t. ex. av torka kan skadorna döda plan-
torna och ge glesa bestånd. Ägglägg-
ningen sker i maj-juni i marken. 
Larverna lever på oljeväxternas rötter, 
men påverkar inte tillväxten. De för-
puppas i marken och de nya insekterna 
kommer normalt fram i augusti. Jord-
lopporna utgör inget hot för höstolje-
växterna. 

Rapsjordloppan överlever som larv 
i den nedre delen av höstoljeväxternas 
stjälk. På våren lämnar de värdväxten 
och förpuppas i marken där nya full-
bildade djur kläcks i juni. De är inak-
tiva under sommaren och aktiveras igen 
i slutet av augusti-början av september. 
De flyger in till nysådda höstoljeväxt-
fält och lever på unga plantor ett tag. 
Äggläggning sker i marken och äggen 
kläcks efter ca 20 dagar. Larverna äter 
sig in i bladskaft och stjälkar. Skadorna 
orsakar minskad vinterhärdighet och 
vid starka angrepp kan tillväxtpunkten 
skadas så att ingen blomställning 
utvecklas. 

Motåtgärder 
Jordloppor: 
• Sådd som ger snabb uppkomst. 
• Betning av utsädet. 
Rapsjordloppa:
• Prognosundersökningar upp-

skattar behovet av betning.
Betningen minskar larvförekomsten 
ca 50%. 

Larvskador av rapsjordloppan på 
höstraps. (R.S.)

Rapsjordloppa. (R.S.)

Vårrybsplanta starkt angripen av 
jordloppor. (P.W.) 

Angrepp av jordloppa på ung vårrybsplanta. Utsädesfröet betat. (P.W.)
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Svenskt namn Latinskt namn/synonym Faktablad nr* Sida
Blåsskorv Polyscytalum pustulans 27J, 77J 58
Fusarium-röta Fusarium solani var. coeruleum 38J 51
Lackskorv/Groddbränna/Filtsjuka Rhizoctonia solani 28J 50
Ljus ringröta Clavibacter michiganensis subsp. sepedonius 52J 56
Mörk ringröta Ralstonia solanacearum 52J 56
Nätskorv Streptomyces sp. 51J 58
Phoma-röta Phoma foveata 48J 51
Potatisbladmögel Phytophthora infestans 39J 52
Potatisviroser 40J, 82J, 101J 55
Pulverskorv Spongospora subteranea 56J, 77J 57
Silverskorv Helminthosporium solani 19J, 77J 58
Stjälkbakterios Erwinia carotovora subsp. atroseptica 29J 54
Vanlig skorv Strepomyces scabies 51J 57
*För ytterligare information hänvisas till Faktablad om Växtskydd, som ges ut av SLU, Publikationstjänst,  
Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00. 

Sjukdomar på 

POTATIS
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Lackskorv/  
Groddbränna/  
Filtsjuka 
(Rhizoctonia solani) 

Förekomst och betydelse 
Lackskorv, som är svampens överlev-
nadsorgan, förekommer vanligt på pota-
tisknölar. Den har liten betydelse för 
potatisens kvalitet och lagringsdug-
lighet Groddbränna är de symptom som 
svampen orsakar på potatisens under-
jordiska delar. Starka angrepp kan leda 
till försenad uppkomst och luckiga 
bestånd så att skörden minskar. 

Biologi, infektion och symptom 
Svampen överlever på utsädet i form av 
sklerotier, lackskorv, men också i 
marken på organiskt material, där den 
kan fortleva åtskilliga år som sklerotier. 
Lackskorven aktiveras vid sättningen 
och mycelet angriper groddar, stjälkar 
och stoloner. På dessa bildas insjunkna 
bruna frätsår, groddbränna. Ofta dör 
spetsen på grodden och då anläggs en 
ny under angreppsstället På angripna 
delar kan man med lupp se svampens 
grova bruna myceltrådar. Tidigt 
angripna knölar blir lätt deformerade. 
Knölarna blir då små och anläggs ytligt. 
Även i bladveck kan s.k. luftknölar  

bildas. Sent under växtsäsongen bildar 
svampen lackskorv på knölarna. Under 
fuktiga förhållanden kan svampen 
orsaka en gråvit · filtliknande belägg-
ning på stjälkbasen, filtsjuka, (Thana-
tephorus cucumeris), svampens sexuella 
stadium, som dock inte anses ha någon 
större betydelse. 

Motåtgärder 
• 3-4 år mellan potatisgrödorna 

motverkar marksmittan.
• Grund sättning av förgrott 

utsäde i varm jord.
• Stallgödsel och gröngödsling 

motverkar svampen.
• Tidig upptagning minskar 

mängden lackskorv.
• Utsädet kan saneras genom bet-

ning, som dock inte motverkar 
marksmittan. 

Kontroll av förekomst 
Förekomst av lackskorv undersöks vid 
knölanalysen. 

Förväxlingsrisk 
Lackskorv/groddbränna/filtsjuka kan 
möjligen förväxlas med stjälkbakterios. 
Stjälkbakterios ger angrepp på stjälk-
basen, men dess symptom är svarta och 
i fuktigt tillstånd slemmiga. Skorv och 
blåsskorv kan ge bruna ytliga missfärg-
ningar på stjälkarna under markytan. 

Angrepp av groddbränna på rötter hos 
potatis. (K-A.H.) 

Potatisgroddar starkt angripna av grodd-
bränna. (R.S.)

Lackskorv. (K-A.H.)

Filtsjuka på potatisplanta. (K-A.H.)

Luftknölar indirekt orsakade av 
groddbränna. (P.W.)
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Phoma- och 
Fusariumrötar 
(Phoma foveata resp. Fusarium solani 
var. coeruleum) 

Förekomst och betydelse 
Phomaröta var under 1970- och 80-talet 
ett stort problem i känsliga sorter, men 
har efter införande av meristembaserat 
utsäde minskat betydligt. Fusarium-
rötor kan orsakas av flera arter, men  
F. solani var. coeruleum dominerar i 
Sverige. Såväl Phoma- som Fusarium-
rötor kan under besvärliga år orsaka 
betydande lagringsförluster. 

