Skylt 41, Gråmögel på jordgubbar, Botrytis cinerera
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.
Gråmögel kan vara en mycket allvarlig skadegörare i jordgubbsodling. Skador
uppträder i samband med regnperioder under och efter blom, främst på frukter.
Skadebild
Symptomen utgörs av en röta i frukten, som så småningom täcks av ett grått
dammande ludd av sporbärare och sporer (se bild 1). Rötan utgår ofta från
foderbladsområdet under blomningen. Både gröna kartar och mogna bär angrips
senare och dessa torkar sedan in.

Kart och mogna bär täckta med gråmögel
Biologi
Gråmögel är en svaghetsparasit som lever på vissnande och döda växtdelar. I
jordgubbar övervintrar svampen som vilande mycel och som vilmycel (sklerotier) på
plantrester och i jorden. På våren bildas sporer (konidier) och dessa sprids i
beståndet med hjälp av luftströmmar. Smittan sker under blomningen, då svampen
växer in i t.ex. vissnande kronblad och döda ståndare. Bruna rötor uppstår i frukten
och svampens grå mycelium med sporer på fristående sporbärare utvecklas.
Åtgärder
Undvik gråmögelkänsliga sorter. Kraftigväxande sorter med stort bladverk drabbas
oftare av gråmögel. Till de mest känsliga sorterna hör ’Senga Sengana’, ’Korona’,
’Bounty’ och ’Tamella’. Plantera enkelrader med stora radavstånd och i torra och
blåsiga lägen.På våren ska döda och infekterade plantrester avlägsnas. Plantraderna
ska hållas öppna och rena från ogräs. Genom att täcka marken mellan raderna med
halm eller plast undviker man stänk och att bären direkt berör marken.

Skylt 42, Ögonfläcksjuka på jordgubbar, Ramularia grevilleana
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.
En vanligt förekommande bladfläcksjukdom på jordgubbsplantor. Uppträder främst
på de äldre bladen under sommar och höst. Om vädret är fuktigt under sommar och
höst kan angreppen bli allvarliga.
Skadebild
På blad och bladskaft uppträder mörkröda 3-6 mm stora fläckar som med tiden får ett
grått centralt parti, se bild. Häri bildas svampens vilmycel (sklerotier) som små, svarta
punkter. På bladundersidan bildas mångtaligt med sporer (konidier), vilka kan ses
som en vit, luddig beläggning. Om vädret gynnar sjukdomen flyter fläckarna ihop och
bladen torkar och vissnar.

Jordgubbsblad med bladfläckar, foto Guy Svedelius
Biologi
Svampen övervintrar på växtdelar och sporer sprids till blad under våren. Om
sporerna vid spridningen fastnar på unga, friska blad och klimatet dessutom är fuktigt
så gror de. Då växer groddslangar in i bladets klyvöppningar, både på dess ovanoch undersida. Sporbärare tränger så småningom ut ur klyvöppningarna. Under den
svalare delen av året övervintrar svampens sporer på infekterade plantdelar och gror
när våren kommer. Även sklerotier förekommer som övervintringsorgan. Man finner
dem på döda, infekterade blad. När temperaturen stiger producerar dessa sporer.
Åtgärder
Slå av blasten efter skörd, samla ihop och avlägsna blasten från odlingen.
I förebyggande syfte är det viktigt med öppna, luftiga rader och effektiv ogräsrensning
samt marktäckning med plast så att bladen snabbt torkar upp efter regn och
bevattning.

Skylt 43, Mjöldagg på jordgubbar, Sphaerotheca
alchemillae (macularis)
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.
En vanligt förekommande svampsjukdom på jordgubbsplantor. Uppträder oftast tidigt
på säsongen i torr väderlek på känsliga sorter.t.ex. `Zephyr´.
Skadebild
Svampen angriper blad, blommor och frukter. På bladen uppstår röda fläckar på
ovansidan. Vid kraftiga angrepp rullar bladen upp sig och färgas rödvioletta på
undersidan. Svampmycelet bildar en tunn beläggning på främst undersidan av
bladen, se bild, men kan också täcka frukterna som blir matta, lösa och oätliga.
Blombildningen hämmas vid kraftigare angrepp.

Jordgubbsplantor kraftigt angripna av mjöldagg, foto Guy Svedelius
Biologi
Svampen övervintrar huvudsakligen som mycel på plantornas gröna blad. På våren
bildas sporer (konidier) som kan infektera de unga, outvecklade bladen och där ge
upphov till de första infektionerna. Övervintring kan också ske med fruktkroppar
(kleistothecier), vilka framträder som små svarta prickar på blad och frukter. Dessa
kan sprida sporsäcksporer, men har oftast mindre betydelse för övervintringen. Vid
temperaturer, från 15°C upp till optimumtemperaturen 18-22°C, går såväl
konidiebildning, infektion som tillväxt fort och utbredningen av mjöldaggsangreppet
blir omfattande. Mjöldaggssvampen gynnas av plötsliga skiftningar i temperatur och
fuktighet vilket ofta inträffar på våren. Kraftiga regn hämmar svampen, vilket även
längre perioder med kyligt väder gör.
Åtgärder
Den bästa åtgärden är att välja motståndskraftiga sorter. Jämn bevattning är en viktig
motåtgärd. Upprepade och förebyggande besprutningar med oljor, såpor,
natriumkarbonat som täcker bladundersidorna kan ha effekt, så även svavel.

Skylt 44, Svartröta på jordgubbar, Colletotrichum acutatum.
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.
Tre arter av svampsläktet Colletotrichum orsakar de symptom som med ett namn
kallas svartröta En av dem, C.acutatum är karantänskadegörare. De båda andra
arterna C.fragariae och C.gloeosporioides, anses inte vara lika allvarliga. Sjukdomen
sprids med plantor. Svartröta räknas till den sjukdom som förorsakar störst
ekonomisk skada globalt sett.
Skadebild
På frukter bildas mjuka ljusbruna rötfläckar som senare blir insjukna och mörka, se
bild. Då bären mognar får de en laxrosa-ljusröd sporbeläggning kring nötterna vid
torrt väder. Är fuktigheten hög förblir fläckarna slemmiga och mörka. Orsakas
angreppet av C.gloeosporioides bildas avlånga, insjunkna svarta fläckar på blad,
bladskaft, blomstjälkar och revor.

Bär med insjukna rötor, foto Ulf Nilsson
Biologi
Svampen övervintrar på infekterade plantor, ibland också på andra värdväxter och
ännu ej nedbrutet växtmaterial i jorden. Regn och bevattning är den främsta
spridningsorsaken, men spridningen kan också ske med andra spridningsorsaker
som insekter, plockare, kläder, skodon, redskap och speciellt halmningsmaskiner.
Sjukdomen är extremt smittosam, speciellt i fuktig och varm väderlek. Sjukdomen
överlever inte länge i jorden. Svampen kan överleva på en del vanliga ogräsarter.
Rödmalva och åkerpilört kan få symptom på blad och stjälkar. På maskros, korsört,
åkerviol och jordrök kan svampen leva latent utan symptom.
Åtgärder
Plantera endast friska certifierade plantor. Tillämpa en lämplig växtföljd. Undvik
mottagliga sorter som Elsanta, Honeoye och Kimberly. Vattna med droppbevattning.
Undvik vattenstress och överdriven kvävegödsling. Vid försök har det biologiska
Trichoderma- preparatet BinabTF visat sig ha effekt.

Skylt 45, Jorgubbskvalster, Phytonemus pallidus fragariae
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.
Jordgubbskvalster är ett dvärgkvalster som är allmänt förekommande i hela landet.
Skadebild
Angripna plantor får kraftigt hämmad tillväxt, se bild. Bladen blir deformerade, rynkiga och
missfärgade med korta bladskaft. Bären blir små och torra. Angreppen brukar öka med
plantornas ålder.

Kraftigt angripen jordgubbsplanta.

Jordgubbskvalster

(Foto: E. Kärnestam)

(Foto: E. Kärnestam)

Biologi
Jordgubbskvalster är 0,25 mm långa, ovala, färglösa – blekbruna, se bild. Dessa kvalster trivs,
till skillnad från växthusspinnkvalster (som också angriper jordgubbar), i hög luftfuktighet
och finns därför främst nere i beståndet. Där lägger de också sina ägg, de har flera
generationer per år. Fullbildade kvalster övervintrar i plantans centrala delar.
Jordgubbskvalster sprids med smittade plantor, vind och redskap.
Åtgärder
Plantera alltid friska plantor. Håll avstånd till äldre odlingar. Biologisk bekämpning med
rovkvalster Amblyseius sp.

Skylt 46, Stinkflyn (skinnbaggar) i jordgubbar
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.

