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Sammanfattning
Bomullsmögel, Sclerotinia sclerotiorum är en jordbunden svamp, spridd över hela
världen med över 400 värdväxter varav många frilandsgrönsaker och vanliga ogräs.
Svampen bildar långlivade vilkroppar, sklerotier, vilket gör att risken för angrepp kan
finnas under ett flertal år. Bomullsmöglets utbredning beror mycket på om det finns
en fuktig miljö som gynnar groningen av vilkropparna eller bildning av mycel. På
många platser i världen ökar problemen med bomullsmögel. I England har man ända
upp till 50 % skördereducering vid kraftiga angrepp i morötter. Där arbetar man med
en prognosmetod i morötter som tillsammans med en riskvärdering utgör ett
beslutsstöd för att minimera angreppen och behovsanpassa bekämpningen. Den
Engelska riskvärderingsmodellen skulle kunna användas genom att omarbetas till
svenska förhållanden. Det skulle även vara möjligt att i några intensiva
morotsområden pröva med att som till oljeväxter gräva ned sklerotiedepåer för att
veta när de första fruktkropparna kommer fram som kan infektera morotsblasten.
Växtföljden är en viktig förebyggande åtgärd men det är svårt att helt bortse ifrån att
smitta kan finnas kvar i marken trots en god växtföljd. Kunskap om de hur angreppen
har varit på tidigare grödor i det aktuella fältet är en viktig bas. I morötter har man i
Kanada utvecklat en teknik där man trimmar, dvs klipper delar av blasten för att
förhindra sporgroning. Denna teknik används i England och är under utveckling i
Danmark. Findus i Sverige har haft försök på gula industrimorötter med goda
resultat. Trimning av blast som förebyggande åtgärd bör man under svenska
förhållande undersöka ytterligare.
Isbergssallat är mycket utsatt för angrepp av bomullsmögel då det naturligt finns
platser nära marken under bladen som har gynnsamt klimat för svampen. Här är det
inte lika lätt att möjligöra en prognos utan man kan i stället arbeta med en modell
som kan förutse när det inte finns någon möjlighet för infektion i fält.
Parasiten Coniothyrium minitans (Contans) har visat sig ge goda effekter mot
bomullsmögel. Det är viktigt att behandlingen med Contans sker förebyggande eller
genom att behandla i växtföljden då den angriper bomullsmögel genom att bryta ned
vilkroppen vilket tar ca två till tre månader.
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Bakgrund
Bomullsmögel är det svenska namnet på den jordbundna patogena svampen
Sclerotinia sclerotium. Bomullsmögel har flera arter, Sclerotinia sclerotium är dock
vanligast förekommande följt av Sclerotinia minor som även den kan förekomma på
samma värdväxt. I denna studie har vi fokuserat på Sclerotinia sclerotium. Svampen
är spridd över hela världen men mest förekommande i områden med svalt och fuktigt
väder. Bomullsmögel angriper över 64 olika växtfamiljer (15). Av odlade och vilda
arter är över 400 värdväxt för svampen (15 ,2). Ett flertal grönsakskulturer angrips
och värdväxlar med bomullsmögel se tabell 1.
Sallad, morötter, vitkål, bönor, ärter, selleri och dill är bland de grönsaker på friland
som är känsliga för angrepp. Övriga lantbruksgrödor som är känsliga är oljeväxter,
potatis, klöver, lin, ärter och solroser m.fl. Bland våra vanliga ogräs angrips bl.a.
tistel, målla, våtarv, viol, lomme, penningört, baldersbrå, sommargyllen, pilört,
maskros och smörblomma (5) Kulturer som inte angrips är spannmål och gräs.
Angrepp av bomullsmögel på grödan varierar från år till år mycket beroende på
väderleksförhållanden (16).
Tabell 1. Grönsakskulturer som är värdväxter för bomullsmögel (16)
Familj latin
Brassicaceae

Kulturtillhörighet
Kålväxter

Cucurbitaceae

Gurkväxter

Fabaceae

Ärt- och bönväxter

Apiaceae

Flockblomstriga växter

Solanaceae

Potatisväxter

Chenopodiaceae

Mållaväxter

Liliaceae

Lilje- och lökväxter

Rosaceae

Rosfamiljen

Gröda
Vitkål
Blomkål, Broccoli , Brysselkål, Sallatskål
Rädisa
Kålrabbi
Kålrot, Majrova
Pak-choi
Grönkål
Ruccola
Krasse
Frilandsgurka
Melon, Pumpa
Squash
Ärter
Bönor
Selleri
Morot, Palsternacka
Dill, Persilja
Stjälkselleri
Rotselleri
Fänkål
Potatis
Tomat
Aubergine
Spanskpeppar
Sockerbeta
Rödbeta
Mangold
Spenat
Kepalök
Vitlök
Sparris
Jordgubbar
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Lamiaceae