Biologi, infektion och symptom 
För såväl Phoma- som Fusariumröta 
sprids smittan i samband med upptag-
ningen. Svamparna kan emellertid inte 
på egen hand infektera knölarna. 
Smittan kan ligga latent under hela lag-
ringen och då någon form av sår upp-
kommer vid upptagning, sortering, 
transport eller sättning aktiveras svam-
parna och infekterar knölarna. För 
Phoma är det speciellt krosskador som 
är inkörsportar, medan Fusarium infek-
terar i alla typer av skador. Under lag-
ringen utvecklas rötor på knölarna. 
Phomarötorna är torra och väl avgrän-
sade. I sorter som Bintje har de en ytlig 
utbredning medan de i andra är mer 
djupgående, V-formade eller bildar 
grottor. I framskridet stadium blir rötan 
insjunken och skalet streckrynkat och 
man kan där hitta svampens svarta, 
knappnålsstora sporhus. Fusariumrö-
torna är också insjunkna, men inte väl 
avgränsade till frisk vävnad. Skalet 
rynkas ofta i koncentriska ringar. I sent 
stadium kan svampens mycel uppträda 
som vita, blå eller tegelröda kuddar. 
Under fuktiga och kyliga förhållanden 
bildar Phomasvampen på infekterade 
sättknölar sporhus, pyknidier, vars 
sporer töms ut vid tillgång på vatten. 
Vid blastmognad eller 2-3 veckor efter 
blastdödning bildar svampen sporhus 
på stjälkarna. För Fusariumrötan är 
utsädessmittan viktigast. Runt smittade 
knölar bildas rikligt med sporer. 

Motåtgärder 
• Motståndskraftiga sorter. 
• Skonsam hantering i alla led så 

att sårskador undviks.
• Upptagning i torr väderlek. 
• Inlagring 2-3 veckor vid 

10-l2°C, gynnar sårläkning. 
Undvik kondens i lagret. 

• Rengör och desinficera lager, 
lådor och maskiner.

• Utsädet kan saneras genom  
betning. 

Fusarium-rötor ökar vid tidig upp-
tagning då skalet är ”flossigt”, medan 
risken för Phoma-röta ökar vid sen 
upptagning. 

Kontroll av förekomst 
Båda rötorna undersöks vid knölana-
lysen. Utsädespotatis kan kontrolleras 
på latenta smittor genom ett knacktest. 

Förväxlingsrisk 
Fusarium- och Phomarötor är svåra att 
särskilja, speciellt i tidiga stadier. Pho-
marötan är i regel mörkare i färgen och 
väl avgränsade till frisk vävnad.

Fusarium-röta. Potatisknöl i 
genomskärning. (L.B.)

Fusarium-röta. (L.B.)

Phoma-röta. (K-A.H.)
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Potatisblad-
mögel/ 
Brunröta
(Phytophthora infestans)

Förekomst och betydelse 
Potatisbladmögel är en allvarlig växt-
skadegörare på potatis över hela världen. 
I Sverige uppvisar potatisbladmögel 
stora variationer i förekomst. Sjuk-
domen orsakar oftast större skador i 
södra Sverige än i mellersta och norra 
Sverige. Sjukdomens förekomst varierar 
även mycket mellan olika år. Under år 
med varmt och fuktigt väder kan sjuk-
domen vara svår att klara även med 
mycket intensiv fungicidbesprutning. 
skadegöraren skadar skörden både 
kvantitativt och kvalitativt och kan 
orsaka total skördeförlust. 

Biologi, infektion och symtom
Skadegöraren övervintrar som levande 
mycel i knölar. Dessa knölar kan vara 
överliggare, frånsorterad potatis eller 
utsäde. När en smittad knöl börjar växa 
på våren kan mycelet växa med grodden 
och ge mörkbruna strimmor på stjäl-
karna. I dessa fläckar sporolerar skade-
göraren vid gynnsamma förhållanden. 
Sporangierna sprids till friska plantor 
som i sin tur infekteras. Mycelet breder 
ut sig i det infekterade bladet och bildar 
en mörk fläck av död vävnad. I gränsen 
mellan död och levande vävnad produ-
ceras nya sporangier. Detta kan ses som 
ett grå-vitt ludd runt fläcken. Svampen 
kan också övervintra i form av oosporer. 
Dessa sporer bildas genom sexuell för-
ökning när svampens två parningstyper 
växer samman. Under hela den tid då 

bladmögel finns på blasten finns risk 
att svampen ska sprida sig till knölarna 
och ge upphov till så kallad brunröta, 
något som kan medföra totalkassation 
av skörden. Ett litet bladangrepp är till-
räckligt för att ge stora knölangrepp.

Motåtgärder
• Motståndskraftig sort.
• Friskt, förgrott utsäde.
• Minst 3 år mellan potatis 

grödorna.
• Väldränerad jord.
• Borttagning eller blastdödning 

då bladmögel uppträder.
• Upptagning i torr väderlek.
För att förhindra brunröta i skörden 
måste blasten skyddas för angrepp 
av bladmögel under hela växtsä-
songen. Tänk på nytillväxten samt 
avtvättning och nedbrytning av pre-
paraten. Betning med systemiska 
preparat har i utlandet givit bra effekt 
mot utsädessmittan, liksom en vär-
mebehandlingsmetod.

Kontroll av förekomst
Förekomst av brunröta undersöks vid 
knölanalysen.

Förväxlingsrisk
Fläckar av bladmögel på potatisblad kan 
vara svåra att skilja från skador orsa-
kade av frost eller insekter. Gråmögel, 
(Botrytis cinerea) kan också förväxlas 
med bladmögel. Karaktäristiskt för 
bladmögel är det ludd som bildas runt 
fläcken på bladets undersida vid fuktigt 
väder. På bladets översida finns en grå-
grön kantzon. Vid torrare väder för-
svinner mycelluddet men kantzonen 
finns kvar.

Potatisbladmögel på stjälk och 
blad. (P.W.)

Brunröta på potatis. (M.S.) Brunröta. Potatisknöl i genomskärning. (M.S.)



POTATIS I 53

Angrepp av potatisbladmögel på det övre 
bladet och gråmögel på det nedre. (P.W.)

Potatisbladmögel på stjälk och blad. (P.W.)

