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Sammanfattning
Rhizoctonia solani är en jordburen svamp som bildar långlivade vilkroppar,
sklerotier. Detta gör att risk för smitta kan finnas under flera år. Svampen kan även
överleva som mycel på växtrester. Marksmittan kan inte bekämpas utan svampen
måste kontrolleras med förebyggande åtgärder och ett helhetstänk över växtföljden.
Ett integrerat växtskydd är grunden för att fortsatt kunna producera på jordar
infekterade med R. solani.
R. solani orsakar stora ekonomiska skördeförluster i oräkneligt många kulturer
världen över. Svampen angriper växter ur vitt skilda kulturer - gräs, grönsaker, bär,
potatis och krukväxter. Inom grönsaksproduktion på friland har problemen med R.
solani ökat under senare år. Problemen är oftast störst i intensiva växtföljder på
lättare jordar.
R. solani och orsakar en lång rad olika skadesymptom. Svampen orsakar olika typer
av symptom på olika delar av växten. Ofta angrips groddplantor vilket bidrar till
försämrad uppkomst. På småplantor orsakar svampen rotbrand. Då plantorna blivit
lite större kan infektionen visa sig i form av filtsjuka. I varmare trakter kan rötor på
blad och stammar förekomma. Mest studerat är groddbränna hos potatis.
Den genetiska variationen inom R. solani är mycket stor och man har delat in släktet
i olika anastomosgrupper, AG-grupper. Isolat tillhör samma AG-grupp om dess hyfer
kan smälta samman. Fortfarande är mycket oklart kring de olika gruppernas
värdväxtkretsar men det står klart att isolat från olika grupper har olika krav på såväl
klimatbetingelser som värdväxter. Flera av isolaten kan infektera många olika grödor.
Även att stort antal ogräs är värdväxter för R. solani.
Angrepp av Rhizoctonia kan minskas genom flera metoder. Man måste tänka
långsiktigt och vara beredd att göra insatser inom flera olika områden för att uppnå
så god effekt som möjligt. Val av god växtföljd liksom olika odlingstekniska åtgärder
som gynnar snabb uppkomst är betydelsefulla åtgärder. Lämna inte smittade
skörderester på fälten och tänk på att svampen lätt sprids med maskiner, redskap och
vatten. Välj frö, plantor och utsäde av god kvalitet. Tillförsel av antagonistiska
svampar eller blockerande mikroorganismer samt användning av fungicidbetat
utsäde är möjliga vägar.
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Bakgrund
Det är välkänt att basidiemyceten Rhizoctonia orsakar ekonomiskt betydande
skördeförluster i många grödor. Rhizoctonia spp. kan angripa många olika växter
såsom grönsaker, potatis, krukväxter och gräsmattegräs (30). Mycket forskning har
koncentrerats kring groddbränna och lackskorv som R. solani orsakar på potatis.
Som rådgivare har vi under senare tid uppmärksammat ökade problem med
Rhizoctonia i såväl potatis som i olika grönsakskulturer (speciellt i morötter). Dessa
observationer styrks av många andra verksamma inom området i olika länder (A, B C,
E). Det är troligt att det är just R. solani som ökar. Problemen syns oftast tydligast i
intensiva växtföljder på förhållandevis lätta jordar. Därför har vi valt att främst
fokusera på R. solani i grönsakskulturer i detta arbete.
Sjukdomar uppstår i de allra flesta fall som följd av ett ofta mycket komplext samspel
mellan värdväxt och skadegörare. Klimat, jordmån och växtföljd är faktorer som
påverkar detta samspel. Projektets målsättning har varit att belysa dessa samband då
det gäller R. solani för att finna möjligheter för att minska problemen.

Biologi Rhizoctonia solani
Rhizoctonia solani är en jordburen svamp som bildar långlivade vilkroppar,
sklerotier. Detta gör att risk för smitta kan finnas under flera år. Svampen kan även
överleva som mycel på växtrester. Vilkropparna kan se mycket olika ut såväl till
storlek som till färg (25). Generellt kan sägas att de oftast är betydligt mindre än
vilkroppar från bomullsmögel.
Rhizoctonia solani finns över hela världen och är en mycket gammal svamp som
påträffas i både brukad och obrukad jord. Det är troligt att R. solani ursprungligen
levde i markytenivå och att svampen genom årens gång anpassat sig till att kunna
leva såväl ovan som under jord (32). Första gången som släktet Rhizoctonia
omnämnts i litteratur är av De Candello år 1815 (1). Efter den upptäckten har man
kunnat identifiera närmare hundra Rhizoctoniarter.
R. solani ingår i ett komplex av svampar som sänker fröns groningsförmåga samt
försämrar uppkomsten. Ofta uppstår bruna, långsmala fläckar på rötter eller
rothalsen (1). Roten förtvinar och rötan kan spridas uppåt till hypokotylen, den nedre
stambasen, vilket medför att plantan bryts av.
Lätta jordar med högt mullinnehåll är känsligast för angrepp. I fält ser man oftast de
största problemen i områden med lättast jord. Markens pH-värde verkar vara utan
betydelse frö svampens fortlevnad och spridning. Infektionerna blir ofta allvarligare
under vårar då det råder fuktiga förhållanden (1). Svampens förmåga att överleva på
växtrester som fältsmitta från år till år är mycket god. R. solani tillväxer under ett
stort temperaturområde.
Svampen stimuleras av olika kemiska substanser som plantan avger. Då svampen får
kontakt med en värdväxt bildar den ett infektionsorgan som penetrerar cellväggen.
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Efter detta är det möjligt för svampen att hämta näring från växten. De celler som
svampen koloniserar dör.
R. solanis sexuella stadie heter Thanatephorus cucumeris. R. solani kan övergå till
sexuellt stadie under fuktiga förhållanden. I detta stadium producerar svampen
sexuella basidiesporer. Betydelsen av dessa sporer är inte avgörande för svampens
fortlevnad men kan bidra till att sprida svampen ovan jord under varma
förhållanden. Basidiesporerna kräver över 21°C för att gro (24).
R. solani indelas i olika raser så kallade anasomosgrupper, se vidare under stycket
”Stor genetisk variation – indelning i anastomosgrupper”.