Jordgubbsstinkfly, Plagiognathus arbostorum, är vanligast i södra Sverige
medan ludet ängsstinkfly, Lygus rugulipennis, vållar störst skada i norra
Sverige. Även andra arter kan förekomma.
Skadebild
Bären blir små, missbildade, med ett hårt parti med tätt sittande frön i spetsen, se
bild. Både ungstadier och vuxna stinkflyn gör skada när de sticker in sin
sugsnabel i växtvävnaden och suger växtsaft. De gör störst skada på
försommaren.

Stinkflyskador på jordgubbar. (foto: S. Kalt)
Biologi
Jordgubbsstinkflyet övervintrar som ägg på plantorna. Äggen kläcks strax före
blomningen. Jordgubbsstinkflyna är 3-4 mm långa, mörka med svartfläckiga
gula ben. Nymferna (ungstadierna) är ljusare och gröna. De kan ha två
generationer per år.
Ludet ängsstinkfly är 6 mm långt, mörkbrunt – rödbrunt - gråbrunt med en ljus
w-formad teckning på ryggen. De har en generation per år och övervintrar som
vuxna i barrskog.
Åtgärder
Täckning med fiberduk kan tillämpas mot ludet ängsstinkfly. Jordgubbsstinkfly
motverkas genom kort omloppstid i odlingen. Ev. kemisk bekämpning görs strax
före blomning.

Skylt 47, Jordgubbsvivel, Anthonomus rubi
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.

Jordgubbsviveln, eller hallonblomviveln som den också kallas, är en liten
skalbagge som angriper jordgubbar och hallon, ibland även odlade björnbär.
Störst skada gör den i jordgubbar.
Skadebild
Efter att hon lagt ett ägg i blomknoppen biter honan delvis av blomskaftet, så att
de vissnande blomknopparna hänger kvar på plantan, se bild. En hona kan
förstöra 100-150 blomknoppar. Angrepp är vanligast i äldre odlingar.

Avbiten blomknopp. (Foto: S. Kalt)

Vuxen jordgubbsvivel. (Foto: S. Kalt)

Biologi
Den fullbildade svarta, endast ca 3 mm långa skalbaggen är aktiv på våren före
blomningen. Äggen läggs ett och ett i blomknoppar. Larven utvecklas inuti den
vissnade blomknoppen och förpuppar sig också där. På sensommaren kläcks den
nya generationen vuxna, som övervintrar i markens övre skikt.
Åtgärd
Förnya odlingen efter två skördesäsonger. Öppna och blåsiga fält missgynnar
vivlarna. Ev. kemisk bekämpning måste ske strax före blomning.

Skylt 49, Hallonskottsjukan- ett komplex med tre
skadegörare
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil
Sjukdomen uppkommer efter svampangrepp av Didymella applanata, alternativt
Leptosphaeria coniothyrium tillsammans med hallonbarkgallmyggan (Resseliella
theobaldi) som har visat sig utgöra ett sjukdomskomplex.
Skadebild
På våren infekteras skotten via bladen. De angripna bladen får bruna, v-formade,
stora fläckar med gul kant. Hos infekterade skott syns mörkbruna till violettbruna,
avlånga fläckar kring noderna (se bild), främst på den nedre delen av årsskotten. De
blad som växer fram i fläcken kan bli klorotiska och tappa småbladen. Under höst
och vinter antar fläckarna en silveraktig färg. I fläckarna syns övervintrande sporhus,
pyknidier och fruktkroppar som små svarta prickar. Svårt angripna skott kan tidigt
under den fruktbärande säsongen torka och dö. Även lindriga angrepp kan under
torra förhållanden orsaka en starkt reducerad skörd.

Stjälk med missfärgningar och små svarta prickar, foto Stanislaw Kalt
Biologi
Under hösten anläggs fruktkroppar (pseudothecierna) men det är först på vårenförsommaren året därpå som askosporerna mognar och sprids. Senare under
säsongen sker infektioner med vegetativa sporer (konidier) från sporhus (pyknidier).
Sporernas groddslangar växer in i osårad, ytlig barkvävnad, men för att kunna växa
djupare in i underliggande vävnad krävs sår. Dessa kan uppkomma vid arbete i
odlingen, men också genom insektsangrepp av larver av hallonbarkgallmyggan
(Resseliella theobaldi). Genom såren växer svamparna vidare in i vävnaderna och
orsakar stora skador på skotten.
Åtgärder
Klipp bort och bränn upp de gamla skotten efter skörd, eller skär ner samtliga skott
och hölj jord över kvarstående skottbaser under hösten. Vid nyplantering ska endast
friska sticklingar användas. Ogräs måste hållas efter. Plantorna bör gödslas vid rätt
tidpunkt och i avpassad mängd och insekter behöver bekämpas. Det är även lämpligt
att vid behov glesa beståndet och ta bort sjuka och svaga årsskott. Det finns inga
resistenta sorter mot de båda svamparna. Det är ändå en fördel att använda sig av
hösthallon eller hallonsorter med låga sprickbildningstendenser.

Hallonmosaik, orsakad av flera olika hallonmosaikvirus
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil

Hallonmosaikvirus är vanliga i vilda och odlade hallon i hela landet, oftast utan
att några symptom syns. Ju fler av dem som finns i plantan samtidigt, desto mer
sannolikt är det att mosaik uppstår och desto starkare blir symptomen. Plantans
tillväxt hämmas och skörden minskar.
Skadebild
Mosaiken syns som diffusa gulgröna prickar, skarpare gula fläckar och buckliga
blad (= fläckmosaik), eller täta gula prickar längs större nerver och bladkanter (=
nervbandsmosaik). Varma somrar försvinner symptomen ofta helt.
Biologi
Hallonmosaikvirus följer med vid vegetativ förökning och sprids sedan
ytterligare med den stora hallonbladlusen.
Åtgärd
Köp endast virusfria hallonplantor! Nya sorter har oftast viss resistens mot den
stora hallonbladlusen och håller sig därför friska längre.
Materialet är framtaget av: Gunilla Åhman, ScanBi Diagnostics AB, Alnarp

Vänster bild: Fläckmosaik på hallon Foto: Lennart Nilsson
Höger bild: Nervbandsmosaik på hallon Foto: Lennart Nilsson

Skylt 51, Hallonänger, Byturus tomentosus
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.

Denna lilla skalbagge är mycket vanlig både i odlade och vilda hallon. Mest
bekant är dess larv som i dagligt tal kallas ”hallonmask”.
Skadebild
De vuxna skalbaggarna äter sig in i blomknopparna, som ofta blir helt förstörda
eller ger upphov till missbildade bär. Detta orsakar oftast den största skadan.
Larverna lever i blombotten i bären. Bären får intorkade svarta delfrukter, oftast
i ovankanten.

Vuxen hallonänger. (Foto: S. Kalt)

Larver i mogna hallon. (Foto: S.Kalt)

Biologi
De vuxna skalbaggarna är ca 4 mm långa, gulbruna och håriga. De är aktiva i
blomningen och lägger då ägg i utslagna blommor. Larverna äter i blombotten
och i bäret samtidigt som hallonen mognar. Larverna är gulvita och blir ca 7 mm
långa. De förpuppar sig i jorden. Övervintringen kan ske både som puppa och
fullbildad skalbagge. Normalt har hallonängern en generation per år. Hösthallon
undgår i regel angrepp.
Åtgärd
De vuxna skalbaggarna är relativt tröga vid svalt väder och kan samlas in tidigt
på morgonen eller sent på kvällen. Man kan skaka grenarna så de faller av.
I yrkesodling sprutar man strax före blomning.

Skylt 52, Bladlöss på hallon
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.

De vanligaste arterna som angriper hallon är Större hallonbladlusen,
Amphorophora idaei, och Mindre hallonbladlusen, Aphis idaei.
Skadebild
Bladlössen sitter på undersidan av bladen och suger växtsaft, främst i
planttopparna. Bladen blir buckliga eller rullar ihop sig till täta bladnästen,
beroende på vilken bladlusart som angripit. Störst skada gör bladlössen genom
att de sprider virussjukdomar. Båda odlade och vilda hallon angrips.

Bladlusangrepp i vildhallon. (Foto: E. Kärnestam)
Biologi
Bladlössen övervintrar som ägg i barken på hallonplantorna. Äggen kläcks vid
lövsprickningen. Hallonbladlössen lever på hallon under hela säsongen. De får
många generationer under en säsong, speciellt vid varmt och torrt väder. - Den
större hallonbladlusen är ca 3,5 mm lång, blekt grön med långa ben, antenner
och sifoner (ryggrör). Den mindre hallonbladlusen är 1-2 mm och mörkare grön,
på sommaren ibland gul.
Åtgärder
Besprutning med såpa eller olja, bladlössen måste träffas av vätskan. Det finns
sorter som är resistenta mot den större hallonbladlusen, t.ex. ’Glen Ample’ och
’Tulameen’.