Livscykel för potatisbladmögel och brunröta

Angrepp av potatisbladmögel kan starta på tre olika sätt:
1. Sporangier från andra fält
2. Brunröta på sättknölen
3. Oasporer i marken från tidigare potatisodling på fältet

1.                 Sporangier sprids från andra fält

Sporangium

Två typer av svampen 
behövs för att bilda 
långlivade oasporer som 
tillförs marken med 
blasten

2. Brunröta på sättknölen ger 
primärangrepp av bladmögel 
på stjälken. Härifrån sprids 
sporangier till friska blad och 
nya plantor och orsakar 
sekundära angrepp.

Infekterad knöl 3. Oasporer i marken 
kan senare år ge 
primära angrepp på 
den uppväxande 
plantan 

Sporangier från 
blasten hamnar i 
marken och kan 
orsaka brunröta på 
de nya knölarna 
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Stjälkbakterios/
Blötröta
(Erwinia carotovora subsp. atroseptica
(Eca) och carotovora (Eec)

Förekomst och betydelse
Stjälkbakterios och blötröta är vanliga 
i Sverige. Förekomst och skador är 
störst under fuktiga år.

Biologi, infektion och symptom
Smittan sprids i huvudsak genom 
utsäde. Bakterien kan finnas i rötor på 
knölen men också latent i lenticellerna 
i skalet. Från smittade knölar uppför-
ökas bakterierna speciellt vid groning 
i kyligt och fuktigt väder och förs med 
markvattnet till nya knölar. Angripna 
plantor gulnar och toppbladen rullar sig 
uppåt. Senare uppträder en svart 
slemmig röta på stjälkbasen. Under 
växtsäsongen kan bakterier spridas med 
regnstänk, insekter och bevattnings-
vatten och vissa år ge upphov till lokala 
svarta stjälkrötor högre upp på blasten. 
Vid upptagningen sprids bakterierna 
från smittade växtdelar till friska 
knölar. Under lagringen orsakar bakte-
rierna röta på knölarna, som antingen 
kan vara en torr mörk röta i naveländan 
eller en mjuk blöt röta som mörknar och 
bryter ner knölen och ger en sillakelik-
nande lukt. 

Det förekommer två underarter av bak-
terien, subsp. atroseptica (Eca) resp. 
carotovora (Eec). På utsädet dominerar 
Eca, medan i blötröta även Eec ingår. 
Eec har bättre överlevnadsförmåga och 
kan angripa vissa ogräs. Eca angriper 
endast potatis. 

Motåtgärder
• 4-5 år mellan potatis grödorna.
• Plocka bort angripna plantor  

ur odlingen.
• Skonsam upptagning under 

torra förhållanden.
• Inlagring efter torkning.
• Undvik kondens i lagret.
• Friskt utsäde.
Utsädet kan inte saneras genom
betning.

Kontroll av förekomst
Förekomsten undersöks vid fältbesikt-
ningen.

Förväxlingsrisk
Frostskador kan ge blötröteliknande 
symptom på knölarna. Blöta rötar kan 
också orsakas av andra bakterier som 
normalt inte är patogena.

Stjälkbakterios på potatis. (P.W.) 
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Potatisviroser
Potatis angrips av ett flertal virussjuk-
domar som potatisvirus Y (PVY), X, 
A, S, M, bladrullvirus, Mopp-Topp- och 
Rattlevirus. Samtliga kan överföras 
med utsädet. PVY är vanligast och 
varierar bl.a. beroende på virussprid-
ningen under föregående år.

Förekomst och betydelse
PVY, Mopp-Topp- och Rattlevirus har 
störst ekonomisk betydelse. PVY som 
orsakar krussjuka kan ge kraftiga skör-
deförluster. Mopp-Topp- och Rattle-
virus orsakar s.k. rostringar, vilket kan 
medföra låg klassning som matpotatis. 
Max 3 % tillåts i klass 1 och 5 % i klass 
2 för SMAK-godkännande. MoppTopp- 
och Rattlevirus kan också göra pota-
tisen oanvändbar för chipstillverkning, 
men ger ingen skördeförlust. 

Spridning
Potatisvirus Y, A, M och bladrollvirus 
överförs med bladlöss. Virus X och S 
är mekaniskt överförbara, medan Mopp-
Topp-viruset överförs med pulverskorv-
svampen (sid 57) och Rattlevirus med 
stubbrotsnematoder. 

Motåtgärder
• Använd förgrott virusfritt 

utsäde.
• Plocka bort plantor med  

virussymptom.
• Blastdöda innan viruset nått 

knölarna.
• Tänk på avståndet till andra 

odlingar som kan vara virus-
smittade.

Oljebehandling kan motverka sprid-
ningen av bladlusöverförda virus i 
utsädesodlingar. Prognoser för blad-
lus och spridning av PVY ges ut av 
SLU.

Kontroll av förekomst
Virusangreppen undersöks dels vid
fältbesiktningen och dels vid virus-
testet. Rostringar. (K-A.H.)

Primärangrepp av PVY orsakad 
av bladlusinfektion (R.S.)

Krussjuka (PVY) på King Edward (t.v.) orsakad av utsädessmitta. (R.S.)
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Ljus ringröta 
Mörk ringröta
(Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus resp. Ralstonia, tidigare
Pseudomonas, solanacearum)

Förekomst och betydelse
Ljus och mörk ringröta hör till de sjuk-
domar som regleras av växtskyddslagen 
och måste så snart de misstänks före-
komma anmälas till länsstyrelsen eller 
Jordbruksverket Mörk ringröta förekom 
under 1970-talet, men är genom åtgärder 
utrotad i Sverige. Enstaka fall av ljus 
ringröta förekommer dock i Sverige. 
Jordbruksverket utför årligen invente-
ringar av ljus ringröta och under senare 
år har sjukdomen inte påvisats i certi-
fierat utsäde med svenskt ursprung. 

Biologi, infektion och symptom
Från infekterade sättknölar sprids ring-
rätebakterierna i ledningsbanorna till 
dotterknölar. Bakterier av ljus ringröta 
kan inte överleva fritt i marken, men 
från överliggare och infekterade 
stjälkrester kan smittan överföras till 
knölarna vid upptagningen. Fält-
symptom är sällsynta. På genomskurna, 
av ljus ringröta angripna knölar ser kärl-
ringen glasig ut och om man klämmer 
på knölen kommer en luktlös gulvit 
pasta ut. 