Livscykel
Sklerotier, vilkroppar, och mycel från Rhizoctonia kan överleva i marken på
plantrester, i jorden eller på värdväxter över vintern. Tidigt på våren då jorden börjar
bli varm aktiveras sklerotierna och hyfer växer ut från dessa. Även mycel som
övervintrat börjar tillväxa på nytt då våren kommer. Finns lämplig värdväxt
invaderar mycel cellerna och infektion sker (Figur 1). Mycel tillväxer inuti värdväxten
och nya sklerotier bildas. Under fuktiga och varma förhållanden kan sexuella
fruktkroppar bildas och basidiesporer spridas. Dessa kan infektera genom att växa ut
till mycel och infektera via penetration av cellerna. Basidiesporer kan även
undantagsvis infektera genom att växa in via stomata.
Sklerotiernas överlevnadsförmåga minskar om det är varmt och fuktigt i marken
eftersom de då gror. Är det däremot torrt och mindre fuktigt kan sklerotierna vara
livsdugliga under minst sex år (1).
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Figur 1. Livscykel för Rhizoctonia solani. Bilden är hämtad från (1).

Stor genetisk variation – indelning i anastomosgrupper
Den genetiska variationen inom R. solani är stor. Den taxonomiska klassificeringen
bygger idag på indelning i olika anastomosgrupper (olika raser). Denna klassificering
föreslogs först av Schultz (30) i Tyskland, utvecklades av Richter & Schneider (27).
Några av anastomosgrupperna är i sin tur indelade i undergrupper.
I äldre litteratur benämns de olika raserna ofta patotyper medan man idag kallar dem
för anastomosgrupper. Variationen mellan de olika anastomosgrupperna är stora. De
har olika krav på näringstillgång, fuktighet och temperatur och de är olika virulenta.
Man har tidigare varit på väg at dela in R. solani i olika fysiologiska raser men detta
har inte skett på grund av taxonomiska svårigheter.
Isolaten inom samma anastomosgrupp är nära besläktade och har förmåga att bilda
anastomos med varandra dvs cellinnehållet från mycel hos två olika isolat växer ihop
och smälter samman. Vanligtvis bildas en por igenom hyfväggen så att cellinnehållet
blandas mer eller mindre fullständigt. Man talar om fullständig anastomos vilket
innebär att de sammansmälta cellerna samt fem-sex celler på varje sida om
sammansmältningen dör (7). Detta visar att isolaten tillhör samma anastomosgrupp.
Hyfer från en anastomosgrupp kan alltså endast smälta samman med hyfer från
isolat ur samma grupp. Anastomosgrupperna beskrivs som isolerade populationer
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eftersom individuella isolat inte reagerar med isolat från andra grupper. Det finns
idag 14 anastomosgrupper beskrivna (7).
Olika anastomosgrupper har olika värdväxter, en del har en vid värdväxtkrets och
andra har en snävare värdkrets, se Tabell 1 nedan. AG 3 går främst på potatis och är
vad man tror den vanligaste orsaken till lackskorv och groddbränna (VII), men även
andra anastomosgrupper ger upphov till skador på potatis. Detsamma gäller t ex
sallat, morot och bönor som fungerar som värdväxt för mer än en grupp.
Tabell 1. Tabellen visar de olika anastomosgrupperna hos R. solani samt dess
värdväxter (4, 7, 9, 11, 15, 36, VI)
Anastomosgrupp
AG 1-IA
AG 1-IB
AG 1-IC
AG 2-1
AG 2-2 IIIB
AG 2-2 IV
AG 3
AG 4

AG 5
AG 6

AG 7
AG 8
AG 9
AG 10
AG 11
AG 12
AG 13
AG BI

Värdväxter
ris, durra, majs, bönor,
gräs, soja, sallat, gurka
bönor, soja, kål, sallat,
fikon
bovete, morot, sojaböna,
lin, tall
korsblommiga, sallat,
jordgubbar, tulpan, kål,
potatis
ris, sockerbeta, sötpotatis,
gräsmattegräs, sockerbeta,
potatis, tobak, morot,
blomkål,
gurkväxter, tomat, ärtor,
potatis, sojaböna, lök,
bomull, bönor, morot,
sockerbeta, vete, sallat
potatis, gräsmattegräs,
bönor, sallat
icke patogen enligt vissa
källor medan andra
uppger korn, rädisa,
orkidé
svag patogen, potatis
havre, vete, potatis
potatis, korsblommiga
icke patogen
vete, sojaböna
orkidé, korn
bomull
troligen icke patogen

Grupperna 1-4 är världsomspännande och de vanligaste i Sverige. Grupp 6 och 7
finns mest i Japan, grupp 8 och 11 i Australien och USA och grupp 10 i
Stillahavsområdet (11).
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Grupperingen är mycket komplex och givetvis hade det varit önskvärt att listan varit
mera komplett.

Ogräs fungerar som värdväxter
Det finns även ett flertal ogräs som fungerar som värdväxter för R. solani. Dessa kan
hålla svampen vid liv och även i vissa fall uppföröka den. Exempel på ogräs som är
värdväxter är kvickrot, svinmålla, penningört och lomme (1, 21). De tre sistnämnda
vet man medverkar till övervintring av åtminstone anastomosgrupp 3. De flesta ogräs
är symptomlösa värdar dvs de uppvisar inga synliga tecken på angrepp.

Plantans försvar är försvagat vid låga temperaturer
Hur omfattande ett angrepp blir beror givetvis inte bara på R. solani utan även på
plantans försvar och motreaktioner. Motreaktionerna är oftast långsammare vid lägre
temperaturer vilket medför större angrepp då det är kallt. Studier har visat att
angrepp på t ex potatis blir starkare vid lägre temperaturer (8).
Baker och Martinson rapporterade redan 1970 om ökade angrepp av Rhizoctonia vid
brist på kalcium och kalium samt vid överskott på kväve (3). Kalcium spelar en
avgörande roll i plantcellen som stärkare av cellväggarna. God kalciumstatus är
generellt positivt ur angreppssynpunkt då plantor med god kalciumstatus ofta står
emot olika angrepp effektivare.