Skylt 53, Fläckskorv på hallon, Elsinoe veneta
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.
Svampen angriper ett flertal Rubus-arter, men räknas inte som svår skadegörare på
hallon. Sjukdomen är allmänt förekommande och är vanligare under regnrika somrar.
Skadebild
På stjälkar och blad bildas under sommaren gråvita runda skålade fläckar, omgivna
av en mörkare kant, se bild. På fjolårsskotten är fläckarna grå och har längsgånde,
ibland djupa sprickor. Angreppen uppträder även på bären som får intorkade
småfrukter, se bild. När bladen angrips kan hagelskottslika hål uppkomma, som en
följd av att bladfläckarna faller ut.

Fläckskorvsangrepp på bär och stjälkar, Foto Guy Svedelius
Biologi
Svampen övervintrar på växtmaterialet. Primärinfektioner förekommer tidigt på våren
i samband med varmt och fuktigt väder. Infektion kan ske med både sporsäcksporer
och asexuella sporer (konidier) från sporhus (acervuli). Det är framförallt unga skott
och blad som infekteras. Svampen lever först ytligt mellan kutikula och epidermis
men tränger senare in i ledningsvävnader. Stjälkens celldelning hämmas och djupa
kratrar bildas. Sena angrepp ger grundare grå fläckar.
Åtgärder
Plantera alltid friskt plantmaterial. Välj ett blåsigt läge där sol och vind snabbt torkar
upp plantorna efter nederbörd. Undvik täta bestånd samt håll efter ogräs.
Avlägsna angripna växtdelar.

Skylt 54, Filtrost på Svarta vinbär, Cronartium ribicola
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil
Svampen förekommer över hela landet men ger skada endast lokalt och under
regniga somrar.
Skadebild
Under sommaren kan man på bladundersidan se små, ljusgula fläckar som så
smånigom producerar gula sporer, sommarsporlager. På sensommaren och hösten
uppträder en gul- eller orangefärgad filtliknande beläggning på bladens undersida,
som med tiden får en mörkbrun färg, se bild. De angripna bladen försvagas och faller
av tidigt.

Svarta vinbärsblad med filtrost på undersidan, foto Guy Svedelius
Biologi
Svampen värdväxlar mellan fembarriga tallar och Ribes-arter och behöver oftast
båda för att kunna fullfölja sin utveckling. Det är främst Pinus strobus, weymouthtall,
som är vintervärd för svampen. På våren bildas blåsrost (aecidier), vita blåsor fyllda
med gulröda sporer på tallarna på både stammar och grenar. Aecidiesporerna
infekterar de unga vinbärsbladen strax efter lövsprickningen. På bladundersidan
bildas först ljusgula sommarsporer (uredosporer). Uredosporerna kan därefter
återinfektera vinbärsbladen och på så vis få en vidare utbredning under sommaren.
Senare på sommaren växer det fram gulbruna pelare av sammanklibbade
vintersporlager (teleutosporer). Dessa framträder ofta i en stor mängd och bildar
tillsammans en filtlik beläggning på bladundersidan. Basidiosporerna, som utvecklas
från vintersporlagrets basidier, infekterar på hösten barren på tallarna.
Åtgärder
Mottagliga tallar i närheten bör röjas för att förhindra värdväxlingen. Ett alternativ till
röjning kan vara att beskära de grenar som är angripna av rost. I fritidsodlingar bör
man samla ihop och bränna angripna vinbärsblad.

Skylt 55, Reversion på svarta vinbär, orsakad av
blackcurrant reversion nepovirus, BRV
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil

Reversion infekterar naturligt bara svarta vinbär. Den är mycket allvarlig,
mycket smittsam och vanlig i hela Sverige.
Skadebild
Symptomen utgörs av förändrad bladform och minskad behåring av
foderbladen. Bladformen påverkas också av vinbärsgallkvalstren, som nästan
alltid finns där samtidigt. Den minskade behåringen gör infekterade
blomknoppar rödlila i stället för gråludna på våren. Blommorna blir sterila och
skörden på sikt försumbar.
Biologi
BRV följer med när infekterade buskar förökas och sprids vidare med
vinbärsgallkvalstret. En gallkvalsterangripen buske, igenkännlig på de
uppsvällda knopparna, är så gott som säkert även virusinfekterad.
Åtgärd
Köp bara certifierade svarta vinbär! Resistensförädling mot både reversion och
gallkvalster pågår vid SLU, Balsgård.
Materialet är framtaget av: Gunilla Åhman, ScanBi Diagnostics AB, Alnarp

Vänster bild: Bladformförändring av reversion
och vinbärsgallkvalster på svarta vinbär Foto: Guy Svedelius
Höger bild: Knoppar på svarta vinbär uppsvällda av vinbärsgallkvalster Foto: Elisabeth
Kärnestam

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 21

Vinbärsbladlus
Cryptomyzus ribis
Bladlöss suger växtsaft och utsöndrar
honungsdagg. Denna art har vinbär som
vintervärd och lever på sommaren på
ogräs (dån, plister m.fl.).
På vinbär syns symptomen
redan i maj. Hos röda vinbär får bladen
röda bucklor, hos svarta vinbär gulgröna
bucklor.
skadebild

Ägg finns endast som övervintringsstadium. De läggs på vinbärsskotten
och kläcks på våren. Bladlössen sitter på
bladundersidan i bucklorna och suger
växtsaft. I början av juni flyttar bladlössen
till sina sommarvärdar.
biologi

Kräver i regel ingen bekämpning.
Eventuellt plockas angripna blad i maj.

åtgärd

Skylt 21 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Angrepp av vinbärsbladlus
på röda vinbär. Ovan: Bladlushonan
föder flera ungar varje dag.
Foto: Elisabeth Kärnestam

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Skylt 57, Vinbärsgallkvalster, Cecidophyopsis ribis
Observera satt nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil

Detta mikroskopiska kvalster angriper endast svarta vinbär. Det är allmänt
förekommande och det allvarligaste skadedjuret på odlade svarta vinbär.
Skadebild
Angripna knoppar sväller under höst och vinter upp och blir kulformiga.
På våren slår inte dessa knoppar ut, se bild. Skadan försvåras av att vinbärsgallkvalster sprider ’reversion’, en virussjukdom (se separat skylt).
Buskar med kraftiga gallkvalsterangrepp har ofta också reversion.

Gallkvalster i en knopp. (Foto: E. Kärnestam)

Uppsvällda knoppar.
(Foto: E. Kärnestam)

Biologi
Gallkvalstren förökar sig och övervintrar i de uppsvällda knopparna. På våren
kan en knopp innehålla tusentals kvalster. Gallkvalster är 0,1- 0,2 mm långa.
Vid begynnande blomning lämnar gallkvalstren knopparna och lever en tid fritt
på bladen och suger växtsaft. De kryper sedan in i nybildade knoppar i
bladvecken. - Gallkvalstren kan spridas till nya plantor och odlingar med hjälp
av vinden eller med insekter.
Åtgärder
Gallkvalster är mycket svårbekämpade. Angripna buskar bör tas bort och
brännas. Plantera endast helt friska plantor.

Skylt 58, Bladfallsjuka på svarta vinbär och krusbär,
Drepanopeziza ribis.
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil
Sjukdomen förekommer ofta på mottagliga sorter. Gör stor skada regniga somrar.
Angriper svarta- och röda vinbär samt krusbär.
Skadebild.
Bladen får glänsande mörkbruna knappnålsstora fläckar på bladens ovansida, se
bild. I fläckarna syns blåslika upphöjningar som spricker upp. Vid kraftiga angrepp
flyter fläckarna ihop till bruna gråsvarta partier och bladen torkar in och faller av.
Bladfall leder till försämrad skörd.

Svarta vinbärsblad med bladfläckar, Guy Svedelius
Biologi
Svampen övervintrar på nedfallna blad. På undersidan av dessa bildas under våren
skålformade fruktkroppar, apothecier, vilka sprider sporsäcksporer i fuktig väderlek.
Sporerna är vindspridda och infekterar unga blad. På angripna blad bildas könlösa
sporer (konidier) i de blåslika upphöjningarna på bladens ovan- och undersidor.
Dessa sporer sprids inom buskarna genom regnstänk. Sporer infekterar bara bladens
undersidor. Buskar i dålig kondition är särskilt mottagliga.
Åtgärder
Odla motståndskraftiga sorter. Undvik mottagliga sorter som Stella-sorterna och
Jänkisjärvi. Sjukdomen kan delvis förebyggas genom insamling och bortförsel av
nedfallna blad före våren. Undvik täta planteringar och vindskyddade lägen.
Bekämpa ogräs och sörj för god näringstillgång.