Den mörka ringrötan kan förutom 
potatis angripa bl.a. besksöta (Solanum 
dulcamara) som växer vid vattendrag. 
Bakterierna kan härigenom komma ut 
i vattnet och spridas till potatis vid 
bevattning. Symptomen av mörk ring-
röta liknar ljus ringröta, men kärlringen 
blir brunfärgad. Båda typerna kan före-
komma latent, dvs. utan symptom. 

Motåtgärder
• Friskt utsäde.
• Bekämpa plantor från  

övervintrandeknölar.
• Rengör och desinficera 

maskiner, utrustning och lager 
mellan varje säsong.

Tänk på att bakterierna kan spridas 
vid användning av gemensamma 
maskiner och annan utrustning. 
Utsädet kan ej saneras genom betning. 

Kontroll av förekomst 
Allt utsäde i klass SE 1 undersöks med 
serologiska metoder på förekomst av 
ljus ringröta. Övrig kontroll av ringröta 
sker stickprovsvis enligt Jordbruksver-
kets anvisningar. Vad gäller utsäde från 
andra ED-länder ansvarar producent-
landet för kontrollen. Man bör vara 
observant på utsäde som producerats i 
områden där ringrötarna förekommer. 
Såväl ljus som mörk ringröta före-
kommer i flera länder på kontinenten. 

Mörk ringröta. (SLU.)Ljus ringröta. (SLU.)
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Skorv på potatis
Vanlig skorv (Streptomyces scabies), nätskorv (Streptomyces sp.), pulverskorv (Spongospora subteranea),
silverskorv (Helminthosporium solani), blåsskorv (Polyscutalum pustulans) är alla utsädesburna och orsakar 
ytliga förändringar i skalet, s.k. skorv.

Samtliga skorvtyper ingår i bedömningen av matpotatiskvaliteten. Om mer än 10% av potatisens skalyta är 
täckt får högst 5 % av dessa potatisar finnas i SMAK, klass 2.

Vanlig skorv
Förekomst, betydelse: Vanlig. Den utsädesburna smittan har mindre 
betydelse än marksmittan. Små skördeförluster. S.k. djupskorv kan 
vara inkörsport för andra lagringssjukdomar.
Biologi, infektion: Bakterien infekterar vid knölanläggningens början.

Motåtgärder
• Välj motståndskraftiga sorter.
• Långa uppehåll mellan potatis grödorna.
• Bevattning under knölbildningen.
Högt pH och tillförsel av halmrik gödsel ökar jordens luftning och 
gynnar skorvinfektionen.
Förväxlingsrisk: Vanlig skorv kan förväxlas med pulverskorv.
Kontroll av förekomst: Förekomst undersöks vid knölanalys.

Pulverskorv
Förekomst, betydelse: Vanlig. Kalla, fuktiga år kan den orsaka bety-
dande skador. Pulverskorv är inkörsport för andra lagringssvampar. 
Den sprider Mopp-Topp-virus, PMTV, som orsakar s.k. rostringar i 
potatisen. 
Biologi, infektion: Svampens sprids från både vilsporer på utsädet 
och i marken, där dessa kan överleva 5-6 år. Sporerna stimuleras av 
exsudat från värdväxten och gror ut till zoosporer som infekterar rot-
håren, där plasmodier och nya zoosporer bildas, som sprider svampen 
till knölarna. Senare bildas vilsporer som ett mörkt, brunt pulver. 
Sprids med jord till nya fält.

Motåtgärder
• 6 år mellan potatisgrödorna.
• Väldränerad mark.
• Rengöring av maskiner, lagerhus m.m. Svampen sprids  

med jord och utsäde till nya fält.
Förväxlingsrisk: Pulverskorv liknar vanlig skorv. Typiskt för  
pulverskorv är skalrester runt kanterna liksom sporpulvret.
Kontroll av förekomst: Förekomst undersöks vid knölanalys.

Potatisknöl starkt angripen av vanlig skorv. 
(P.W.)

Pulverskorv. (K-A.H.)
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Silverskorv
Förekomst, betydelse: Silverskorv är vanlig och ett ökande problem. 
Den orsakar vattenförlust vid lagring. På tvättad potatis kan den ge 
svarta sporbeläggningar som minskar matpotatiskvaliteten.
Biologi, infektion: Svampen sprids med utsädet. På moderknölarna 
bildas konidier som infekterar de nya knölarna under säsongen och vid 
upptagningen. Endast knölarna angrips.

Motåtgärder
• Välj motståndskraftig sort.
• Inlagring under torra förhållanden.
• Utsädet kan saneras genom betning.

Blåsskorv
Förekomst, betydelse: Blåsskorv är vanligare i norra Sverige. Vid ögo-
ninfektion kan den orsaka ojämn uppkomst och glesa bestånd.
Biologi, infektion: Svampen sprids med utsädet och angriper rötter 
och stjälkbas, där rikligt med sporer bildas. Sporerna infekterar knö-
larnas ögon och lenticeller, liksom genom sår vid upptagningen. 
Svampen gynnas av en kylig och fuktig växtsäsong. Svampen kan över-
leva tre år i marken på infekterade växtres ter.

Motåtgärder
• Välj motståndskraftig sort.
• Minst 4 år mellan potatis grödorna.
• Sätt i varm jord.
• Skonsam upptagning och hantering.
• Utsädet kan saneras genom betning.
Förväxlingsrisk: Angrepp på stjälkbas och stoloner kan förväxlas 
med grodd bränna, men är ytlig och ljusare.
Kontroll av förekomst: Förekomst undersöks vid knölanalys.

Nätskorv
Förekomst, betydelse: Nätskorv angriper i första hand Bintje. Den 
förekommer mest på vattenhållande jordar. Starka angrepp kan minska 
skörden betydligt.
Biologi, infektion: Bakterien angriper rötter först och sprider sig sedan 
till stoloner, stjälkbas och knölar.

Motåtgärder
• Välj motståndskraftig sort.
• Minst 5-6 år mellan potatis grödorna.
• Sätt i varm upptorkad jord.
Kontroll av förekomst: Förekomst undersöks vid knölanalys. 

Silverskorv. (K-A.H.)

Blåsskorv. (K-A.H.)

Nätskorv. (K-A.H.)
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Svenskt namn Latinskt namn/synonym Faktablad nr* Sida
Svartfläcksjuka Alternaria linicola 75J 60
Fusarios Fusarium spp. 75J 60
Gråmögel Botrytis cinerea 75J 60
*För ytterligare information hänvisas till Faktablad om Växtskydd, som ges ut av SLU, Publikationstjänst,  
Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00. 