Osäkert om frösmitta finns
Det är väl känt att smitta följer med potatisutsäde i form av lackskorv och fläckar av
”dry core” (se stycke om potatis) och med plantmaterial i form av marksmitta. Då det
gäller om smitta kan vara fröburen är svaret något mera osäkert. I litteraturen finner
man få uppgifter som styrker att smittan är fröburen och lika få uppgifter om att den
inte är fröburen. Roel Veenstra (B) på Bejo menar att frösmitta inte kan förekomma
men att smitta ändå kan komma in i fröproduktionen tillsammans med jord. I
produktionen ingår dock test för att säkerställa att utsädet är fritt från smitta av
Rhizoctonia.
I material från Ministry of Agriculture Food & Rural Affairs I Ontario (II) presenteras
att Rhizoctonia kan spridas med som smitta i eller på fröet. Samma uppgifter finns i
boken ”Compendium of Brassica Diseases” från APS Press (28). Det råder alltså
oklarheter om frösmitta finns eller inte. Frösmitta, om den finns, är dock ett litet
problem i sammanhanget.

Samband mellan R . solani och frilevande nematoder
Undvik att producera rotfrukter på fält där det finns problem med både frilevande
nematoder och Rhizoctonia. Skador orsakade av frilevande nematoder (främst
rotsårs-, stubbrots-, nålnematoder) utgör ofta inkörsportar till angrepp av R. solani
(B, E, F, 18). Studier visar att man får ökade angrepp av R. solani på jordar med stor
förekomst av rotsårsnematoder.
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Maria Viketoft på SLU driver ett projekt där sambandet mellan groddbränna och
frilevande nematoder studeras. Bakgrunden är att man påvisat hög förekomst av
stubbrots- och rotsårsnematoder i fält med stora angrepp av groddbränna. Projektets
målsättning är att kunna identifiera interaktionen och förstå orsakssambanden
mellan nematoder och R. solani. Man har funnit att när R. solani förekommer
tillsammans med Pratylenchus penetrans (rotsårsnematod) så blir potatisskörden
lägre. Antalet knölar påverkas inte signifikant men vikten är signifikant lägre (F).

Symptom och skadebild
R. solani orsakar olika typer av symptom på olika delar av växten. Svampen angriper
ofta groddplantor vilket bidrar till försämrad uppkomst. I följande stycken beskrivs
de generella symptom R. solani kan orsaka nämligen groddbrand/rotbrand, filtsjuka
och, i varmare trakter även, rötor på blad och stammar. Därefter följer en genomgång
av angrepp på olika kulturer.

R. solani orsakar groddbrand/rotbrand
Groddbrand/rotbrand kan orsakas av ett flertal olika så kallade förökningssvampar,
däribland R. solani som har mycket bred värdväxtkrets. Angreppen blir svårast under
ogynnsamma förhållanden.
Groddbrand tar sig ofta lite olika uttryck beroende på när i plantans
utvecklingsstadium angreppet startar. Ibland sker angreppet just då fröet börjar gro
och då kommer det inte upp någon planta överhuvudtaget. Det vanligaste är dock att
plantorna dör på groddplantstadiet. Vanligtvis bildas en insnörning mellan rot och
stam där vävnaden svartnar och sedan ruttnar. Det skadade partiet breder ut sig både
uppåt och nedåt och hämmar eller slutligen dödar plantan. Även om plantan inte dör
påverkas den negativt av angreppet. Den stannar upp i växten, bladen blir gulaktiga
eller skiftar lite åt rött och på rötterna finner man svartbruna skadade partier. Rötor
av R. solani är oftast torra och frätsårsliknande.

R. solani orsakar filtsjuka
Rhizoctonia solani kan orsaka filtsjuka hos ett stort antal kulturer bland annat
rabarber, potatis och sallat. Filtsjuka är vanligare under våta förhållanden och syns
ofta som en gråvit beläggning vid plantornas stjälbas eller på bladen. Ofta är de första
symptomen bruna fläckar på stam och bladnerver. Senare syns ett nätverk av
svartbruna nerver. Svampen kan växa från planta till planta över jordytan med sitt
mycel. Mycelet är ofta kraftigt och ibland tom synligt för blotta ögat.

R. solani orsakar angrepp på blad och stammar i varmare länder
R. solani kan, främst i varmare och fuktigare delar av världen, orsaka stora angrepp
på blad och stjälkar genom infektion av sklerotier, basidiesporer eller myceldelar.
Angreppen syns först som små bruna nekrotiska fläckar med brungröna kanter (31).
Fläckarna blir snabbt större och smälter samman. Angripna partier blir blöta i mitten
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och därefter torkar vävnaden in och de angripna bladen eller blombladen blir ofta
trasiga och håliga.

Rhizoctonia på morötter
Rhizoctonia orsakar tre ekonomiskt mycket betydelsefulla sjukdomar på morötter
(14, 26). Två av dessa är relativt väl kända nämligen kraterröta som orsakas av R.
carotae och rotfiltsjuka som orsakas av R. crocorum. Den tredje sjukdomen vilken
orsakas av R. solani är ännu så länge mindre känd och har ännu inget svenskt namn.
På engelska heter sjukdomen crown rot. R. solani orsakar även rotbrand på morot.
Kraterröta, Rhizoctonia carotae
Rhizoctonia carotae orsakar kraterröta på morötter. Svampen lever i jorden och
angriper morötterna men symptomen blir synliga först efter ett par månaders
lagring. Angreppet syns som små kratrar i vilka det växer först vitt och senare
gulbrunt mycel (14), se Bild 1. Svampen kan växa på träet i lagringslådorna men
problemen finns även i löslager eftersom den oftast kommer med in från fält. Även
andra växtslag kan angripas t ex kål, rödbetor, selleri och potatis vilket gör att en väl
genomtänkt växtföljd är nödvändig för att minska problemen med denna
lagersjukdom. Man bör även se till att rengöra lådorna ordentligt före användning.
Kraterröta tillväxer mellan -4°C och 24°C med optimum vid 0-3°C.
Tidiga angrepp av bomullsmögel, Sclerotinia sclerotiorum, kan förväxlas med
kraterröta men mycel från bomullsmögel är betydligt luddigare och blir inte gulbrunt
då det blir äldre.