Skylt 59, Bladfläcksjuka på svarta vinbär och krusbär,
Mycosphaerella ribis
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil
Sjukdomen förekommer ofta på mottagliga sorter. Gör stor skada regniga somrar.
Angriper svarta- och röda vinbär samt krusbär.
Skadebild.
Bladen får på ovansidorna ljusgrå eller ljusbruna upp till 5 mm stora runda eller
kantiga fläckar, se bild. Fläckarna är skapt avgränsade och omges av en mörk bård. I
fläckarna bildas svampens sporer från sporhus. Dessa kan ses som små svarta
prickar inuti bladfläckarna . Vid kraftiga angrepp kan bladfläckarna flyta samman,
bladen torkar in och falla av.

Svarta vinbärsblad med bladfäcksjuka. Foto Guy Svedelius
Biologi
Svampen övervintrar på nedfallna blad. På våren sprids sporsäcksporer från
fruktkroppar (pseudothecier) som bildats i de nedfallna bladen under höst- och
vintermånaderna. Spridning av sporsäcksporer sker i samband med regn strax efter
knoppspridningen och kan pågå under hela blomningen. De första symptomen syns
två veckor efter infektion. vegetativa sporer (konidier) bildas sedan från nybildade
sporhus (pyknidier) som infekterar omgivande blad i busken genom regnstänk.
Åtgärder
Odla motståndskraftiga sorter. Undvik mottagliga sorter som Stella-sorterna och
Jänkisjärvi.Sjukdomen kan delvis förebyggas genom insamling och bortförsel av
nedfallna blad före våren. Undvik täta planteringar och vindskyddade lägen.
Bekämpa ogräs och sörj för god näringstillgång.

Skylt 60, Amerikansk krusbärsmjöldagg, Sphaerotheca morsuvae på svarta vinbär och krusbär.
Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil
Sjukdomen är vanligast på krusbär men kan även angripa andra Ribes-arter som
svarta, röda och vita vinbär samt måbär (Ribes alpinum).
Skadebild
Svarta vinbärsbuskens toppblad blir förvridna och svartnar, se bild. Även om
vinbären ej angrips direkt, kan skörden minska eftersom blomanlagen reduceras
starkt på angripna buskar.

Svarta vinbärsbladen deformeras och krusbären täcks av en vit- brun filt.
foto Guy Svedelius
Biologi
Den primära infektionen på våren sker på krusbär med asexuella sporer (konidier),
medan den i vinbär däremot sker genom sexuellt bildade askosporer från
fruktkroppar (kleistothecier) som övervintrat. Svampens mycel växer på ytan av
blad och skott. Ovala konidier bildas i långa kedjor på de upprätta konidiebärarna. De
bildas i början av angreppsperioden och sörjer för vidare infektion genom
luftspridning. Sedan den bruna svampfilten (sekundärmycelet) börjat utvecklas avtar
konidieproduktionen. I detta mycel bildas svarta sfäriska fruktkroppar.
Mjöldaggsvampen utvecklas bäst när det är varmt och torrt. Sporerna behöver bara
hög luftfuktighet för att gro och infektera. Svampen dödar sällan sin värd men hindrar
fotosyntesen, tar näring, ökar respirationen och reducerar skörden.
Åtgärder
Vid förebyggande bekämpning används främst motståndskraftiga sorter.
Sjuka skott bör klippas bort, dock inte på sommaren eftersom mottaglig nytillväxt då
uppkommer. Buskarna bör växa luftigt och ljust. För mycket kväve bör undvikas
medan kalium och kisel anses förstärka buskarnas motståndskraft. Jämn vattning
hjälper.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 1

Häxringar/Älvringar
Marasmius oreades, vanligen
orsakad av nejlikbroskskivling
I etablerade gräsmattor uppstår
fläckar i ringform med gult och intorkat
gräs. I ringen växer sommartid svampens
fruktkroppar. Symptom finns hela året.
skadebild

Svampar som lever på rester av
gamla stubbar och rötter. Den sprider sitt
mycel i gräsmattor. Mycelet konkurrerar
om vatten och växtnäring vilket leder till
intorkade partier omgivna av kraftigare
vegetation, detta som en följd av frigjort
kväve från nedbruten svamp och frigjord
näring.
biologi

Undvik rot- och stubbrester i
blivande gräsmattor. Grepa upp gräsmattan
framför och i ringen samt vattna rikligt
och regelbundet. Tillför växtnäring.

åtgärd

Skylt 1 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Häxring i gräsmatta med
svampen nejlikbroskskivling.
Ovan: Fruktkroppar.
Foto: Stanislaw Kalt

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 2

Poppelrost
Melampsora spp.
Angriper flera poppelarter däribland
Populus angulata, P. balsamifera, P. canadensis, P. berolinensis och P. nigra.
Från augusti till bladfall kan
poppelbladens undersida lysa brandgula av rostsvampens sommarsporlager.
Kraftiga angrepp kan leda till för tidigt
bladfall.
skadebild

Den vanligaste arten M.laricipopulina värdväxlar med lärk men kan
även övervintra på nedfallna blad från
vilka sporer sprids på våren. På lärkens
barr bildas skålrost med gula/orange
fläckar.
biologi

Sommarsporlager på undersidan av poppel,
P. nigra. Foto: Guy Svedelius

Kemisk bekämpning i plantskolor. Odla resistenta kloner.

åtgärd

Skylt 2 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 3

Pungsjuka på slån
Taphrina pruni
Svampsjukdomen angriper även plommon,
aprikos och hägg.
Angripna frukter blir deformerade
och kärnfria. De blir långsträckta, platta och
krökta och kan sitta kvar året om. Ofta sitter
både sjuka och friska bär på samma kvist.
skadebild

Svampen tillhör sporsäckssvamparna.
Den övervintrar med hjälpa av askosporer eller
tjockväggiga konidier på knoppar och kvistar.
På våren sprids sporer till unga vävnader med
vinden. Mycelet som växer mellan cellerna inducerar extrem celldelning som leder till missbildning av frukterna.
biologi

Angripna frukter och svårt angripna
kvistar ska destrueras.

åtgärd

Skylt 3 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Deformerade bär av slån angripna
av pungsjuka. Foto: Guy Svedelius

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 4

Minerarfluga
Phytomyza ilicis, på järnek
Minerarflugor är värdväxtspecifika. Minorna
bildas när larverna äter sig fram i bladet med
sina speciella mundelar.
Gulaktiga minor förfular bladen.
Honorna gör också punktformiga stick i
bladen, s.k. födostick, för att komma åt växtsaft. Symptomen kan ses på bladen hela året.
skadebild

Äggen sticks in vid mittnerven på
bladet under försommaren. Larverna äter
först i mittnerven och under hösten i bladskivan. Då bildas minan. Förpuppning sker
på våren. Öppnar man en gammal mina
hittar man puppskalet, som är 2-3 mm långt,
brunt och brett cigarrformat.
biologi

Plocka bort angripna blad på hösten
när larverna är kvar.

åtgärd

Skylt 4 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Mina. Ovan: Födostick.
Foto: Elisabeth Kärnestam

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 5

Öronvivel
Otiorhynchus sulcatus, på rhododendron
Denna skalbagge syns sällan, eftersom larven
lever i jorden och den vuxna är nattaktiv.
Symptomen är observerbara året runt.
skadebild Vuxna

skalbaggar gör halvmån
formiga gnag i bladkanterna, s.k. ”konduktörsklipp”. Allvarligare är de gnagskador på rötterna
som larverna orsakar. Öronviveln har många
värdväxter både på friland och i växthus.
Äggen läggs i jorden. Larverna blir
10 mm långa, är benlösa, vita med brunt huvud.
Övervintring som larv, mera sällan som vuxen.
Efter förpuppning på försommaren kläcks
vuxna skalbaggar. De saknar flygförmåga och
nattetid kryper de upp i buskarna. Endast honor
är kända.
biologi

Vattna ut insektsparasitära nematoder.
Bekämpas främst på unga plantor.

Överst: Öronvivelgnag
Ovan: Öronvivel
Foto: Elisabeth Kärnestam

åtgärd

Skylt 5 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 7

Bladfallsjuka
på rhododendron
Olika arter av Septoria kan ge bladfläckar i kombination med bladfall.
På bladen bildas oregelbundet formade mörkbruna fläckar
omgivna av en gul eller röd bård.
Bladen kan falla av och blomningen
delvis förhindras. I fläckarna kan
man se små svarta punkter som är
svampens pyknidier. Symptomen
finns året runt på angripna blad.
skadebild

Bladfläckar förorsakade av Septoria sp.
Foto: Guy Svedelius

Svampen sprids med konidier från pyknidier och infekterar
bladen speciellt vintertid.
biologi

Svampsjukdomen kan förhindras genom att undvika hög luftfuktighet, alltför riklig vattning och
kvävegödsling. Avlägsna angripna
och nedfallna blad.