Sjukdomar på 

LIN
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Svartfläcksjuka 
Gråmögel 
Fusarium spp.
(Alternaria linicola, Botrytis cinerea
resp. Fusarium spp.)

Förekomst och betydelse
Svamparna är vanliga på linfrö och ger 
groddplantsskador med försämrad gro-
barhet och uppkomst. Även i mognads-
stadiet kan de orsaka betydande 
kvalitets- och skördeförluster. Störst 
skada orsakar svartfläcksjuka.

Biologi, infektion och symptom
Frösmitta av svartfläcksjuka ger bruna 
fläckar på hjärtblad och rothals som kan 
utvecklas till en mjuk brun röta. Infek-
tioner på äldre plantor ger mörkt brun-
svarta fläckar på blad, foderblad och 
frökapslar och brungrå fläckar på 
stjälken. Svampen infekterar då också 
fröet. 

Frösmittan av gråmögel ger ljus-
röda fläckar på hjärtblad och rothals. 

Senare stjälkinfektioner orsakar ljus-
bruna mjuka nekraser som leder till att 
plantans delar ovanför angreppet gulnar 
och dör. Infekterade frökapslar blir ljus-
bruna och brådmognar. Vid fuktigt 
väder framträder ett grått mögel på 
infekterad vävnad där sklerotier av 
svampen ibland också kan hittas. 

Fusarium-smitta av främst F. ave-
naceum och F. culmorum orsakar 
groddbrand och ger symptom liknande 
de av svartfläcksjuka. Speciellt vid fuk-
tigt väder under mognaden infekteras 
frökapslarna av fusarium-svamparna. 

Motåtgärder
• Svartfläcksjuka kan motverkas 

genom växtföljd, medan grå-
mögel och Fusarium angriper 
ett flertalväxter.

• Utsädet kan saneras genom 
betning.

Kontroll av förekomst
Förekomst av groddbrandsskadande
svampar undersöks rutinmässigt
sundhetsanalysen.

Linplantan till vänster är angripen av svart-
fläcksjuka. Plantan till höger är frisk. (C.S.)

Primärangrepp av svartfläcksjuka på lin. (P.W.)
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Svenskt namn Latinskt namn/synonym Faktablad nr* Sida
Svartfläcksjuka Phoma betae, Aphanomyces cochlioides, Pythium ultimum, 

Rhizoctonia solani
– 62

Hoppstjärtar Onychiurus spp. 61J 63
Tusenfotingar Blaniulus 61J 63
Dvärgfoting Scutigerella immaculata 61J 63
Lilla betbaggen Atomaria linearis 61J 63
Akertrips Thrips angusticeps 61J 63
*För ytterligare information hänvisas till Faktablad om Växtskydd, som ges ut av SLU, Publikationstjänst,  
Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00. 

Sjukdomar och skadedjur på 

SOCKERBETOR
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Rotbrand på 
betor
(Phoma betae, Aphanomyces  
cochlioides, Pythium ultimum,  
Rhizoctonia solani)

Förekomst och betydelse
Ovanstående svampar orsakar rotbrand, 
dvs. ett hastigt vissnande eller döende 
på hjärtblads- eller groddplantstadiet 
Rotbrand sänker plantantalet och 
skörden. 

Biologi, infektion och symptom
Phoma betae är den enda av svamparna 
som är utsädesburen. De övriga över-
lever i marken som sporer eller vil-
kroppar. Flera av dem kan angripa 
ogräs som målla, lomme, ven och 
kvickrot. Pultimum uppträder mest vid 
kalla fuktiga uppkomstförhållanden, 
medan A. cochlioides vill ha högre 
marktemperatur. R. solani orsakar rot-
brand i mindre omfattning än de övriga 
och kräver mindre markfukt 

På angripna plantor är roten tunn, 
brunfärgad och har ofta insnörningar. 
Av symptomen är det svårt att skilja 
svamparna åt. Pythium drabbar oftast 
betorna på de tidigt sådda fälten så att 
roten svartnar en bit under bladfästet 
och blir som en tunn tråd. Aphano-
myces angriper i regel något senare på 
hypokotylens övre del som svartnar och 
snörs in. Även hjärtbladen angrips. Rhi-
zoctonia angriper normalt ytterligare 
lite senare. Betroten blir svart och tunn. 
Med lupp eller mikroskop kan man se 
svampens bruna grova svamptrådar 
(hyfer). 

Motåtgärder
• En god såbädd som ger snabb 

och jämn uppkomst och goda 
tillväxtbetingelser.

• En bra växtföjd.
• Utsädet kan saneras genom 

betning.
Vid betning mot skadedjur kan 
svampmedel tillsättas. Vid stark 
smitta har preparaten dock relativt 
svag verkan. Odlaren kan välja 
vilken betning som önskas.

Kontroll av förekomst
Det mesta av sockerhetsfröet odlas i 
utlandet. Syngenta utför sundhets- 
analyser.

Förväxlingsrisk
Rotbrand kan förväxlas med vind-
skador och insektsskador.

Tusenfotingar, samt gnag på sockerbet-
plantans hypokotyl. Kärlsträngen har 
lämnats och svartnat.(HL.)
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Skadedjur som 
motverkas genom 
betning

Hoppstjärtar
(Onychiurus spp)

Tusenfotingar
(Blaniulus)

Dvärgfotingar
(Scutigerella immaculata)

Lilla betbaggen
(Atomaria linearis)

Åkertrips
(Thrips angusticeps)

Förekomst och betydelse
Dessa skadedjur kan motverkas genom 
betning. De kan skada betan före upp-
komst eller i dess tidigaste utvecklings-
stadium och därigenom reducera 
plantantalet och sockerskörden. 

Biologi och skadebild
Hoppstjärtarna (0,9-2,5 mm) lever 
normalt på svampmycel, sporer och dött 
organiskt material, men kan också 
angripa betfröet och friska betgroddar 
före uppkomsten. Hoppstjärtarna trivs 
bäst i lucker jord och är aktiva vid tem-
peratur över 5°C. 