Bild 1. Angrepp av R. carotae. Källa: http://postharvest.ucdavis.edu
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Rotfiltsjuka, Rhizoctonia crocorum
Rhizoctonia crocorum orsakar rotfiltsjuka hos flertalet flockblomstriga grödor bl a
morot, palsternacka, selleri, fänkål och persilja (14). Även rabarber kan drabbas.
R. crocorum orsakar till en början inte så tydliga symptom ovan mark. Bladen blir
klorotiska och får vissna toppar i fläckar på fältet. Då man drar upp rötterna sitter
jorden ofta fast i de angripna rötterna. I tidiga stadier utvecklas individuella hårda
mörkbruna till brunlila fläckar på rötterna. Då infektionen fortlöper bildas en tät
mycelmatta på rötterna. Mycelet är först lite lila men blir senare brunaktig och
läderartad i konsistensen, se Bild 2.

Bild 2. Morötter angripna av R. crocorum. Källa vänstra bilden:
http://www.donsgarden.co.uk/pests/570 Högra bilden: Stina Andersson, HIR
Malmöhus AB/Hushållningssällskapet Kristianstad.
R. solani på morot
R. solani orsakar angrepp på småplantor av morot i form av rotbrand. På mognande
morötter syns skador av R. solani i form av horisontella mörkbruna sår främst på
morotens nacke men vid allvarligare angrepp även längre ned på roten. Då
morötterna börjar mogna dör blasttopparna i områden på fältet. Det är troligt att
angreppen kan initieras tidigt på säsongen, speciellt under blöta förhållanden, men
att symptomen blir synliga först senare under säsongen (13, 14). Angreppet kan även
ses i form av filtsjuka på nedre delen av blasten samt som tydliga svarta
sklerotieprickar, se Bild 3.
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Bild 3. Angrepp av R. solani på morötter. Fotograf: Marianne Wikström, Agro
Plantarum.

Gurkväxter
R. solani kan orsaka rötor på gurkfrukter (36). Rötan börjar som beigebruna blöta
områden på frukternas undersidor. Partierna sjunker ofta in, blir oregelbundna och
torkar längs kanterna då de blir större. Temperaturen anses viktigare än fuktigheten
för infektionens spridning. Möjliga åtgärder är att täcka marken så frukterna inte
kommer i direkt kontakt med jorden.
Gurkväxter drabbas, under sämre förhållanden, även av rotbrand orsakad av R.
solani (36).

Bönor
Rotrötor orsakade av R. solani på bönor är vanlig i de flesta delarna av världen.
Svampen orsakar även bladangrepp på bönor i varmare trakter.

Stjälkselleri
Stjälkselleri kan angripas av R. solani. Angreppet startar oftast precis vid bladbasen
där plantan har kontakt med jorden. Angreppet syns som bruna fläckar.

Sallat
R. solani orsakar filtsjuka hos sallat. Filtsjuka syns oftast först som små rödbruna
fläckar på bladnerverna (15). Nerverna mörknar efterhand och bladen får ett nätverk
av svartbruna nerver. Bladvävnaden i övrigt är ofta tunn. Svampen kan växa från
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planta till planta över jordytan med sitt mycel. Mycelet är ofta kraftigt och ibland
även synligt för blotta ögat.
Tyska studier (15) har visat att angrepp av R. solani på sallat oftast sker av isolat från
AG 1-IB. Tomat, majs och lök infekterades i någon utsträckning av isolat ur denna
grupp medan alla testade växter ur kålfamiljen, rädisa, kårrabbi och broccoli
infekterades svårt.

Kål
R. solani orsakar flera typer av rötor hos kålväxter (28, III). Angreppen kan starta
redan då fröet gror vilket medför att ingen planta kommer upp. På småplantstadiet
efter utplantering kan, speciellt under ogynnsamma förhållanden, rotbrand inträffa
liksom angrepp på stjälkbasen just vid markytan vilket ger luckigt och ojämnt
bestånd, se Bilderna 4 och 5. På små plantor med bara ett par bladpar kan både
hypokotyl och stam bli lilafärgad för att senare övergå i brunsvart då rötan fått fäste
på allvar. På större plantor av t ex rädisa och kålrot kan R. solani orsaka kraterröta
vilket syns på som brunsvarta lätt insjunkna partier på frukterna. I huvudkål kan
angrepp av R. solani även ske på huvuden. Angreppen syns som distinkta avgränsade
mörka fläckar (23, III). Efter en tid blir det ofta hål i mitten av fläckarna.

Bild 4. Bilden visar angrepp av R. solani i kål. Källa:
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/brassicas/diseases-anddisorders/rhizoctonia.html#advanced
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Bild 5. Bilden visar angrepp av R. solani på stjälkbasen av kålplanta. Angrepp på
stjäkbasen på andra grödor ser ut på liknande sätt. Källa:
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/brassicas/diseases-anddisorders/rhizoctonia.html#advanced

Dill
Dill är känslig för groddbrand. Angreppen kan orsakas av bl a R. solani och kan börja
redan då fröna börjar gro vilket resulterar dålig uppkomst. Det vanligaste är dock att
plantorna dör på groddplantstadiet (29). Angreppet syns som en insnörning mellan
rot och stam. Området svartnar, ruttnar och sprider sig uppåt och nedåt vilket i
värsta fall resulterar i att plantan dör. Plantor som inte dör av angreppet stannar upp
i växten och blir gula eller rödaktiga i bladen. På rötterna ser man de mörka angripna
partierna.
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Ärtor
På ärtor syns groddbrand på stjälkbasen och rothalsen som röd- till brunaktiga
missfärgningar. Tillväxtpunkten på groddplantorna angrips ofta och dör, vilket leder
till att nya skott växer fram från den nedersta noden närmast fröet.