Kransblommiga växter

Asteraceae

Korgblommiga växter

Hallon
Basilika
Mynta
Salvia
Sallat
Kronärtskocka
Jordärtskocka

Biologi
Livscykel för bomullsmögel
Kort beskrivning av livscykeln för bomullsmögel se figur 1 nedan. Efter vintervila gror
de svarta vilkropparna/sklerotierna (1) och bildar svampkroppar/ apothecier som
slungar ut sporer vilka kan infekterar värdväxten (2, 16). De svarta vilkropparna kan
även gro genom att mycel växer ut och infekterar värdväxten. (14) Värdväxten
uppvisar symptom efter infektionen och de vita bomullslika mycelet tillväxer. På och i
värdväxten bildas vilkroppar. Vilkropparna tillförs marken genom smittade
växtrester (1).

Figur 1. Livscykel för bomullsmögel, Sclerotinia sclerotiorum Efter B. Bertilsson
Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet 2004.
Sklerotier/vilkroppar kan överleva i marken i mer än 5 år
Bomullsmögel bildar svarta vilkroppar, sklerotier, som kan bli över 2 cm i diameter.
(16) Vilkroppen är en samling av sammansmälta hyfer omgivet av ett hårt mörkt skal
(14). Skalet har stor betydelse för överlevnaden i jorden. De kan överleva i marken i 5
år men ända upp till 10 år under torra förhållanden. Detta gör att vilkroppen kan leva
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i jorden utan värdväxter. Överlevnad i marken är beroende på vattenhalt, temperatur,
djup, ljus, och mikroflora. Hög temperatur och vattenhalt leder till snabbare
nedbrytning. Den mikrobiella nedbrytningen är troligt den viktigaste (1). För att
vilkropparna skall kunna gro behöver groningsvilan brytas. Detta sker när den utsätts
för kyla och fukt under vintern. Vid groning bildas, gulbruna, trumpetformade
svampar/fruktkroppar, s.k apothecier, 0,5-1,0 cm storlek. Det är endast vilkroppar i
markytan ned till 5 cm djup som kan gro. Vilkroppar till 20 cm djup i markprofilen
kan aktiveras för groning om de kommer upp till markytan (16). Större vilkroppar
runt 10 mm innehåller 5 svampar, mindre vilkroppar 2-4 mm endast en svamp. Det
finns en stor mängd genotyper och dessa delas mellan grödorna, en genotyp går på
flera grödor (16). Det finns inget som idag talar för att genotyper har stor betydelse.
Temperatur och markfukt är avgörande för bildande av svamp/fruktkropp. Den
fortsatta utveklingen till svamp/fruktkroppar kräver hög markfukt och temperatur
mellan 4- 20oC (10). Svamp/fruktkroppar bildas när marken är i princip fuktmättad.
I svampen bildas sporer som kastas ut när luftfuktigheten hastigt sjunker. Den största
mängden sporer hamnar inom ett par meter till 150 meter från fruktkroppen (10). I
praktiken har John Clarksson vid University of Warwick noterat att de ofta inte
hamnar längre bort än 50 meter, men det kan även spridas med vinden på längre
avstånd. Fruktkropparna är aktiva under 5-10 dagar och kan producera stora
mängder sporer per svamp, över miljonen (16).

Bild 1.. Små trumpetformade svampar - fruktkroppar av bomullsmögel från en
nedgrävd sklerotiedepå i oljeväxter, Foto: Växtskyddscentralen Skara.
Bomullsmögel kan infektera både genom sporer och mycel
Bomullsmögel angriper normalt inte frisk vävnad. Groning av sporer på värdväxten
kräver fritt vatten och tillgång till näring från vissnande, åldrande blad, vissna
kronblad, pollen, bladärr, skadade växtdelar mm. Skadade växtdelar kan vara
mekaniskt skadade t.ex. genom hagel eller skadade av insekter eller andra svampar.
Sporgroning är dock den största infektionskällan. Vilkroppen kan även bilda mycel
som kan infektera och angripa värdväxten. Mycelgroning innebär att det bildas
hyfer/svamptrådar som kan tränga in i vissnande plantdelar som blad och stjälkar.
Mycelgroning kräver samma förutsättning som sporgroning när det gäller fukt,
temperatur och näring (16). Mycelgroning kan ske på morötter och bönor av
frilandsodlade grönsaker.
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Bomullsmögel bildar efter angrepp vilkroppar/sklerotier på eller i värdväxten. De
som blir kvar kan efter en kylperiod infektera en mottaglig gröda igen eller ligga kvar
i marken för att kunna gro när förutsättningarna finns. I England har man undersökt
groning av vilkroppar under olika tidsperioder. Vilkroppar som grävs ned under
sommaren gror inte, på grund av att de inte fått någon köldperiod. Vilkroppar
producerade under maj/juni utgör därmed ingen risk samma säsong. Hur lång
kylperiod vilkroppen behöver för att gro skiljer mellan olika genotyper/isolat. (10)