Tusenfotingar gnager på betornas 
hypokotyl (skottet under hjärtbladen), 
men lämnar kärlsträngarna som 
svartnar. Djuren kan leva i två till tre 
år. De trivs på fuktiga, sura och skarp-
bildande jordar med lös struktur och 
stort innehåll av organiskt material. 

Dvärgfotingar (6-8 mm långa med 
12 par ben) äter normalt bara rothår från 
unga rötter, men kan ibland också äta på 
rötter och hypokotyl och döda plantorna. 
De kräver hög temperatur varför skador 
förekommer mest vid sen sådd. 

Lilla betbaggens larv lever enbart 
på olika betor, mangold och spenat. Den 
vuxna skalbaggen (1,5 mm) kan också 
utnyttja svinmålla som värdväxt. Ska-
dorna på hypokotyl och hjärtblad är 
runda gropar med svarta kanter, ca 0,5 
mm i diameter. Odling av sockerbeta 
två år i rad ger starka angrepp, men vid 
normal växtföljd sker inflygning från 
angränsande fält först vid lufttempera-
turer över 20°C. 

Åkertrips föredrar ogräs som 
våtarv, åkersenap och åkertistel. Den 
första generationen kommer upp ur 
jorden då temperaturen överstiger 8°C, 
och måste genast hitta gröna växter för 
att överleva. Dess sugskador på bet-
plantorna ger en silverglänsande yta på 
bladen som blir buckliga och hoprullade. 

Motåtgärder
• En bra såbädd som ger snabb 

och jämn uppkomst.
• Bandsprutning av ogräset 

lämnar födoväxter för  
skadedjuren.

• Utsädet kan betas mot  
skadedjur.

Tidig och djup sådd förlänger upp-
komsttiden och gynnar flera skade-
djur. Sen sådd i torr jord gynnar djur 
som föredrar lucker jord. Bekämp-
ningsmedel kan också appliceras 
som granulat eller sprutas i såfåran.

Gnagskador av lilla betbaggen  
på sockerbetplantans hypokotyl 
och blad. (H.L.)

Tusenfotingar, samt gnag på sockerbet-
plantans hypokotyl. Kärlsträngen har 
lämnats och svartnat.(HL.)

Tripsens sugskador leder till 
typiskt inrullade blad. (H.L.)

De största skadorna av hopp-
stjärtar på sockerbet-plantorna 
sker oftast före uppkomsten. 
(H.L.)



 64 I SOCKERBETOR



ÄRTER/BÖNOR I 65

Svenskt namn Latinskt namn/synonym Faktablad nr* Sida
Bönfläcksjuka Colletotrichum lindemuthianum – 66
Chokladfläcksjuka Botrytis fabae, B. cinerea – 66
Gråmögel Botrytis cinerea – 66
Ärtbladmögel Peronospora viciae f.sp. pisi (110J) 67
Ärtfläcksjuka Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes  

Phoma medieaginis var. pinodella
68J 67

*För ytterligare information hänvisas till Faktablad om Växtskydd, som ges ut av SLU, Publikationstjänst,  
Box 7075, 750 07 Uppsala. Tel. 018-67 11 00. 

Sjukdomar på 

ÄRTER/BÖNOR
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Bönfläcksjuka
(Colletotrichum lindemuthianum)

Förekomst och betydelse
Starka angrepp förekommer enstaka år 
och kan då skada bönbaljorna starkt. 
Biologi, infektion och symptom 
Svampen överlever såväl på utsädet som 
på infekterade växtrester i marken. 
Utsädessmittan orsakar mörka fläckar 
på groddplantornas stjälk och hjärtblad. 
Smittan sprids senare under säsongen 
till blad och baljor. På baljorna bildas 
runda nedsjunkna bruna fläckarom-
givna av en mörkare kant. 

Motåtgärder
• Motståndskraftiga sorter.
• Friskt utsäde.

Choklad-
fläcksjuka
(Botrytis fabae, B. cinerea)

Förekomst och betydelse
Sjukdomen orsakas av två närstående 
svampar och angriper i huvudsak åker-
böna men har även påträffats på vicker 
och andra böntyper.

Biologi, infektion och symptom
Svampen överlever på både infekterade 
växtrester och utsädet. På plantans alla 
överjordiska delar orsakar svampen 
spridda och klart avgränsade mörk-
bruna fläckar. De är små och ofta 
omgivna av en grå eller rödaktig bård. 
Under fuktiga förhållanden flyter fläck-
arna ihop och bladen vissnar och faller 
av.

Motåtgärder
• Plöj omsorgsfullt ned angripna 

växtrester.
• Utsädet kan saneras med  

betning.

Gråmögel på ärt
(Botrytis cinerea)

Förekomst och betydelse
Gråmögel angriper ett stort antal växter.
Sjukdomen uppträder främst vid varmt
och fuktigt väder. Fröinfektionen
sänker grobarheten.

Biologi, infektion och symptom
Från smittade växtresteroch sklerotier 
i marken sprids sporer som infekterar 
speciellt vid bladfästen och baljor med 
vidhäftande kronblad, där fukten hålls 
kvar länge. På angripna baljor kan 
mycelet växa in och infektera fröna. Ett 
kraftigt grått mycel bildas på angripna 
delar och i sent stadium bildar svampen 
vilkroppar, sklerotier.

Motåtgärder
• Utsädetkan saneras med  

betning.
Gråmöglet är svårt att bekämpa 
genom växtföljden, då det angriper 
ett flertal växter. Betning av utsädet 
utförs i ringa utsträckning.

Bönfläcksjukans symptom på 
bönbalja. (Foto SLU)

Gråmögel på ärtbalja. (K-A.H.)

Chokladfläcksjuka på åkerböna. 
(P.W.)
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Ärtbladmögel
(Peronospora viciae f.sp.pisi)

Förekomst och betydelse
Svampen förekommer mest i områden 
med stor ärtodling. Svampen hämmar
plantutvecklingen och sänker skörden. 

Biologi, infektion och symptom
Ärtbladmöglet infekterar i huvudsak 
från viisporer på infekterade växtrester 
i marken, men är också utsädesburen. 
Svampens mycel växer in i rötterna och 
följer med vid plantornas vidare till-
växt. Primära angrepp ger klorotiska 
fläckar på bladens översida och på 
undersidan bryter svampens gråvioletta 
mycel fram. Här bildar svampen spo-
rangiesporer som sprider angreppen

till nya blad och baljor, speciellt vid 
svalt väder med hög luftfuktighet. Inne 
i baljorna bildas ljusa, hårda, svagt lud-
diga upphöjningar. Fläckarna kan också 
ses på baljans utsida. Senare bildas 
långlivade vilsporer på infekterade 
växtdelar. Dessa sporer kan leva i 
marken upp till 15 år.