Rödbetor/sockerbetor
R. solani kan orsaka stora ekonomiska förluster i olika typer av betor t ex sockerbetor
och rödbetor (17). Svampen kan orsaka både rotbrand, kronröta och rotröta hos
betor. Rötor som startar i kronan orsakas oftast av smita i jord som kommer upp
bland bladen under tidiga radhackningar men kan även komma med vatten vid
översvämmade fält på våren. Angrepp som startar i kronan sprider sig till roten efter
ett tag. Angreppet kan även strata på roten och sprida sig uppåt. De, ovan mark,
synliga symptomen ser likartade ut oberoende om angreppet starta i kronan eller på
roten. Bladverket vissnar plötsligt ofta fläckvis på fältet. Bladen får brunsvarta fläckar
som sprider sig tills hela bladet torkar in och dör till en död rosett som ligger platt på
marken. Röätterna får brunsvarta ovala fläckar vilka sprider sig över hela roten (17).
Vid kraftiga angrepp blir roten deformerad och håligt insjunken.

Potatis
På potatis orsakar R. solani groddbränna genom att sklerotier som finns i form av
lackskorv på sättpotatisens yta angriper groddarna då de växer fram (26), se Bilderna
6 och 7. Även mycel och så kallade ”dry corefläckar”, Bild 8, på potatisytan kan sprida
smittan liksom andra smittade växter. Stjälkdelar och stoloner får bruna frätsår som
syns då de vuxit till sig ovan markytan. Vid regnigt väder uppstår ofta senare under
säsongen en gråvit filtliknande strumpa omkring stjälkbasen, filtsjuka. Filtsjuka, Bild
9, orsakas av svampens perfekta stadie som heter Thanetophorus cucumeris. Vid
denna tid kan även luftknölar bildas alldeles ovanför markytan.

Bild 6. Bilden visar potatisplantor angripna av groddbrand. Bild Ingemar Nilsson
Hushållningssällskapet Skaraborg.
18

Bild 7. Potatis med angrepp av lackskorv. Bild Ingemar Nilsson
Hushållningssällskapet Skaraborg.
Marksmitta kan orsaka lackskorv även om utsädet varit fritt från smitta. Vid mycket
höga halter av marksmitta kan angrepp av lackskorv på utsädet även ge upphov till
groddbränna.

Bild 8.”Dry core-angrepp” med typiskt krokodilskinnsskal på gångens väggar. Bild
Ingemar Nilsson Hushållningssällskapet Skaraborg.
Angrepp av groddbränna hindrar plantans näringstransport. Är angreppen stora dör
groddarna vilket ger luckiga bestånd. R. solani hindrar dessutom skalets tillväxt
vilket ger minskad skörd och knölar som är spruckna, ihåliga och ojämna i storlek.
Skalskadorna kallas Dry core och liknar larvskador men skiljs åt genom att
ingångshålet är något mindre än själva gången. En larvskada har jämntjockt
ingångshål.
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Bild 9. Bilden visar potatisplanta angripen av filtsjuka. Bild Ingemar Nilsson
Hushållningssällskapet Skaraborg.
Tidiga angrepp i samband med uppkomst kommer med största sannolikhet via
utsädessmitta. Senare angrepp kan orsakas av såväl utsädessmitta som marksmitta
(VII, 24).
Även certifierat utsäde kan innebära ett förhållandevis högt smittryck eftersom 3% av
knölarna får uppvisa angrepp av lackskorv, pulverskorv och blåskorv på upp till en
tiondel av ytan. Det är viktigt med friskt utsäde för att minska framtida marksmitta
och hålla en hög kvalitet på potatisen.
Förebyggande åtgärder mot R. solani inom potatisproduktionen är att ha en växtföljd
på minst fyra år och att välja smittfritt utsäde (16). Man bör vidare undvika sorter
med långsam uppkomst och sorter med tidigt mognande men sen skörd. Det finns
sortskillnader med dessa är förhållandevis små. Sorter som lätt får sprickor och
ihåligheter liksom sorter med grund knölsättning bör undvikas. Alltför riklig
kvävegödsling ökar risken för angrepp.
Svenska försök har visat att man kan reducera angreppsgraden av R. solani i potatis
genom att behandla utsädet och spraya sättfåran med nyttosvampen Trichoderma
(2). Andra metoder som testats är att gasa utsädespartiet med vitlöksolja samt att
behandla utsädet med varmvatten 55°C° i 5 minuter. Gasning med vitlöksolja har
uppvisat sanerande effekter i försök.
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Jordgubbar
Både R. solani och R. fragariae infekterar jordgubbar och orsakar rotrötor, främst på
sidorötterna. R. solani kan döda huvudkronan och sidokronor bildas (22). Legard et
al. (1997) (20) konstaterar att Rhizoctonia normalt återfinns på stressade plantor.
Plantor som drivs hårt har ett sämre eget försvar och klarar därför att stå emot
angrepp sämre. Det finns, flera anastomosgrupper även inom R. solani och inom R.
fragariae (33).
Vid ett typiskt angrepp av R. solani kollapsar plantan just då frukterna tillväxer som
bäst. Bladundersidorna blir lite lila och bladen tenderar att rulla sig uppåt (22).
Kronbladen blir bruna. Huvudkronan dör och sidokronor bildas såvida angreppet
inte är så allvarligt att hela plantan dör på en gång. Angripna kronor är brunfärgade
innuti (bild) och yngre adventivrötter har ofta mörkbruna kärlsträngar (lesions). Just
rotinfektion gynnas av kallare förhållanden (2-18°C) medan bladangrepp, se nedan,
gynnas av högre temperaturer (18-32°C).
R. solani orsakar även rötor på själva frukten. Angreppen startar på den del av
frukten som har kontakt med marken. Skadan syns först som brunröda fläckar på det
omogna bäret. Angreppet sprider sig och frukten mognar inte utan stannar upp i
tillväxten blir brunrött och lite intorkat (22).
R. solani orsakar även bladfläckar (leaf blight). Angreppen startar oftast på äldre blad
och kronblad. I ett senare skede blir även nya blad angripna och missformade. Bladen
blir missformade eftersom mycel tillväxer på undersidan och bladet kan därmed inte
utvecklas optimalt (22).
Även blomknoppar i alla utvecklingsstadier kan angripas av R. solani. Plantan kan dö
av detta angrepp men vanligtvis överlever den. Någon fruktsättning blir det dock inte
under angreppsåret.