Spridning av bom ullsm ögel i fält
Luftburna sporer ger den största spridningen av bomullsmögel. Mycel från vilkroppar
kan orsaka infektion men det är inom ett begränsat område från vilkroppen.
Vilkroppar som ligger ytligt i marken är den viktigaste infektionskällan (15,10).
Smittad jord som kommer med maskiner, skor, plantor och stallgödsel (där djuren
fått foder som varit smittat) kan sprida bomullsmögel vidare (1). Jord som förflyttas
av vinden kan kontaminera intilliggande fält. Vatten som rör sig naturligt mellan
fälten kan sprida förflytta bomullsmögel till andra fält. Även kontaminerat utsäde kan
orsaka smitta i fält.

M ottagliga grödor kan läm na kvar ett stort antal vilkroppar i fält
Spridning och utveckling av bomullsmögel påverkas förutom av
väderleksbetingelserna i stor utsträckning av hur mycket vilkroppar som finns i
marken vid sådd eller plantering. Växtföljden, inverkar genom att ju oftare en
mottaglig gröda odlas desto större är risken att mängden smitta i fältet uppförökas.
Då får man inte heller glömma att det är många ogräs som kan uppföröka
bomullsmögel och bidra till marksmittan. Mängden vilkroppar som kan produceras i
fält efter en mottaglig gröda varierar. Morötter kan ge över 3000 sklerotier per m2 ,se
figur 2 nedan.

Figur 2. Antal sklerotier/ m2 efter olika värdväxter. Grödans beståndstäthet och
bevattningsintensiteten kan vara avgörande för sporgroning då det kan bidra till en
luftfuktighet som är gynnsam. Källa, Warwick Crop Centre.
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Symptom och skadebild
I England har man sett en ökning av bomullsmögel på isberg och morötter. För isberg
har man haft skördeförluster på över 30% och morötter på 50% (B J.) Även i Sverige
ser vi ett ökande problem på ett flertal grödor. Under 2006-2009 genomförde Findus
en undersökning på 20 000 morötter från 120 fält. Acrothecium var det största
svampproblemet följt av bomullsmögel. Bomullsmögel fanns på ca 15 % av
morötterna. (F). Symptomen på angrepp av bomullsmögel varierar beroende på
gröda. Det karaktäristiska är att man först upptäcker det vita bommulslika mycelet
som växer på ytan av angripna växtdelar. Svampens hyfer producerar enzym och
oxalsyra som ger vattniga ofta distinkta fläckar. Sekundära symptom syns som bleka,
vissnande stjälkar, blad, bladskaft eller blomdelar på ovanjordiska växtdelar (16, 11). I
senare stadium bildar de bomullslika hyferna, aggregat av mycelklumpar som
mognar till svarta hårdavilkropppar vilka ofta återfinns på ytan av angripen vävnad
eller inuti stjälkar eller ihåligheter på växten (11). Infektion genom sporer uppträder
först som oregelbundna blöta fläckar som vissnar och blir nekrotiska (brun) eller
vitnar (11). Bommullslikt mycel och vilkroppar uppträder på angripna delar. Blad och
bladstjälkar på sallat, selleri och rödbetor kan plötsligt kollapsa om infektionen sker
på nedre blad eller stam. Vitt mycel och vilkroppar ses på ytan av de yttre bladen.
Under fuktiga förhållanden invaderar svampen hela plantan som slutligen vissnar.

Morot
Morötter kan angripas på blasten i fält under kulturtiden men även på roten under
lagring i kyllager eller fältlagring genom halmning.

Figur 3. Livscykel för bomullsmögel i morötter i fält och i lager. (10)
Angrepp på morotsblast
Det är sällan man får stora angrepp av bomullsmögel på morötter i fält. Angreppen
börjar då oftast vid stjälkbasen, och under mycket regniga somrar kan man se det
karaktäristiska vita luddet på framför allt bladstjälk och nacke. Tidiga angrepp på
stjälkar ger små symptom på blasten vilket gör att man kan missa angreppet.
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Infektionen startar på blad och stjälkar som börjar vissna. Först ser man blöta
olivgröna fläckar. Fläckarna sprider sig sedan över plantan och ned till nacken.
Infekterat material täcks av vitt mycel. Vid framskridet angrepp blir infekterad
vävnad ljus och hela blasten kan kollapsa (16). Stora vilkroppar (upp till 2cm) bildas
ovanpå infekterade växtrester på marken. Vissnande morotsblad som ligger nära
marken är mer mottagliga av angrepp än vissnande morotsblad som fortfarande är
upprättstående (10). Detta beror på att fuktigheten under blasten gynnar
sporgroning. Mycel som växer fram på infekterade vissnande blad kan sedan
infektera friska blad (9). Infektion startar ofta då moroten har 6-8 blad och minst ett
vissnande blad (10). Fuktigt väder som gör att blasten är fuktig 12 till 24 timmar per
dygn vid en tempertur på 12 – 18 0C är optimalt för angrepp av bomullsmögel (8,9).
När infektionen har skett kan man se de första symptomen efter 3-5 dagar på blasten.
Angreppsgraden i fält på blasten indikerar inte alltid hur angreppet kommer att blir
vid lagring med det verkar finnas en koppling mellan stort angrepp vid skörd och en
hög infektionsgrad på roten vid lagring (9).
Faktorer som påverkar andelen vissnande morotsblad är sort, utvecklingsstadium,
årsmån, jordart, näring, bevattning, planttäthet samt angrepp av andra bladsvampar
(10).