Motåtgärder
• Motståndskraftig sort.
• Långa uppehåll mellan  

ärtgrödorna.
• Utsädet kan saneras med  

betning.
Betningen motverkar det primära 
angreppet, men skyddar inte mot 
senare markinfektion. Risken för 
angrepp kan undersökas genom pro-
vodling i jord från fältet. 

Ärtfläcksjuka
(Ascochyta spp.)

Förekomst och betydelse
Svampen är relativt vanlig och kan 
under varma fuktiga förhållanden 
minska skörden starkt. Frösmittan 
sänker grobarheten.

Biologi, infektion och symptom
Sjukdomen orsakas av tre olika närstå-
ende svampar (Ascochyta-komplexet) 
som orsakar runda bruna fläckar på 
blad och baljor och avlånga fläckar på 
stjälken. Smittan är i huvudsak utsä-
desburen men infektion kan också ske 

från marksmitta. Också rötterna kan 
brunfärgas. Senare framträder svam-
parnas sporhus som svarta prickar i den 
sjuka vävnaden. Från angrepp på bal-
jorna, som blir brunvioletta, växer 
mycel in och infekterar fröna.

Motåtgärder
• Motståndskraftig sort.
• 4-5 års uppehåll mellan  

ärtgrödorna.
• Utsädet kan saneras genom 

betning.

Ärtbladmögel (K-A.H.)

Kontroll av förekomst 

Baljangrepp av ärtbladmögel, 
(G.C.N.) 

Mörkfärgade stjälkbaser på ärt 
orsakade av ärtfläcksjuka  
(P. medicaginis var. pinodella).  
(M. W.) 
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Odlingstekniska åtgärder för att  
minska smittan i utsädesodlingen 
I kapitlet beskrivs en del odlingstek-
niska metoder. Många av dessa har var 
för sig liten betydelse, men satta i ett 
system kan de få avgörande betydelse 
för smittan i det skördade utsädet. I 
vanlig odling är de förluster som vissa 
sjukdomar orsakar ibland av mindre 
betydelse och man kan tillåta sig växt-
följder och tekniker som ur växtskydds-
synpunkt är mindre bra. Vid 
utsädesproduktion är dock utsädets 
kvalitet och sundhet avgörande, speci-
ellt i den ekologiska odlingen, där 
kemisk bekämpning inte får tillgripas.

Växtföljd 
Vid produktion av stråsädesutsäde bör 
inte samma gröda ha odlats på fältet de 
två närmast föregående åren. Vid pro-
duktion av utsäde för potatis, ärter och 
oljeväxter behövs i regel betydligt 
längre uppehåll mellan grödorna. Korn, 
vete, råg och rågvete har dessutom flera 
gemensamma sjukdomar, varför 
andelen av dessa grödor inte bör vara 

för stor i växtföljden. Många sjukdomar 
smittar både genom utsäde och genom 
infekterade växtrester i marken. För-
delen av ett friskt utsäde kan spolieras 
genom en dålig växtföljd. För att und-
vika angrepp då samma gröda odlas 
igen behövs ett uppehåll mellan grö-
dorna så att smittämnet hinner brytas 
ner. Genom jordbearbetning kan man 
i viss mån påverka hur länge smittan 
behåller sin infektionsförmåga i 
marken. 

Avstånd till fält med samma 
gröda 
Speciellt sotsporer kan spridas långt. 
Vid utsädesodling är det viktigt att ha 
tillräckligt avstånd till fålt med samma 
gröda. För flygsot bör avståndet vara 
flera hundra meter och för bladfläck-
svampar räcker ca tio meter. Risken för 
angrepp av potatisbladmögel och PVY 
ökar om infekterade fält finns i vind-
riktningen närmare än ett par 100 m 
från odlingen. 

*Växter som baljväxter, oljeväxter 
och potatis angrips inte av sjuk-
domarna i översikten. Snömögel, 
fusarioser och mjöldryga kan 
dock angripa vallgräsen. Fusarium 
-arter kan infektera ett stort antal 
växter som klöver och lin.

Sjukdomar som kan angripa spannmål och kvickrot*

Sjukdom Korn Vete Havre Råg Rågvete Kvickrot

Bipolaris x x x

Brunfläcksjuka x x x

Dvärgstinksot x

Fusarioser x x x x x x

Havreflygsot x

Havrens bladfläcksjuka x

Hårdsot x

Kornets bladfläcksjuka x

Kornflygsot x

 Mjöldryga x x x x x x

Snömögel x x x x x x

Stinksot x

Strimsjuka x

Vetets bladfläcksjuka x x x

Veteflygsot x
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Jordbearbetning 
En kombination av stubbearbetning och 
plöjning är att föredra i stråsädesod-
lingen. 

Stubbearbetningen blandar in det orga-
niska materialet i marken och startar 
nedbrytningen. Härvid ökar saprofy-
tiska mikroorganismer starkt i antal, 
speciellt bakterier. Dessa konkurrerar 
om näringen och ökar på så sätt omsätt-
ningen och minskar smittämnets livs-
längd. 

Den efterföljande plöjningen 
blandar ytterligare in växtresterna i 
marken. Härvid är det viktigt att 
använda skumrist eller annan förplog 
för att halmrester ska bli väl nedplöjda. 
Utan stubbearbetning är risken annars 
stor att infekterad halm sticker upp 
mellan tiltorna och kommer att ligga i 
markytan vid såbäddsberedningen. 
Stora halmmängder kan också hamna 
djupt ner i plogfåran där de dels kan 
utgöra ett spärrskikt, dels riskera en 
långsam nedbrytning p.g.a. lägre syre-
halt och biologisk aktivitet. Det finns 
fall som tyder på att djupt nedplöjda 
halmrester plöjts upp och infekterat 
grödan två år senare. 

Minimerad jordbearbetning lämnar 
större mängder smittsamma växtrester 
i markytan och kräver därför en god 
växtföljd. Den högre omsättningen i 
det översta jordlagret medför visser-
ligen en snabbare nedbrytning av smitt-
källorna, men om samma eller besläktad 
gröda odlas i direkt följd är infektions-
risken mycket hög. 