Åtgärder
Angrepp av Rhizoctonia kan minskas genom flera metoder. Man måste tänka
långsiktigt och vara beredd att göra insatser inom flera olika områden för att uppnå
så god effekt som möjligt. Klimatet påverkar angreppsgraden. Problemen blir större
under fuktiga förhållanden.

Möjligheter att mäta om marksmitta finns eller inte
Carlsson, 2003 (11) ger en bild av metoder för påvisande av marksmitta. Det finns
metoder för att ympa jordprov på selektiv agar. Marksmitta kan även uppskattas med
hjälp av fångstplantor eller växtsegment som inkuberas tillsammans med den jord
man önskar undersöka. Dessa metoder ger inte svar på vilken anastomosgrupp
smittan härrör från och är inget som används i praktiken.
Carlsson, 2003 (11) ger vidare en snabb överblick över metoder, utöver
anastomosreaktionen, som är möjliga för identifiering av de olika grupperna inom R.
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solani. Här nämns olika former av DNA-tekniker liksom metoder som baseras på
serologi och analys av fettsyror och protein.
Dessa metoder är dyra ännu inte utvecklade för användning annat än i
forskningssammanhang. Det finns behov av snabba och korrekta metoder för
rutinbestämning av eventuell smitta i jord- och plantprov (10).
Den metod som används en del är en PCR-teknik som finns tillgänglig bl a i Skottland
(E). Priset för ett prov är runt 1500:-. Denna metod används en del inför utläggning
av olika försök och demonstrationer med R. solani. Detta är dock ingen metod som
bedöms som en realistisk prognosmetod för producenter (D, E). Detta dels eftersom
det är en relativt dyr metod och dels eftersom det visat sig att det inte finns något
tydligt sambandet mellan mängden marksmitta och angreppsgraden (D, E, F). Det är
så många faktorer som påverkar hur omfattande angreppet är. Resultaten av ett PCRtest är svåra att använda som en rekommendation.
Det upplevs som komplext och svårt att lägga ut försök (B, C och D) när man önskar
studera R. solani. Forskare upplever att angreppsgraden varierar stort. Man kan
lägga försök på en plats där angreppen tidigare år varit stora och där man bevisligen
har marksmitta utan att man får problem. Man kan även få stora problem på platser
där man bara kan påvisa liten mängd marksmitta. Problemen är störst på lätta jordar
men årsmånen har också stor påverkan på angreppsgraden.