Bild 2. Angrepp på blasten ses först som blöta olivgröna fläckar där det vita
bomullslika mycelet börjar växa. Foto: Marianne Wikström
Fruktkroppar/svampar från bomullsmögel i morotsfält ses först i slutet av juli
början augusti när bladverket är fullt utvecklad (8). Fram till september kan man
sedan hitta svampar. Ju torrare väderlek desto mindre svampar.
Angrepp på moroten vid lagring på fält under halm eller i kyllager
Lagrade morötter infekteras genom smittad blast och smittad nacke (10). Infektion i
nacken gör att nacken mjuknar och det vita mycelet växer fram. Mycel från en
infekterad rot kan snabbt spridas vidare till närliggande rötter och bilda härdar av
angripna rötter. Smitta från mycelet kan uppstå var som helt på roten och börjar som
våta runda lite missfärgade fläckar som sedan leder till mjuka vattniga rötter täckta
av de snabbt växande vita mycelet. Bildande av de stora vilkropparna i smittade
områden skiljer bomullsmögel från andra rötor. Sekundära organismer kan påskynda
nedbrytningen ytterligare i det infekterade området. Infektionen in i lagret kan även
ske genom att roten skadas vi upptagning och det finns infekterad blast i lådan (10).
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Morötterna kan även infekteras av trälådorna som kan ha mycel på ytan. I lager kan
bomullsmögel tillväxa i temperaturer från 0-28oC, ju lägre temperatur desto
långsammare tillväxt. En snabb nedkylning vid inlagring och därefter ett optimalt
lagringsklimat vad gäller temperatur och luftfuktighet är ett viktigt led för att minska
utbrott av bomullsmögel i lagret. Odlingsmetoder som ger bra lagringskvalité som
balanserad kalium- och kvävegödsling, minimerad vattenstress och skördetidpunkt
(9) är en god grund för att få morötter med bästa möjliga motstånd mot angrepp i
lagret. Mogna morötter står sig bäst vid lagring, troligtvis beroende på att andningen
i moroten är liten. I halmade morötter kan infektionen spridas mellan morötterna
(23).

Selleri
Angrepp av bomullsmögel ger ett rosa-rödbrunt vattnigt område vid stjälkbasen som
sedan omges av vitt mycel. Angreppet kan fortsätta ned i roten så att hela plantan
kollapsar (16). I Kalifornien kallas svampsjukdomen för ”pink root” och är mycket
vanligt förekommande(16).

Rotselleri
Rotselleri kan angripas i fält på blasten eller på roten under lagring. Angripna
rötter/knölar ruttnar först inuti med ett yttre intakt skal. Rötan är en blöt röta som
påminner om en bakterieröta. I rötan bildas det vida mycelet där man senare ser
stora, svarta vilkroppar. På fältet gulnar och vissnar bladen som slutligen lägger sig
ned mot marken.

Squash
Angreppen börjar ofta som en blöt röta vid blomfästet och sprids vidare på frukten
till övriga delar. Ett vitt mycel framträder. De svarta vilkropparna kan bildas både
utanpå och inne i frukten.

Vitkål
I fält uppträder angreppet först som en vattnig blöt fläck på de yttre bladen runt
huvudet. Infekterade blad vissnar och ett vitt mycel breder ut sig. Hela huvudet kan
slutligen bli helt övertäckt och man kan upptäcka de svarta vilkropparna som även
kan bildas på insidan av huvudet. Kommer smittade plantor med i lagret kan
angreppet fortsätta till andra huvuden och bilda härdar i lagringslådan. Ett infekterat
vitkålshuvud kan producera 250 – 500 sklerotier (10).