Det ökande antalet spillplantor i 
minimerade jordbearbetningssystem 
medför också risk för angrepp av utsä-
desburna växtskadegörare. Spillplantor 
av stråsäd härstammar från obetade 
kärnor och kan vara infekterade av 
betydelsefulla sjukdomar som stinksot, 
snömögel, vetets brun- och bladfläck-
sjuka och utgöra smittkällor för vidare 
spridning i fältet. 

Såbädd och sådjup 
En grund och jämn såbädd ger en snabb 
ochjämn uppkomst. 

En grund och jämn såbädd, där 
utsädet placeras på såbottnen ger en 
snabb och jämn uppkomst med minskad 

risk för angrepp av utsädesburna sjuk-
domar i stråsäd. Grund sättning i varm 
jord (7 °C) av förgrott potatisutsäde 
minskar riskerna för angrepp av de 
flesta sjukdomarna på potatis. Angrepp 
av stinksot, Bipolaris, fusarioser, strim-
sjuka, kornets och havrens bladfläck-
sjuka ökar vid djup sådd. Också vid 
sådd i torr jord med långsam uppkomst 
ökar risken för angrepp av de tre sist 
nämnda.

Såtidpunkt 
Undvik extremt tidig sådd av höstsäd. 
såtidsundersökningar i höstsäd visar 
att speciellt angrepp av snömögel, men 
också flera andra mycket betydelsefulla 
skadegörare och svampar var starkare 
vid tidig sådd medan de nästan helt sak-
nades vid sen sådd. 

Risken för strimsjuka, kornets och 
havrens bladfläcksjuka ökar vid sådd i 
kall jord med långsam uppkomst. På 
fält med risk för mjöldryga bör man 
dock undvika allt för sen sådd eftersom 
detta medför fler sidoskott och utdragen 
blomning. 

Utsädesmängd 
Stor utsädesmängd medför normalt ett 
tätare bestånd med fuktigare mikro-
klimat som gynnar speciellt bladfläck-
svampar och snömögel. I potatisodlingen 
kan man minska risken för bladmögel 
genom att öka rad- och plantavståndet 
Detta minskar troligen också risken för 
stjälkbakterios, Phoma- och fusarium- 
rötor som gynnas av fuktiga förhål-
landen. 

Växtnäring 
Höga kvävegivor resulterar i täta fro-
diga bestånd, där fuktigheten hålls kvar 
under längre tid. Den tid det tar för 
grödan att torka upp efter regn eller 
dagg kan ha avgörande betydelse för 
om svamparna ska hinna infektera 
grödan. Speciellt de s.k. bladfläcksvam-

Halmens fördelning vid 
plöjning:

Utan stubbearbetning och 
förplog.

Utan stubbearbetning med 
förplog.

Med stubbearbetning och 
förplog.

Snabb uppkomst motverkar angrepp av 
sjukdomar. Utsäde placerat på såbottnen 
gror snabbt, medan utsäde i torr, lös jord 
gror långsamt. 
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parna gynnas av ett fuktigt mikro-
klimat i grödan. Överdriven kväve- 
gödsling eller odling på kväverika 
mullrika jordar kan ge bladvävnad som 
är mer mottaglig för infektioner. God 
tillgång på fosfor och kalium anses 
bidra till ökad köldhärdighet och mot-
ståndskraft mot utvintringssvampar.

Stallgödsel 
Sporer av stinksot/dvärgstinksot över-
lever i viss utsträckning med bibehållen 
infektionsförmåga passagen genom 
magen hos flera djurslag. Det finns 
därför risk att marken tillförs sporer 
från egen odling och/eller inköpt foder 
genom stallgödseln. 

Vissa iakttagelser tyder på att livs-
dugliga sporer av främst Bipolaris men 
troligen också av kornets bladfläcksjuka 
kan spridas med stallgödsel. Man bör 
därför vid spridning av halmrik stall-
gödsel placera den på fält där risken för 
angrepp är så liten som möjligt. 

Skördetidpunkt 
Genom att tidigt skörda en mindre del 
av fältet, där grödan ser friskast ut, kan 
odlare som avser att använda sitt eget 
utsäde finna en möjlighet att minska 
risken för smitta i utsädet. Undersök-
ningar under senare år har visat att 
infektionen av kärnan för vissa svampar 
sker sent i grödans utveckling. Det sker 
en betydande ökning av smittan under 
de tre sista veckorna före skördemog-
naden. Detta gäller speciellt för Bipo-
laris, men även i viss mån kornets 
bladfläcksjuka. För andra sjukdomar 
saknar vi i dagsläget uppgifter. Man 

bör dock tänka på att kärnor med hög 
vattenhalt är mycket känsliga för att ”ta 
värme” och att torkning vid för hög 
temperatur lätt kan minska grobarheten 
kraftigt. 

Även i potatis har tidpunkten för 
blastdödning och upptagning stor bety-
delse för utsädeskvaliteten. Vid risk för 
virusinfektion bör blastdödningen ske 
innan smittan nått knölarna vilket nor-
malt skerea tre veckorefter att vingade 
bladlöss spridit smittan. I Växtskydds-
prognoser från SLU ges information 
om det aktuella läget. Då potatisblad-
mögel uppträder i beståndet bör blasten 
tas bort eller avdödas i ett tidigt skede 
för att minska risken att sporer når knö-
larna och orsakar brunröta. För egen 
utsädesodling kan en mindre del av 
fältet odlas under väv och blastdödas 
tidigt för att minska risken för brun-
röta. Det är också viktigt att skalet får 
utbildas väl innan upptagningen sker. 
Man bör dock tänka på att risken för 
Fusarium-röta ökar vid allt för tidig 
upptagning, medan risken för Phomarö-
torna ökar vid sen upptagning. 

Övriga faktorer 
Även faktorer som dränering, mark-
struktur och jordart påverkar sjukdoms-
angreppen. Faktorer som ökar markens 
fuktighet eller ger upphov till tätare 
bestånd och fuktigare mikroklimat 
gynnar de flesta svampsjukdomar. Ned-
brytningen av växtresteroch smitt-
ämnen är långsam i lätta jordar, i täta 
jordar och dåligt dränerade fält där 
syretillgången är låg.
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