åtgärd

Skylt 7 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 8

Bokgallmygga
Mikiola fagi
Gallmyggor är, liksom de flesta insekter
som orsakar gallbildningar, värdväxtspecifika (angriper ett fåtal växtarter).
Det finns även gallmyggor vars larver
inte lever i galler utan är rovlevande (tar
levande bytesdjur).
De lökformade gallerna är
4-10 mm långa och sitter på bokbladens
ovansida. De syns under hela säsongen.
Gallerna är hårda med ett hålrum i mitten
där larven lever och äter hela sommaren.
skadebild

Gallmygglarverna är fotlösa, vitaktiga, ca 3-4 mm långa. De övervintrar
i gallerna i nedfallna blad och förpuppar
sig på våren.Vuxna myggor kläcks, parar
sig och honorna lägger ägg i bladknoppar.
De växande bladen bildar en gall runt
den nykläckta larven.
biologi

Överst: Angrepp av bokgallmygga.
Ovan: Larv i bokgall.
Foto: Elisabeth Kärnestam

Bokgallmyggan bekämpas normalt inte.

åtgärd

Skylt 8 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 10

Nervmosaik
på blåregn, orsakad av Wisteria
vein mosaic potyvirus, WVMV
Nervmosaik har iakttagits på blåregn i
många länder världen runt. Den orsakas av ett virus som först och främst
förfular bladen, men som också hämmar växtens livskraft. Symptomen är
observerbara under maj-okt.
Symptomen varierar från
klargula strimmor och ringar här och
där längs mindre bladnerver till strödda
diffusa ljusgröna fläckar, som ofta drar
ihop och bucklar bladen.
skadebild

Nervmosaik på blåregn. Foto: Guy Svedelius.

WVMV följer med när infekterade plantor förökas och sprids vidare med åtminstone två bladlusarter.
biologi

Tänk på att fråga efter virusfria blåregnsplantor!

åtgärd

Skylt 10 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Gunilla Åhman, ScanBi
Diagnostics AB, Alnarp.Växtskyddsstigen har många
stationer och en broschyr. Mer information hittar du
vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se.
Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den
beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 11

Bladbränna
Guignardia aesculi
Sjukdomen angriper blad och bladskaft,
kan vid starka angrepp avblada träden
och ge stora skador i plantskola. Sjukdomen sprids från nedfallna blad på marken.
Symptomen är observerbara under juli-okt.
På blad bildas oregelbundet
formade nekrotiska fläckar, ofta med skarpt
gul rand. Även bladskaften angrips.
skadebild

Svampen övervintra på nedfallna
blad. På våren smittas unga blad med sporer
från svarta klotrunda fruktkroppar som
ligger inbäddade i de döda löven. I de
nekrotiska fläckarna, som då bildas, finns
små svarta sporhus (pyknidier). Dessa sprider genomskinliga konidier under sommar
halvåret och uppförökar upp svampen
under gynnsamma klimatbetingelser.

Nekrotiska bladfläckar på hästkastanj.
Foto: Guy Svedelius

biologi

Vid angrepp bör man avlägsna
angripna blad samt samla in och och forsla
bort nedfallna löv.

åtgärd

Skylt 11 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 12

Kastanjemal
Cameraria ohridella
Denna fjäril upptäcktes på 80-talet på
Balkan. Den har spridits och orsakat
svåra skador på hästkastanj i hela Europa.
I Sverige upptäcktes den 2003, i Skåne.
Varje larv orsakar en blåsmina,
3-4 cm lång, i bladet. De första minorna
syns redan i juni.Vid svåra angrepp blir
bladen bruna och faller i förtid. Även
Acer platanoides och A. pseudoplatanus kan
angripas.
skadebild

Kastanjemalen har troligen 2-3
generationer/år i södra Sverige. Den
första generationen fjärilar lägger ägg på
försommaren. Larven kläcks efter 2-3
veckor och äter av bladvävnaden i ca
en månad. Den förpuppar sig i minan.
Övervintring sker som puppa i nedfallna
blad och de är mycket frosttåliga.
biologi

åtgärd

Överst: Minor.
Ovan: Kastanjemalen är
endast 4 mm lång.
Foto: E. Kärnestam

Samla upp och bränn nedfallna löv.

Skylt 12 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 13

Gallsteklar
Cynips spp., Neuroterus spp.,
m.fl., på ek
Gallsteklar är en grupp insekter som man ofta
hittar just på släktet Quercus (ek), som enligt
uppgift lär angripas av flera hundra olika gallstekelarter.
Orsakar gallbildningar av olika
utseende och färg: klotformade s.k. galläpplen,
kan vara gulröda eller randiga eller prickiga;
knappformade galler, gula eller röda, släta eller
håriga. Man hittar galler på bladen under hela
säsongen.
skadebild

Komplicerad livscykel med två generationer, med olika utseende, per år. I varje gall
finns en larv, som sen förpuppas inuti gallen.
Övervintring sker i galler på nedfallna blad.
biologi

åtgärd

Överst: Galläpple.
Ovan: Knappformade galler.
Foto: Elisabeth Kärnestam

Gallsteklar bekämpas normalt inte.

Skylt 13 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 14

Ekmjöldagg
Microsphaera alphitoides
Sjukdomen kan ge allvarliga skador på
unga ekplantor. Symptomen är observerbara under juni-okt.
Angreppen, särskilt i trädets
topp och skottspetsar gör bladen vitaktiga, helt täckta av svampens mycel.
Starkt angripna blad blir små, rullar sig
och vissnar i förtid. Skottspetsar kan
bli missbildade och unga träd kan få ett
busklikt utseende.
skadebild

biologi

Ekmjöldagg med kulformade fruktkroppar.
Foto: Guy Svedelius

Sjukdomen kan bekämpas i
plantskolor genom kemiska medel.

Ekmjöldaggens
fruktkropp med bihang.
Figur: Guy Svedelius

Den vita beläggningen utgöres
av svampens mycel med konidiebärare
och konidiesporer. Under hösten bildas
till en början gula, sedan allt mörkare
färgade runda kulor, svampens fruktkroppar (kleistothecier) som innehåller
sporsäckssporer. Dessa sporer övervintrar.
åtgärd

Skylt 14 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 15

Bokbladlus
Phyllaphis fagi, på bok
Bladlöss suger växtsaft, vilket vid svåra
angrepp försvagar plantorna. De utsöndrar
honungsdagg (sockerhaltiga exkrementer)
och häri växer sotdaggsvampar. Bladlöss
trivs i varmt och soligt väder.
Plantorna blir kladdiga av
honungsdagg och ser sotiga ut av svamp.
Bladen blir buckliga och får intorkade
bladkanter. Svårast angrepp på unga plantor
och i häckar.
skadebild

Bokbladlöss på blodbok.
Foto: E. Kärnestam

Bokbladlusen övervintrar som ägg.
De börjar föröka sig i maj och syns oftast
på försommaren. Bokbladlusen utsöndrar
mycket vax och djuren sitter skyddade i
denna vaxull.
biologi

Speciellt värdefulla träd behandlas
med kemiska medel. Bokbladlusen är svårbekämpad.

åtgärd

Skylt 15 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 16

Olvonbagge
Pyrrhalta viburni
Denna skalbagge är allmän och gnager på
blad både som larv och fullbildad.Värdväxt
är olvon.
Larverna finns ofta i stort antal
och orsakar den största skadan. De kan kaläta
buskarna i maj-juni. Även de vuxna gnager
på plantorna senare under sommaren.
skadebild

Efter parning på sensommaren gnager honan små fördjupningar i årsskotten.
I varje grop lägger hon flera ägg, som täcks
med sekret och gnagspån. Larverna kläcks
i maj och äter glupskt i en dryg månad. De
blir nära 10 mm långa och förpuppas sen
i jorden. Ett par veckor senare kläcks de
vuxna olvonbaggarna, som är ca 5-6 mm
långa och matt gulbruna.
biologi

Överst: Larver och gnagskador
av olvonbagge. Ovan: Äggsamling. Foto: Elisabeth Kärnestam

Behandla nykläckta larver med växtvårdsmedel (mineralolja).

åtgärd

Skylt 16 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 17

Pilskorv
Pollaccia saliciperda och Marssoninagrenfläcksjuka, M. salicicola
Efter fuktig vår kan pilens blad och
kvistar angripas av olika svampar.
Pilarnas blad, grenar
och skott angrips ofta av svampar
som dödar skotten som svartnar.
På grenarna utvecklar torra bruna
kräftlika sår och mörka bladfläckar.
Symptomen kan ses året om.
skadebild

Svamparna kan övervintra
på grenarna eller nedfallna blad
från vilka sporer sprids på våren.
Sjukdomen gynnas av kyligt och
fuktigt väder.
biologi

Träden bör beskäras och
angripna grenar och blad avlägsnas.