Blomkål
Blomkål kan få angrepp både på stam och huvud. Tidigt symptom är när bladspetsen
på äldre blad gulnar för att slutligen vissnar och täckas av ett vitt mycel.
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Bönor
Angreppet börjar med att stjälkar, blad och baljor får blöta oregelbundna fläcka3 som
sedan blir övertäckta av bomullsmöglet. På tyngre jordar blir plantan ljusgul och
mörknar för att sedan dö. Baljor i nära kontakt med jorden smittas fortare

Sallat
Angrepp i sallat sker ofta nära skörd men kan uppträda under hela kulturtiden (6).
Infektionen kan ske från både sporer och mycel från bomullsmögel. Sporerna börjar
gro på blöta blad efter ett par timmar (2-4 h) vid temperaturer på 15 – 250C (22).
Smittan börjar på stambasen på de yttre (åldrande) bladen nära marken genom att
vävnaden blir vattnig (22). Bladet vissnar och faller platt ned på marken. Blad efter
blad faller ned, och blir slutligen till en våt kladdig massa. Detta förlopp går snabbt
och inom två dagar kan plantan kollapsa (6). I USA benämns sjukdomen för ” Lettuce
drop”. Infektionen kan även spridas ned till rötterna. Under fuktiga förhållande växer
det vita mycelet och vilkroppar bildas (16). Två typer av bomullsmögel kan uppträda
på sallat, S sclerotiorum som ger stora sklerotier och S minor som ger mindre
sklerotier, S minor infekterar endast genom mycel (6).

Bild 3. Vilkroppar bildade från infekterad isbergssallad. Foto: Anna-Mia Björkholm
Planteringsdjupet inverkar på risken för angrepp av bomullsmögel på sallat. Vid risk
för angrepp gav djup plantering hög andel av angripna och osäljbara huvuden (70%).
Planterades torvkrukan med 2/3 delar ovan jord var det betydligt mindre angrepp
och över 85 % var säljbara. Salladsvikten påverkades inte. (24)
Temperatur och luftfuktighet har stor betydelse för angrepp på sallat
Vid universitetet i Warwick har man genomfört studier under kontrollerade
förhållande som visar hur stor andel av isbergsplantorna som angreps av
bomullsmögel vid olika temperaturer och konstant luftfuktiget på 85 %. Se figur 4.
Vid höga temperaturer runt 20 – 250C infekterades plantorna snabbt av
bomullsmögel. Angrepp kan även ske vid lägre temperturer men tar då ofta längre tid
se figur 4.
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Figur 4. Utveckling av bomullsmögel på isberg vid olika temperaturer och hög relativ
fuktighet (85%). Warwick Crop Centre.
Angrepp av bomullsmögel kan ske även vid låg fuktighet men det tar betydligt längre
tid innan infektionen sker vilket gör att skörden inte påverkas i någon större
utsträckning, se figur 5. Det finns platser, så kallade mikroställen, på sallaten t.ex.
under bladen vid markytan där det kan vara högre fuktighet än i omgivande luft. Där
kan det finnas förutsättning för angrepp. Den omgivande luftfuktigheten är trots det
en indikation på infektionsrisk. Ju högre relativ fuktighet desto större andel
infekterade plantor se figur 5 nedan. Det är därav viktigt att vara extra observant i
perioder med fuktigt väder.

Figur 5. Utveckling av bomullsmögel på isberg vid 200C och olika relativ fuktighet.
Warwick Crop Centre.
Infektion i sallat är svår att förutspå. Är det över 70C och en fuktighet på 80% under
mer än 23 timmar är förhållandena optimala för bomullsmögel. I England har man
studerat möjligheterna med prognos och varningssystem för att kunna förutse
angrepp av bomullsmögel i isberg (3,4). Försöken kan ännu inte överföras till
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fältnivå, det närmaste är att hitta modeller som kan förutse när det inte finns några
svampar/fruktkroppar och sporer i fält som kan infektera (3).

Prognos, beslutstöd
Prognoser för bomullsmögel som har utvecklats och som är under utveckling är till
största del för oljeväxter. Det kan dock i framtiden finnas möjligheter att dessa
metoder även kan utvecklas för grönsaksproduktion om de är ekonomiskt
försvarbara. I England och Skottland har man utvecklat en prognosmodell i morötter
för bomullsmögel i övrigt har vi inte funnit några prognosmodeller för bomullsmögel
i grönsakskulturer.
För oljeväxter förekommer idag följande prognosmetoder i världen.
•
•

•

•
•

Bedömning av regional risk genom groning av sklerotiedepåer i fält (17,18).
Riskvärdering för våroljeväxter med riskpoäng som ger en riskbedömning.
Riskvärderingssystemet utgår ifrån enskilda fältfaktorer som antal år sen
oljeväxter odlades, tidigare angreppsnivå i mottaglig gröda, beståndstäthet,
nederbörd, väderprognos m.m.(17).
Agartest som är framtaget i Kanada (13) som ser antalet sporer på kronbladen,
metod som måste kompletteras med smittotryck samt tar fyra dagar för svar
(19).
Direkt detektion av luftburna sporer på kronbladen genom PCR-metod är
under utvärdering (21).
Internetbaserade prognosmodeller för att bedöma behovet av bekämpning
utifrån ett ekonomiskt tröskelvärde är utvecklade i Tyskland för oljeväxter,
SkleroPro. Detta prognossystem har bl.a. testas i Danmark men inte varit
tillfredsställande. En viktig faktor som prognosen inte tar hänsyn till är hur
många vilkroppar/sklerotier som finns i det aktuella fältet. Det har visat sig att
storleken på tidigare angrepp i fältet är en av de viktigaste faktorerna för
angrepp i den aktuella grödan (21).