Förebyggande åtgärder
Val av god växtföljd
Det pågår forskning om hur olika grödor i växtföljden påverkar smittoförekomsten av
R. solani men detta är tyvärr ännu inte så väl utrett. Ökad kunskap är önskvärt för att
kunna värdera olika grödors påverkan. På Bejo menar man att råg är positivt för att
minska problemen (B), detta styrks eventuellt av danska försök som visat att råg
verkar sanerande. Information om att råg visat sig sanerande finns på
Jordbruksverkets hemsida (VII) men detta är inget som den litteratur vi studerat
inom projektet i övrigt varken styrker eller förkastar. Kontakter med Lars Bødker och
Ghita Cordsen Nielsen på Videncentret i Danmark liksom danska rådgivarkollegor
har inte bringat klarhet vad detta är för studier. Danska studier som genomförts har
däremot visat att havre eventuellt kan vara positivt och att gul senap under vissa
omständigheter kan vara negativt (G). Man har dock inte funnit grödor vars effekter
ännu kan utnyttjas praktiskt.
Såväl producenter som rådgivare och forskare upplever att angreppen ökar i områden
där det produceras mycket potatis. Marksmitta av R. solani minskar inte så länge
inslaget av växter i växtföljden är av sådant slag som uppförökar eller bibehåller
smittan i marken. Eftersom svampen kan fortleva på ett antal olika ogräs kan man
aldrig helt bortse från förekomsten av marksmitta. Givetvis får marksmittan mindre
betydelse i optimala växtföljder som hålls ogräsfria. Eftersom en del av de olika
anastomosgrupperna har ett stort antal värdväxter är just växtföljden en stor
utmaning.
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Då det gäller potatis har man visat att mängden marksmitta minskat betydligt efter
tre till fyra års produktion utan värdväxter. Då man tittar på Tabell 1 framgår det
tydligt att det är en utmaning att bygga grönsaksväxtföljder där det är minst tre år
mellan grödor som är mottagliga för smitta från samma anastomosgrupp.
Odlingstekniska åtgärder
Angrepp av R. solani blir ofta svårare vid kallare väderlek då uppkomst och
etablering tar lång tid (16). Det är en god idé att gynna snabb uppkomst och snabb
etablering genom val av lämplig plats och olika odlingstekniska åtgärder (12). Tidig
plantering och sättning i kall jord gör att risken för angrepp ökar. Detta sker dels för
att det är kallt och plantan inte kommer igång och dels på att försvar/motståndskraft
är mindre då det är kallt. Man ska försöka få jorden så varm och lucker som möjligt.
Börja säsongen på de mest fördelaktiga fälten.
Förgroning av potatisutsäde och frön ger normalt minskade angrepp om vädret är
kallt. Att inte sätta potatisen för djupt är också en viktig faktor eftersom uppkomsten
då försenas.
Svampen sprids lätt med maskiner, redskap och vatten. Tänk på att ha god dränering
så fälten torkar upp på bästa sätt. Har du angrepp koncentrerade till bara ett eller ett
par specifika fält tänk över möjligheten att skapa rutiner som minskar spridningen av
smittan.
Lämna inte smittade skörderester kvar på fälten. Om det inte är möjligt att frakta
bort skörderesterna, plöj ned dem djupt.
Leach et al (1993) (19) har i en amerikansk studie visat plöjning med kultivator på 30
cm gav en signifikant lägre angreppsgrad av R. solani än traditionell plöjning med
vändskiva på 22 cm.
Sortval
Erfarenheter visar att det, då det gäller potatis, finns skillnader mellan sorter då det
gäller motståndskraft mot R. solani (16). Det är även en fördel att välja sorter som
kommer igång snabbt. Då det gäller grönsakskulturer finns inte motsvarande studier
som visar skillnader mellan olika sorter men givetvis kvarstår att det är positivt att
grödan kommer igång så snabbt som möjligt.
Välj frö, plantor och utsäde av hög kvalitet
Det gäller att köpa utsäde, plantor och frö av hög kvalitet. Ofta får man in smittan via
smitta utsäde då det gäller potatis eller med smittat plantmaterial då det gäller
jordgubbar.
Användning av förgrott/primat frö ger oftast en snabbare och jämnare groning. Detta
kan vara betydelsefullt för hur omfattande angrepp av R. solani blir. Förgroning kan
även ge ökad grobarhet om förhållandena inte är optimala som vid kyla och låg
fuktighet. Förgroningen innebär att innebär att fröet aktiverats. Jämnare uppkomst
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underlättar även ogräsbekämpningen. God bekämpning av ogräs är ytterligare en
framgångsfaktor som bidrar till att minska mängden marksmitta.
Sanerande grödor mot marksmitta
Ulla Bång har under många år arbetat med R. solani. Arbetet inleddes med
frågeställningen om marksmitta förekommer och vilka stammar som finns (5). Detta
arbete utgör första rapporten avseende markburen smitta av R. solani i Sverige. Man
tog prov från fält där potatis ingått i växtföljden. Smittan påvisades genom att man
använde sig av meristemodlade miniknölar som fångstplantor i krukor med
jordproven. Man fann ingen smitta i prov från norra Sverige men i knappt hälften av
proverna, tagna på våren, från övriga delar av landet. Andelen smittförande prov
sjönk då antalet potatisfria år ökade. På vissa fält hittade man dock smitta även fyra
år efter att potatis senast odlats på fältet.
Det är känt att förfrukter och mellangrödor kan påverka förekomsten av olika
skadegörare i marken. Då det gäller R. solani har det visat sig intressant att vissa
senaps- och kålväxter vid nedbrytning avger flyktiga giftiga substanser som påverkar
marksmittan (6). Westerwoldiskt rajgräs har i Bångs studier visat sig vara en mindre
bra fånggröda set ur Rhizoctoniaperspektiv. Året efter att gräset odlats fick man
ökade svampangrepp. Den bästa sanerande effekten fick man i de led man
svartträdade.
I ett projekt har Bång undersökt sanerande grödor mot marksmitta av Rhizoctonia i
potatis. Syftet med studien var bland annat att utvärdera giftverkan från ett antal
olika senaps- och kålväxter på R. solani och samtidigt se om växterna även kunde ha
negativ inverkan på potatisens grobarhet. Bång fann att krussarepta var mest effektiv
mot R. solani följt av sareptasenap. Senapskål, vitsenap och oljerättika hade också
effekt mot denna skadegörare men det krävdes betydligt mera material för att nå
samma hämning. Växternas giftverkan på potatisens grobarhet visade samma
rangordning.
I ett pågående projekt kartlägger nu Ulla Bång marksmittans varaktighet i Sverige
(V). Projektets praktiska del är avslutad men någon sammanställning är ännu inte
gjord. Projektets målsättning har varit att få säkrare underlag för marksmittans
varaktighet under olika förhållanden samt att utveckla och utvärdera DNA-baserade
analysmetoder för påvisande av marksmitta.
Ulla Bång, SLU och Ann-Christine Wallenhammar arbetar nu i ett projekt (IV) där
olika mellangrödor studeras som verktyg för att minska marksmitta av R. solani samt
populationerna av frilevande nematoder. Man arbetar med olika arter av Brassica
samt ett par andra växtslag (D). Projektet är ännu inte sammanställt.
Inlagring och lagerförhållanden
Det är viktigt att vara noggrann vid skörd och inte lagra in skadade eller smittade
produkter. Givetvis måste man sträva efter att ha ett lager i toppskick vad gäller såväl
hygien som optimal temperatur och fuktighet anpassad efter produktens krav.
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Biologiska, fysikaliska och kemiska åtgärder
Behandling/bekämpning med antagonistiska eller blockerande
mikroorganismer
Det finns många studier som lyfter fram olika antagonister till R. solani.
Antagonisterna finns bland annat inom olika svampsläkten t ex Verticillium,
Gliocladium och Tricoderma (I). Mest undersökt är Tricoderma som även är den
antagonistiska svamp som kommersiellt finns att tillgå.
Produkten Binab som baseras på nyttosvamparna Tricoderma (polysporum)
parapiluferum och Tricoderma (harzianum) atroviride kan användas förebyggande
mot angrepp av R. solani (VIII).
Andersson har i ett arbete 2000 (2) studerat Binab ®TF WP mot groddbränna
orsakad av R. solani i potatis. Binab, som baseras på T. harzianum och T.
polysporum, är godkänd även inom ekologisk produktion. Svampsläktet
Trichoderma förekommer naturligt i nästan alla jordar i gödsel och i växtrester.
Svamparnas antagonistiska förmåga har varit känd länge.
Det finns studier som visat att andra svampar är effektivare än Tricoderma mot R.
solani (34) men dessa studier har genomförts vid temperaturer än de som är aktuella
vid angrepp i Sverige. I detta sammanhang är det viktigt att ha i tanken att
antagonisten måste vara anpassad till rådande miljökrav för att den ska vara
verksam. I försöken in vitro visade båda Trichodermaisolaten tydligt sin förmåga att
hämma tillväxt av R. solani. Detta skedde dels genom direkt interaktion med
patogenen och dels med hjälp av flyktiga metaboliter. T. harzianum hämmade även
tillväxten av R. solani med hjälp av vattenlösliga metaboliter. Låga pH-värden
gynnade Tricoderma så en snabbare interaktion med patogenen uppnåddes. I
försöket blev potatisplantornas tillväxt generellt sämre i leden med Binab än i
obehandlad kontroll och ledet betet med Rizolex.
Fungicidbehandlat utsäde
Det finns ett par registrerade preparat som används för betning av potatisutsäde mot
R. solani. Producenterna upplever att preparaten är effektiva mot groddbränna. I
detta sammanhang tål att nämnas att betningen är verksam mot utsädessmitta men
inte mot marksmitta.
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Diskussion
I Sverige använder vi oss till stor del redan av många av de delar som ingår i ett
integrerat växtskydd. Det finns dock behov av ny kunskap inom området för att vi ska
kunna tillämpa IPM fullt ut.
Produktion med ett integrerat växtskydd innebär ett arbete där man som så långt det
är möjligt strävar efter ett växtskydd med låg insats av kemiska bekämpningsmedel. I
detta arbete väljs förebyggande åtgärder i första hand och så långt det är möjligt väljs
icke kemiska alternativ. Vidare innebär IPM-arbetet att övervakning samt prognos
med tröskelvärden ska användas i de fall detta finns. Bekämpning ska grunda sig på
ett väl underbyggt beslut där bästa möjliga alternativ och metod används. Alla
åtgärder ska dokumenteras så att det senare är möjligt att följa upp arbetet.
I ett integrerat växtskydd utgör val av god växtföljd grunden för att nå ett gott
resultat. En god växtföljd är varierad och väl genomtänkt med avseende på såväl
sjukdomar och skadegörare som på växtnäringsutnyttjande och markens långsiktiga
uthållighet.
I odlingsområden med goda betingelser som passar bra för grönsakskulturer och
potatis innehåller växtföljderna ofta både sallat, morot, potatis och lök. Alla dessa
grödor är värdväxter för R. solani AG 4, se Tabell 1. Även vete är värdväxt för denna
grupp. Då det gäller anastomosgrupp 2 finns även inom denna grupp flera värdväxter
som är vanliga i samma växtföljd nämligen jordgubbar, sallat och kål. Då det gäller
potatis, som troligen är det växtslag där R. solani är mest studerad, har man funnit
att marksmittan minskar efter tre till fyra år under förutsättning att inga värdväxter
odlas. Även om marksmittans överlevnadsförmåga inte studerats för andra växtslag
än potatis är det ett rimligt antagande att den minskar i motsvarande mängd även
gällande andra kulturer.
En genomtänkt växtföljd med grödor som inte är värdväxter för R. solani har mycket
stor betydelse för att minska mängden marksmitta. Man måste dock i detta
sammanhang koma ihåg att svampen har lång överlevnadsförmåga och att den
angriper en mycket bred grupp av både ogräs och kulturväxter. God växtföljd utgör
alltså en viktig del i en strategi mot R. solani men måste kombineras med ett
helhetstänk där även andra faktorer vägs in.
En ökad kännedom om de olika anastomosgruppernas växtväxtkretsar är av stor
betydelse för att kunna optimera växtföljder som minimerar smittotrycket.
Det vore önskvärt att det togs fram någon form av enklare test för att påvisa
marksmitta av R. solani. Problemet kvarstår dock att det inte finns något tydligt
samband mellan graden marksmitta och angreppensgradens omfattning eftersom det
är så många faktorer som är med och påverkar.
Ytterligare försök och forskning som mynnar ut i användbara verktyg krävs för att
man ska kunna säkerställa var man kan odla med minst risker för angrepp. Detta i
kombination med långsiktigt genomtänkta växtföljder och olika odlingstekniska
åtgärder kommer att bidra till minskade angreppsnivåer av R. solani.
26