åtgärd

Skylt 17 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Pilkvistar med grå-svarta döda skorv
angripna skott samt torra rötor och
bladfläckar förorsakade av Marssonina. Foto: Guy Svedelius

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 18

Buxbombladloppa
Psylla buxi
Bladloppor suger växtsaft och utsöndrar
honungsdagg.Vuxna bladloppor är ca 2 mm
långa, ljusgröna och vingade. Andra arter
av bladloppor angriper t.ex. morot, hagtorn, päron och äpple.
På buxbom blir toppskottens
blad kraftigt kupade, p.g.a. toxiska ämnen
i bladloppornas saliv, och längdtillväxten
hämmas. Dessa sympton syns året runt.
skadebild

Ägg läggs på skotten och kläcks
på våren. Ungstadierna (nymferna) är
1-2 mm, ljusgröna, platta och oftast stilla
sittande. De syns i maj-juni. Nymferna
utsöndrar skyddande vaxsekret, som ser
ut som vita tussar. I juni-juli är bladloppan
fullbildad.
biologi

åtgärd

Överst: Angrepp av buxbombladloppa, friskt skott i mitten.
Ovan: Bladloppenymf.
Foto: Elisabeth Kärnestam

Behandla med mineralolja.

Skylt 18 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 19

Gallkvalster
Aculodes spp., Eriophyes spp.,
m.fl., på lönn
Gallkvalster blir endast ca 0,2 mm långa och är
masklika i formen. De är mycket värdväxtspecifika. Många vedartade växter angrips.
På lönn finns olika arter av gallkvalster,
som ger gallbildningar med olika utseende. Dels
orsakas runda vårtlika utväxter, ofta rödfärgade,
dels orsakas vita, rödaktiga eller bruna filtfläckar.
Symptomen syns på bladen under hela säsongen.
skadebild

Kvalstren övervintrar i knoppar. De kryper ut på nyutslagna blad. Som reaktion på deras
näringssug utvecklar växten galler. Gallkvalstren
sprids med vegetativt förökningsmaterial, med
vind och fåglar.
biologi

åtgärd

Kvalstren bekämpas normalt inte.

Skylt 19 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Vårtlika galler.
Ovan: Filtfläckar.
Foto: Elisabeth Kärnestam

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 20

Tjärfläcksjuka
på lönn
Tjärfläcksjuka förorsakas av Rhytisma acerinum
(Pers) vilken främst förekommer på sykomorlönn Acer pseudoplatanus, men även på A. campestrae, A. platanoides, A. stevenii, A. tataricum.
Symptomen är observerbara under aug-okt.
På bladets ovansida uppträder gula
fläckar, senare med enstaka svarta punkter,
som flyter ihop till tjocka, glänsande svarta
fläckar under augusti månad.
skadebild

Svampen hör till sporsäcksvamparna.
Övervintrande sporer slungas ut under fuktiga
vårdagar och infekterar unga blad. Svampen
utvecklar mörka tjärlika bladfläckar i vilka bildas nya sporer från de nedfallna bladen under
vintern.
biologi

Överst: Lönnblad på hösten.
Foto: Guy Svedelius

Samla ihop och bränn infekterade
blad på hösten. Sönderdelning av kvarvarande
löv ger snabbare nedbrytning och torde därmed minska risk för infektion kommande vår.

åtgärd

Skylt 20 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 21

Vinbärsbladlus
Cryptomyzus ribis
Bladlöss suger växtsaft och utsöndrar
honungsdagg. Denna art har vinbär som
vintervärd och lever på sommaren på
ogräs (dån, plister m.fl.).
På vinbär syns symptomen
redan i maj. Hos röda vinbär får bladen
röda bucklor, hos svarta vinbär gulgröna
bucklor.
skadebild

Ägg finns endast som övervintringsstadium. De läggs på vinbärsskotten
och kläcks på våren. Bladlössen sitter på
bladundersidan i bucklorna och suger
växtsaft. I början av juni flyttar bladlössen
till sina sommarvärdar.
biologi

Kräver i regel ingen bekämpning.
Eventuellt plockas angripna blad i maj.

åtgärd

Skylt 21 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Angrepp av vinbärsbladlus
på röda vinbär. Ovan: Bladlushonan
föder flera ungar varje dag.
Foto: Elisabeth Kärnestam

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 22

Nervmosaik
på päron, orsakad av Apple
stem pitting foveavirus, ASPV
Päronträd som inte härstammar från
certifierat material är i allmänhet virusinfekterade, oftast utan att det syns.
Nervmosaik är en vanlig virussjukdom, som trots obetydliga symptom
hämmar trädens tillväxt och sätter ner
skörden. Symptomen är observerbara
under maj-juni och aug-okt.
På känsliga sorter syns vår
och höst gulgröna små fläckar och
smala band längs bladnerverna. Senare
på hösten blir de ofta röda. Särskilda
stammar av ASPV ger i vissa sorter
upphov till stencellsjuka, som yttrar
sig som hårda klumpar i fruktköttet.
skadebild

Nervmosaik på päron. Foto: Guy Svedelius.

ASPV finns i infekterade
grundstammar och träd och följer
med vid vegetativ förökning. Andra
spridningsvägar existerar inte.
biologi

åtgärd

Köp endast certifierade träd!

Skylt 22 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Gunilla Åhman, ScanBi
Diagnostics AB, Alnarp.Växtskyddsstigen har många
stationer och en broschyr. Mer information hittar du
vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se.
Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den
beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 23

Pärongallkvalster
Phytoptus pyri
Gallkvalster är endast 0,1-0,2 mm långa.
De sprids med vegetativt förökningsmaterial, med vind och fåglar. Gallkvalster är
värdväxtspecifika.
Platta, kuddliknande, först gulgröna, senare svartnande fläckar på päronbladen. Dessa symptom syns hela säsongen.
Kraftiga angrepp kan skada unga träd och
även frukten.
skadebild

Kraftigt angrepp av pärongallkvalster.
Foto: Elisabeth Kärnestam

Gallkvalstren övervintrar i knoppar.
De kryper ut på nyutslagna blad.Växten
utvecklar gallbildningar som en reaktion
på deras näringssug. Inuti varje gall finns
många små, masklika gallkvalster. När hösten
närmar sig lämnar de gallerna och kryper
in i nyanlagda knoppar för övervintring.
biologi

Plocka bort angripna blad på försommaren. Eventuell kemisk bekämpning
bör göras strax efter knoppsprickning.

åtgärd

Skylt 23 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 24a

Päronrost och Gelerost
på en, orsakad av svampen
Gymnosporangium fuscum
Päronblad med röda
bladfläckar har smittats med
sporer från enar (sävenbom och
kinesiska enar) med gelerost.
Den gulbruna gelerosten utvecklas efter regn på våren på
uppsvällda grenar.
skadebild

Rostsvampen värd
växlar mellan päron som smittas
på försommaren av basidsporer
från gelerosten inom en radie av
400-500 meter. Under hösten
utvecklas skålrost på bladens
undersida. Barren på Sävenbom
och kinesiska enar smittas av
skålrostsporer från päron.
biologi

Till vänster: Gelerost på sävenbom syns i maj.
Till höger: Röda päronrostfläckar på päron under
sommar och höst. Foto: Stanislaw Kalt

Avlägsna och destruera
angripna ansvällda enekvistar
med antydningar till gelerost
under våren.

åtgärd

Skylt 24a – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 24b

Päronrost och Gelerost
på en, orsakad av svampen
Gymnosporangium fuscum
Päronblad med röda
bladfläckar har smittats med
sporer från enar (sävenbom och
kinesiska enar) med gelerost.
Den gulbruna gelerosten utvecklas efter regn på våren på
uppsvällda grenar.
skadebild

Rostsvampen värd
växlar mellan päron som smittas
på försommaren av basidsporer
från gelerosten inom en radie av
400-500 meter. Under hösten
utvecklas skålrost på bladens
undersida. Barren på Sävenbom
och kinesiska enar smittas av
skålrostsporer från päron.
biologi

Till vänster: Gelerost på sävenbom syns i maj.
Till höger: Röda päronrostfläckar på päron under
sommar och höst. Foto: Stanislaw Kalt

Avlägsna och destruera
angripna ansvällda enekvistar
med antydningar till gelerost
under våren.