Regional riskbedömning för infektion av bomullsmögel i oljeväxter
Växtskyddcentralen, Jordbruksverket har under många år arbetat med att bedöma
den regionala risken för angrepp av bomullsmögel genom att följa groning av utlagda
sklerotiedepåer i vår- och höstoljefält. Under säsongen undersöks dessa depåer varje
vecka och antalet fruktkroppar räknas. Resultaten samlas in och tillsammans med
nederbördsuppgifter utgör de underlag för att bedöma den regionala risken. Prognos
på den regionala risken ges via brev och jordbruksverkets hemsida. I Norge finns
motsvarande prognos för oljeväxter (II) Jordar med omfattande angrepp är de lätta,
drivande och fuktighetshållande med kraftiga oljeväxtbestånd. (D
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Bild 4. Räkning och packning av vilkroppar som ska placeras ut i fält på
Växtskyddscentralen i Skara Foto: Christina Marmolin

Bild 5. Efter att vilkropparna (sklerotiedepå) grävts ned och fått en köldperiod börjar
de att gro om rätta förhållanden finns. De små trumpetformade svamparna är ca 0,5
– 1cm. Foto: växtskyddscentralen Skara.
Det finns idag ingen prognosmetod som med säkerhet kan ange bekämpningsbehovet
eller avråda ifrån bekämpning i det aktuella fältet (19). För att bedöma
bekämpningsbehovet i varje enskilt fält, måste man ta hänsyn till om svampen finns i
fältet och i vilken omfattning (21). Det aktuella vädret och mikroklimatet i fält är
avgörande för angreppsgraden.
Prognosmetod utarbetad för morötter i England
BASF och ADAS i England (motsvarande SLU) har tillsammans utarbetat ett digitalt
prognossystem för att förutse angreppsrisken för bomullsmögel i morötter. Systemet
bygger på att man följer groning av vilkroppar genom nedgrävda sklerotiedepåer på
olika platser. Detta kan följas på BASF:s hemsida.
Prognosen för angrepp beräknas utifrån uppkomst av svamp/fruktkroppar,
temperatur, luftfuktighet och morotens utveckling. För att bedöma risken på det egna
fältet gör odlaren en riskvärdering se figur 6.
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Figur 6. Riskfaktorer för angrepp av bomullsmögel i morötter.
Riskvärderingen är indelad i två delar, värdering av historiska fältdata samt en
riskbedömning för angrepp i fält.