Sanerande mellangrödor kan minska mängden marksmitta av R. solani. Forskning
inom området pågår och vi finner det troligt att mellangrödor framöver blir en
viktigare del i det integrerade växtskyddet. För att vi ska nå hit krävs ytterligare
forskning inom området så att tydliga rekommendationer kan ges till producenter.
Marksmitta av R. solani är idag inte möjlig att bekämpa kemiskt. Det är inte heller
troligt att det framöver kommer att vara möjligt med kemisk bekämpning. Det är
troligare att behandling med olika antagonistiska och blockerande mikroorganismer
får större betydelse framöver. Tricoderma är den mikroorganism som man hittills
arbetet mest med men det finns ett stort antal andra möjliga organismer som skulle
vara intressanta att gå vidare med.
Det är välkänt att angrepp av R. solani blir störst under ogynnsamma
odlingsförhållanden. Kalla och fuktiga vårar då grödan inte kommer igång på
optimalt sätt utgör en ökad risk för angrepp. Om man dessutom har problem med
frilevande nematoder kan problemen bli ännu större.
Att gynna snabb uppkomst och snabb etablering genom val av lämplig plats och olika
odlingstekniska åtgärder är viktigt för att minska angreppsgraden av R. solani. Man
ska arbeta för att minska spridning med maskiner, redskap och vatten. Smittade
skörderester ska i möjligaste mån fraktas bort från fältet. Är detta inte möjligt bör
resterna plöjas ned djupt.
Det är vanligt att producenter byter mark med varandra i korta arrenden. Detta är
jättebra eftersom man på detta sätt ger förutsättning för mera varierade växtföljder.
Korta arrenden kan dock även bidra till att man bara producerar sin kultur och
önskar högsta möjliga utbyte med minsta möjliga insats och ser bort från markens
långsiktiga leveransförmåga.
Samtidigt som hög mullhalt gynnar R. solani har en del studier visat att tillförsel av
stallgödsel och gröngödsel motverkar svampen speciellt vid neutralt eller lågt pH.
Detta beror troligtvis på att denna åtgärd stimulerar andra mikroorganismer i
marken. Just det faktum att sättet vi brukar vår mark på, trots växtföljder, får sägas
vara relativt nära monokultur jämfört med t ex en blandad lövskog eller en rik äng är
troligen en betydande orsak till våra ökade problem med olika jordburka sjukdomar.
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