åtgärd

Skylt 24b – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 25

Virus i dahlia
Cucumber mosaic cucumovirus, CMV,
Dahlia mosaic caulimovirus, DMV,
Tomato spotted wilt tospovirus, TSWV
CMV är ett mycket vanligt virus i många
olika växtslag, medan DMV bara infekterar
dahlia. TSWV finns sedan gammalt i dahlia,
men har annars störst betydelse i växthuskulturer. Symptomen är observerbara under
juni-sept.
Virus kan synas som ljusgröna
eller gula ringar, band eller linjemönster på
bladen, ibland också ge ändrad bladform eller
kompakta, ”buskiga” plantor. Symptomen
försvinner när det är varmt. Många sorter får
inga symptom alls.
skadebild

Virus i dahlia. Foto: Stanislaw Kalt.

I första hand kommer smittan med
knölarna, där virus övervintrar. DMV sprids
sedan vidare med bladlöss och TSWV med
tripsar. CMV kan lätt överföras med bladlöss
till dahlia från andra värdväxter.
biologi

åtgärd

Köp bara garanterat virusfria dahlia-

knölar!

Skylt 25 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Gunilla Åhman, ScanBi
Diagnostics AB, Alnarp.Växtskyddsstigen har många
stationer och en broschyr. Mer information hittar du
vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se.
Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den
beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 26

Jordgubbsbladnematod
Aphelenchoides fragariae
Den mikroskopiska masken är en undanskymd skadegörare på många olika växt
arter, varav de flesta är prydnadsväxter.
Bara plantornas ovanjordiska
delar angrips.Tidiga angrepp resulterar i
reducerad tillväxt och dålig eller utebliven
blomning, medan sena angrepp leder till av
nerverna avgränsade nekrotiska fläckar på
bladen.
skadebild

Aktiva nematoder är väldigt beroende av fukt. Spridning sker med vatten på
bladens yta och mellan plantor med vattenstänk och smittat redskap. En hona lägger
25-30 ägg. Under odlingssäsongen avlöser
generationerna varandra konstant med två
veckors intervaller. Nematoden övervintrar
i knoppar och torra blad.
biologi

Överst: Aphelenchoides
fragariae. Ovan: Rödbruna
insjunkna fläckar på Bergenia
cordifolia. Foto: Sanja Manduric´

Undvik smitta genom att plantera
friskt växtmaterial. Avstå från duschning
av bladen. Noggrann rengöring av redskap
minskar risken för spridning.

åtgärd

Skylt 26 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Sanja Manduric,
´ SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 27

Stjälknematod
Ditylenchus dipsaci
Arten karakteriseras av en utpräglad ras
differentiering och kan parasitera på över
1200 arter av både vilda och odlade växter.
Nematoden lever i stjälkar, blad,
knölar och lökar. Angripna plantor blir
förkrympta med uppsvällda, förvridna och
deformerade delar.
skadebild

En mycket kort livscykel (cirka tre
veckor vid 15˚C) och en riklig avkomma
(en hona lägger upp till 500 ägg) resulterar
ofta i en tusenfaldig populationsökning
under en odlingssäsong. Under ogynnsamma perioder övergår nematoden i ett
vilostadium och kan överleva flera år i torrt
tillstånd, s.k. ”nematodull”. Nematoder re
aktiveras när infekterat material återplanteras
eller när nya värdväxter planteras i infekterad jord.
biologi

Odlingsplatsen skall hållas ogräsfri.
Ur växtföljdssynpunkt är det viktigt att veta
vilka växter som angrips av stjälknematodens olika raser.

åtgärd

Skylt 27 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Det korta, förvridna skottet till vänster
på bilden härrör från en
svårt angripen planta.
Ovan: Angripna plantor
dör efter några år.
Foto: Sanja Manduric´

Framtaget av Sanja Manduric,´ SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.
material

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 28

Vintergäcksot
Urocystis eranthidis
Vintergäcksot sprids med smittade
lökar och smittad jord. Sjukdomen
hämmar återväxten i planteringar
och kan på sikt slå ut dessa helt.
Symptomen är observerbara under
maj-juni.
På blad, bladskaft och
stjälkar bildas grå-svarta rundade
eller avlånga svulster fyllda med
sotsporer efter avslutad blomning
i april-maj.
skadebild

Till vänster: Vissnande vintergäck med sot.
Till höger: Sotsporer omgivna av biceller.
Foto: Guy Svedelius

Sotsvampen övervintrar
i jorden som sotsporer eller i infekterade lökar och i växtrester.
Sotsporerna sprider basidsporer
med vinden. Dessa kan infektera
nya plantor. Sotsvampar har endast
en generation per år.
biologi

Vid angrepp bör man flytta
odlingsplatsen för vintergäck och
plantera friska lökar i frisk jord.

åtgärd

Skylt 28 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 29

Kvistdöd
på en och tuja, orsakad av
Kabatina juniperi resp. K. thujae
Kvistdöd är en svampsjukdom som drabbar lågvuxna enar. (K. thujae angriper framförallt Thuja
occidentale, Chamaecyparis nootkatensis och C. lawsoniana.) Symptomen är observerbara året runt.
Hela eller delar av ettåriga skott blir
först bleka, sedan gula till gyllenbruna och torkar in.
skadebild

Svampen infekterar vid låg temperatur
och i fuktig väderlek, speciellt under vår och höst.
På de döda skotten uppträder svampens svarta
elliptiska, 1-2 mm stora sporbehållare, acervuli.
Konidiesporerna sprids med hjälp av vattenstänk.
biologi

Odla på torra luftiga platser samt undvik
bevattning ovanifrån.Var noga med att uppföröka
friskt växtmaterial. Kemisk bekämpning rekommenderas i plantskola.

åtgärd

Skylt 29 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Döda kvistar på en.
Foto: Stanislav Kalt
Ovan: Konidiebildande
acervuli på barr.
Foto: Guy Svedelius

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 30

Knippebakterios
på forsythia, Rhodococcus fascians
Knippebakterien smittar lätt många olika
växtslag, de flesta örtartade. Till de vedartade hör förutom forsythia även olvon.
Symptomen är observerbara året runt.
På grenarna bildas så täta samlingar av förkrympta skott att de ser ut
som vedartade svulster. De är små till att
börja med, men blir större för vart år.
skadebild

Bakterierna lever i jorden och
i angripna buskar och sprids med regn
vatten, redskap etc. Plantor man köper
kan vara latent infekterade. Bakterierna
finns i de yttre cellskikten som påverkas
till abnorm celldelning.
biologi

Knippebakterios på forsythia.
Foto: Guy Svedelius.

Knippebakterien kan inte bekämpas direkt, men den kan hållas i schack
genom stark tillbakaskärning. För att
helt bli av med den krävs friska plantor i
osmittad jord.

åtgärd

Skylt 30 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Gunilla Åhman, ScanBi
Diagnostics AB, Alnarp.Växtskyddsstigen har många
stationer och en broschyr. Mer information hittar du
vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se.
Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den
beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 31

Frukt- och lövträdskräfta
orsakad av Nectria galligena
Sjukdomen är en svår skadegörare på äppleträd, även lövträd som päron, lönn, bok, ask,
apel, poppel och rönn kan angripas. Symptomen är observerbara året runt.
Barken på angripna grenar och
stammar sjunker in. Ofta bildas koncentriska
ringar av uppsprucken bark runt infektionen.
Om rötan gördlar gren eller stam dör övre
delar bort.
skadebild

I sprickor runt såret bildas både vita
konidiebärande hyfer och brunröda fruktkroppar med sporsäckssporer. Från dessa
sprids sporer vid regn och fuktig väderlek
året om.
biologi

Sjukdomen bekämpas genom beskärning. Sörj för god hygien och snabb
upptorkning vid beskärning. Plantera friskt
material.

åtgärd

Skylt 31 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Kräfta på äppleträd.
Ovan: Fruktkroppar i barkspickor.
Foto: Guy Svedelius

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 32

Blom- och grentorka
förorsakad av sporsäckssvampen
Monilia laxa
Blom- och grentorka, eller grå monilia
kan angripa flera arter inom fam. Rosacae.
Allvarligast skada gör svampen på Prunus
av olika arter, men den kan även angripa
äpple och päron. Symptomen är observerbara året runt.
Typiska symtom är vissna
blomklasar och vissnade döda grenpartier,
som sitter kvar på trädet, se foto.
skadebild

Svampen övervintrar främst som
mycel i angripna blommor, grenar och
fruktmumier.
biologi

Bekämpas genom att angripna
grenar och sporrar skärs bort en bit in på
frisk ved, innan svampen har hunnit sprida
sig långt ner i vävnaden.