Åtgärder i morötter
Under senare år har de flesta strategierna gått ut på att dels reducera mängden
vilkroppar/sklerotier i jorden genom odlingsmetoder och dels på att förebygga
infektion genom att använda fungicider och toleranta sorter (10). God dränering, bra
markstruktur och odlingsfaktorer som minimerar risken för sjuka och för tidigt
åldrande blad är en bra förutsättning för att minimera infektionsrisken.
Odlingsmetoder som minskar mängden av andra bladsvampar för tex morötter
såsom Alternaria, Cercospora m.fl är viktigt för att minimera skadade blad som
även de kan vara en möjlig infektionskälla för bomullsmögel(9).
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Förebyggande åtgärder i fält
Växtföljd
Växtföljd med grödor som inte är värdväxter har betydelse för att minska mängden
smitta i jorden, men man får inte glömma att bomullsmögel har lång överlevnad och
att den angriper en bred grupp av kulturväxter och ogräs. Detta gör att växtföljden
blir ett komplement i den förebyggande strategin (9). Lång växtföljd utan värdväxter
är generellt bra. Spannmål är positiv i växtföljden för att minska uppförökning av
bomullsmögel.
Sortval
Det finns idag inga resistenta sorter mot bomullsmögel. Det finns däremot en direkt
koppling mellan sorter med ett öppet växtsätt dvs mer upprättstående blad och
minskad risk för angrepp. Detta växtsätt ger mer luft och därmed mindre möjlighet
till sporgroning och angrepp. Olika sorter av morötter har olika stort bladverk, med
mer eller mindre hängande blast. Nairobi är en sort som har ett yvigt bladverk med
blad som lägger sig ned mot marken. Detta gör att den angrips väsentligt mer av
bomullsmögel än sorter med luftigare bladverk. C.)
Tillförsel av växtnäring
Anpassad kvävegiva för att inte gynna tillväxten av blasten för mycket (23). Det gäller
att hitta en balans för utveckling av bladen, för frodiga blad gör att det blir skugga på
de lägre bladen vilka då åldras snabbare (10) samtidigt som luftfuktigheten under
blasten blir högre. Här bör hänsyn tas till jordart och näringsinnehåll speciellt på
jordar som har en hög risk för bomullsmögel (9). Höga kvävegivor ger onödigt stora
bladverk som gynnar svampen utan att höja avkastningen (23).
Jordbearbetning, odlingssystem
Jordbearbetningen spelar stor roll men man har för lite kunskap för att kunna säga
att minimerad bearbetning minskar problemen. Man brukar tala om att huvuddelen
av groningen sker i de fem översta cm. Minskad fukt och fuktighet i fält genom att
lägga raderna i vindriktning. Plantavstånd i raden har inverkan på upptorkning i
blasten. Odling på drill, bädd som minskar markfukten och förbättrar
luftgenomströmning genom bladmassan är positivt
Bevattning
Bevattna så att plantorna hinner torka upp före kvällen.
Trimning av morotsblasten
Trimning genom att klippa av morotsblast är en åtgärd mot bomullsmögel som har
utvecklats i Kanada (12) och som nu tillämpas i bl.a. England. Genom att trimma
blasten ca 100 dagar efter sådd eller då de första fruktkropparna är synliga har
angrepp av bomullsmögel på blasten minskat avsevärt utan att påverka avkastningen
i Kanadensiska försök (12, 9). Trimning sker idag fältmässigt som en åtgärd för att
minska angreppen på blasten i Kanada. På Findus har man haft försök under 2009
och 2010 i gula morötter med trimning i kombination med svampbekämpning.
Blasten klipptes i sidled så att raderna blev ca 30 cm breda i mitten av augusti.
Resultatet 2009 som även motsvarade resultatet 2010 var att trimning kombinerat
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med en Amistarbehandling gav minst angrepp av bomullsmögel på blasten i fält.
Morötterna skördades i mitten av oktober. Skördetidpunkt påverkades inte av
trimning. Vid Årslevs försöksstation i Danmark har det under 2012 genomförts
försök enligt den Kanadensiska modellen genom att klippa sidorna på morotsblasten.
Det har skett under augusti för att hålla blasten öppen och få ned luft mellan raderna
och minimera fuktigheten och därmed förhindra sporer att gro. Försöken har
minskat mängden angripen blast men skörden har påverkats negativt (25). Fler
försök behövs för att hitta tidpunkt för klippning så att skörden inte påverkas (25).

Bild 6. Trimning av morotsblast Källa: www.farmersguide.co.uk

Kemisk bekämpning i morötter
I Sverige finns idag Signum och Amistar registrerat i morötter. Signum har i försök
gett bättre effekt än Amistar i morötter. I England har det visat sig att det är viktigt
att första behandling sker tidigt (innan blasten sluter sig och bladen börjar åldras).
Behandling har varit effektivast om applicering skett under den period som
askosporer produceras och moroten är i ett mottagligt stadium (9). I England har
man ett utvidgat användningsområde för Switch i morötter och palsternacka mot
bomullsmögel vilket minskar risken för resistens.
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Figur 7. Antalet angripna platser av bomullsmögel i gula morötter efter klippning.
Källa, Findus.

Biologisk bekämpning i morötter
Hyperparasiterna Coniothyrium minitans, och Bacillus subtilis är de
mikroorganismer som har studerats kommersiellt för att bekämpa Bomullsmögel.
Contans WG är idag registrerat och innehåller en lösning av Coniothyrium minitans
torkat på glukos. Flertal försök genom att behandla marken före sådd eller direkt på
grödan har minimerat mängden sklerotier men även infektion av bomullsmögel på
roten (9). Contans har i praktisk användning och i försök minskat mängden sklerotier
med 50% ( E). I Skottland har man fått mycket goda resultat av Contans på starkt
smittade fält (A). Till skillnad från traditionella fungicider angriper Coniothyrium
(Contans), vilkropparna så att de inte kan bilda mycel eller svampar. Det tar 2-3
månader att bryta ned vilkroppen, tiden är beroende på markfukt och temperatur.
Det är viktigt att denna svampparasit hamnar på fruktkroppen då den inte själv aktivt
söker upp dem. Behandling med Contans bör därför beroende på gröda ske:
•
•

•

Innan sådd/utplantering av värdväxt/mottaglig gröda.
Innan sådd av "förfrukt", vilket ger en längre period för nedbrytning av
sklerotierna (t.ex. innan sådd av korn, som efterföljs av morötter eller sallat Det får dock inte förekomma plöjning mellan de två grödorna?
Behandling direkt på bomullsmögelinfekterade plantrester direkt efter skörd,
som efterföljs av harvning/fräsning.

Sallat:
Morötter:
Övriga grödor:

2-4 kg på hösten året innan plantering
2-4 kg på våren i samband med sådd
2–4 kg tre månader innan utbrott av bomullsmögel beräknas
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Efter spridning skall en ytlig nedmyllning ske, max till 10 cm djup.
Bakterien Bacillus subtilis med handelsnamnet Serenade ASO™ är registrerat i delar
av USA och Kanada. Den är registrerad för behandling av blasten i morötter mot
bomullsmögel

Övrigt om åtgärder
Vi frågade John Clarkson vid University of Warwick om det vid kraftigt angripen
gröda var en god idé att lämna allt på ytan för att vilkropparna ska gro snabbare.
John rekommenderade med tvekan att plöja djupt och därefter köra ett minimum av
bearbetning. Johns förslag på strategi var en grund bearbetning på hösten med en
inblandning av Contans som en väg att minimera antalet vilkroppar. Man måste se
det som en investering för kommande mottagliga grödor. Insatsen är kanske inte
ekonomiskt försvarbar för just den aktuella kulturen utan det handlar om ett
långsiktigt arbete att få ned populationen. För bekämpning av bomullsmögel måste
man tänka långsiktigt.
Tillförsel av kalkkväve (Perkla) i jorden har minskat mängden vilkroppar då
ammoniak dödar sklerotierna. (B.)
Vid skörd är det viktigt att sortera ut angripna och skadade morötter. Man bör
undvika att ta med jord och bladrester in i lagret. Snabb nedkylning till 0°C vid
inlagring hämmar utvecklingen av bomullsmögel under lagringsperioden. Ökar
temperaturen i lagret utvecklas angreppet.
Chitosan som är ett naturligt derivat av en polysackarid har testats mot
bomullsmögel vid lagring i Kanada. Genom att fukta roten med en 2-4% lösning har
angreppen av bomullsmögel signifikant minskat (9).Försök med en hydroliserad
chitosan på 0,2 % gav motsvarande effekt. Försöken har varit lovande.

Diskussion och utblickar
Jordburna sjukdomar som bomullsmögel kan komma att öka med framtida
klimatförändring med högre temperaturer och luftfuktighet. Detta kan innebära
förändrade odlingsmetoder där växtföljden troligt kommer att för en ökad betydelse
Bomullsmögel uppträder i varierade grad olika år. Detta gör prognosen viktig för att
kunna bedöma risken för ett eventuellt angrepp i fält under odlingsperioden. Det
engelska underlaget för bedömning av risker kopplade till fälthistoria och aktuella
uppgifter i fält kan omarbetas till svenska förhållanden och utgöra en grund till
riskvärdering kopplad till det enskilda morotsfältet. Att arbeta med en
prognosmodell utifrån groning av skleotiedepå som man gör i England och Skottland
(I) kopplat till klimatdata säkerhetsställer infektionsrisken och bedömning av
bekämpningsbehovet ytterligare.
Det finns idag möjligheter försöksmässigt att genom tex PCR-metod mäta/kvantifiera
förekomst av sporer i marken samtidigt som vi kan avläsa temperatur och relativ
luftfuktighet kopplat till grödans utveklingsstadium. Detta sammantaget gör att
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odlingen inom en inte alltför lång framtid kan få prognosverktyg som kan användas
för att veta om och när det finns ett bekämpningsbehov och om det är ekonomiskt
försvarbart.
Trimning är en förebyggande åtgärd för att minimera sporgroning på blasten. Det har
fungerat väl i försök som Findus haft i Skåne, vilket gör att det är intressant att
utveckla vidare som ett led att utveckla IPM- i morötter
På Scottish Agricultural College, SAC i Skottland arbetar man med att titta på
långtidsmodellen över om man använder Contans över flera år. Genom denna
behandling kan kanske Contans fungera mot bomullsmögel i över 15 år på ett skifte.
Att kunna se de långsiktiga fördelarna med Contans kan göra det möjligt för
bekämpning utan att fastna vid kostnaden för det enskilda året
Huruvida djup plöjning kan vara en möjlig väg att gå för att minska antalet vikroppar
som kan gro bör undersökas vidare liksom deras överlevnad i jorden på olika djup
Ett av Europas större fröföretag, Bejo har intervjuats och de har märkt stora
variationer mellan åren av angrepp av bomullsmögel. Bejo har inget uttalat
förädlingsprogram mot bomullsmögel Sclerotinia. Problem förekommer i
fröproduktion av mottagliga grödor och där använder man idag Contans
förebyggande. Bejo anser att en av de stora utmaningarna för framtiden är att hitta
odlingsmetoder och resistenta sorter för att minimera angreppen av jordburna
sjukdomar såsom bomullsmögel.
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