åtgärd

Skylt 32 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Foto: Stanislav Kalt
Ovan: Konidier och konidiebärare.
Bild: Lennart Nilsson

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 33

Äpplestekel
Hoplocampa testudinea
Äpplestekeln tillhör växtsteklarna, vars
larver liknar fjärilarnas, men har fler
bukfötter.
Äpplestekeln är en vanlig
skadegörare på äpple. Larven gnager
gångar i unga kart under skalet och in
till kärnan. Karten faller. En larv angriper
flera kart. På lindrigt skadade äpplen som
fortsätter växa bildas en cirkelformad
ärrbildning.
skadebild

Angrepp av äpplestekel. Foto: B. Ekenstierna

Vuxna steklar svärmar i blomningen. De är flugliknande, 6-8 mm
långa, svarta med gula ben, antenner och
huvud. Honan lägger ägg i blomfästena.
Larven blir 9-12 mm lång och är gulvit
med brunt huvud. Den övervintrar som
kokong i marken. Förpuppning sker på
våren.
biologi

Steklar fångas i blomningen på
vita klisterskivor.

åtgärd

Skylt 33 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 34

Frostfjäril
Operophtera brumata
fam. Mätarfjärilar (Geometridae)
Mätarfjärilars larver har endast två par vårtlika bukfötter (se bild) och ”mäter” sig fram.
(Fjärilslarver har högst fem par bukfötter.)
Larverna gör gnagskador i knoppar, blad, blommor och kart under maj-juni.
Frostfjärilen angriper fruktträd, ofta äpple,
men även andra lövträd.
skadebild

De ljusgröna larverna kläcks i maj.
De äter i 4-5 veckor och förpuppar sig sen
i marken. Pupporna kläcks sent på hösten,
därav namnet frostfjäril. Den vinglösa honan
klättrar upp i ett träd, befruktas där av den
vingade hanen och lägger ägg på grenarna.
biologi

Överst: 3 par bröstfötter fram (t.h.)
och 2 par bukfötter bak.
Ovan: Gnagskador.
Foto: Elisabeth Kärnestam

Limringar runt stammarna hindrar
honorna att klättra upp. Larver bekämpas med
bakterien Bacillus thuringiensis.

åtgärd

Skylt 34 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 35

Äppleskorv
orsakad av sporsäckssvampen
Venturia inaequalis
Äppleskorv är en svår svampsjukdom på
äpple och andra Malus-arter. Symptomen
är observerbara under maj-okt.
Symptomen utgörs av rundade
fläckar på blad och frukter. Fläckarna är
mörka, svagt olivgröna-svarta. Frukter kan
få sprickor.
skadebild

Svampen övervintrar som mycel i
nedfallna blad. Sporsäckssporer sprids från
dessa i samband med regn under vår och
försommar. Sommartid bildas och sprids
konidiesporer, se figur.
biologi

Sjukdomen kan hejdas genom
kemisk bekämpning eller genom bortförande/sönderdelande av nedfallna blad.

åtgärd

Skylt 35 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Skorvfläckar på blad och
frukt. Foto: Stanislav Kalt
Ovan: Sporspridning från fläckar.
Figur: Guy Svedelius

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 36

Mjöldagg på rosor
orsakad av Sphaerotheca pannosa
Rosmjöldagg är en allmänt förekommande
svampsjukdom med stor ekonomisk bety
delse i odlingar på friland och i växthus.
Symptomen är observerbara under juli-sept.
Unga skott, blad, knoppar och
blommor får en vit mjölaktig beläggning,
vilken efterhand tätnar och blir mer brunaktig i färgen. Angripna blomknoppar
utvecklas inte ordentligt eller öppnar sig
inte alls.
skadebild

Den vitaktiga beläggningen utgöres
av svampens mycel. Konidiesporer på konidiebärare bildas och avsnörs. Rosmjöldagg
övervintrar vanligen som mycel i knoppar.
biologi

Välj motståndskraftiga sorter och
tillgodose rosornas vatten- och närings
behov samt undvik kväveöverskott. En
ros i god tillväxt angrips inte lika lätt.
åtgärd

Skylt 36 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Mjöldaggsangripet
skott. Ovan: Mycel med
konidiebärare. Foto och
figur: Guy Svedelius

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 37

Svartfläcksjuka
Diplocarpon rosae/Marssonina rosae,
på rosor
Detta är en svampsjukdom som angriper
alla sorters rosor. Det förekommer stora
sortskillnader i sjukdomskänslighet. Symptomen är observerbara under maj-dec.
Kort efter bladsprickningen
bildas på bladen mörka, nästan svarta och
i kanten strålformade fläckar omgivna av
gulnande vävnad. Buskarna avlövas tidigt.
skadebild

I bladfläckarna uppkommer sporbildande organ s.k. acervuli. I dessa finns
korta konidiebärare som producerar två
celliga och genomskinliga konidiesporer.
biologi

I fritidsodling kan svampen bekämpas genom upprepade svavelsprutningar i samband med knoppsprickningen.
Under hösten bör sent utvecklade skott tas
bort och avfallna blad samlas ihop.

åtgärd

Skylt 37 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Svartfäcksjuka
på rosblad.
Foto: Guy Svedelius.
Ovan: Sporolerande
acervuli på stjälk.
Foto: Bengt Boysen

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 38

Slemmig rosenbladstekel
Endelomyia aethiops
Rosor angrips av flera arter bladsteklar.
Några är minerande, andra gallbildande,
men denna art är frilevande, d.v.s. larven
är fullt synlig på bladet.
Larverna gnager på blad
ovansidan i juni-juli, ofta flera larver på
varje blad. Bladen torkar. Ofta angrips
blad på nedre delen av plantan.
skadebild

Stekeln lägger ägg i maj-juni.
Efter 1-2 veckor kläcks larverna. De är
gulgröna, täckta av ett färglöst slem och
blir 15 mm långa. Larven övervintrar i
jorden och förpuppar sig på våren. Den
fullbildade stekeln kläcks i maj-juni, är
4-5 mm lång och svart.
biologi

Överst: Skadat blad.
Ovan: Slemmig rosenbladstekellarv.
Foto: Elisabeth Kärnestam

Kemisk bekämpning av unga
larver eller plocka bort dem.

åtgärd

Skylt 38 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 39

Rosrost
Phragmidium spp.
Vissa rosor är mycket mottagliga, t.ex. R. foetida,
R. glauca, R. pimpinellifolia, R. rubiginosa, äpple
ros och R. acicularis, finnros. Symptomen är
observerbara under maj-sept.
Angreppen börjar på lågt sittande
blad. Angripna blad faller av, skott angrips och
deformeras och busken försvagas.
skadebild

Svampen fullbordar hela sin utveckling
på rosorna. Rosten uppträder på våren i form
av orangeröda sporkuddar (skålrost). Sommartid
bildar den gulfärgade, senare svarta, sporbeläggningen på undersidan av bladen.
biologi

Under och efter växtsäsongen bör
nedfallna blad hopsamlas och oskadliggöras.
Rosorna ska inte kvävegödslas alltför rikligt,
men ha god tillgång på kalium. Stora sort
skillnader föreligger.
åtgärd

Skylt 39 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Gulorange sommar- och svarta
vintersporlager på bladundersida. Foto: G. Svedelius

material Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen
för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har många stationer
och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps
trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14, eller på vår
hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna sitter
vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skade
göraren under någon del av säsongen.

Alnarps Trädgårdslaboratorium, Växtskyddsstigen – Skylt 40

Rosenstrit
Edwardsiana rosae
Stritar suger växtsaft både som nymfer
och vuxna. Rosenstriten är polyfag och
angriper även andra växter, såsom jordgubbar, hallon, körsbär och äpple. Stritarna är observerbara under maj-sept.
Bladen blir vitprickiga, torkar
in och faller av. Främst angrips klätter- och
buskrosor, eftersom de beskärs sparsamt.
skadebild

På hösten läggs äggen i barken på
unga skott, som blir lite knottriga. Nymferna är vitaktiga och sitter på bladens
undersida.Vuxna rosenstritar är ca 3 mm
långa, ljusgröna och vingade.
biologi

Beskärning. Spruta med växtvårdsmedel eller pyretrum mot nymferna.

åtgärd

Skylt 40 – Växtskyddsstigen
Vill du veta mer?
Ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

Överst: Begynnande angrepp av rosenstrit. Ovan: Nymf med vinganlag.
Foto: Elisabeth Kärnestam

material Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU,
Institutionen för Växtvetenskap.Växtskyddsstigen har
många stationer och en broschyr. Mer information hittar
du vid Alnarps trädgårdslaboratorium,Växthusvägen 14,
eller på vår hemsida: http://trglab.ltjfak.slu.se. Skyltarna
sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna
skadegöraren under någon del av säsongen.

Skylt 48

Jordgubbsbladnematod
Aphelenchoides fragariae
Vill du veta mer? Ring 040-41 55 95
och tryck in skyltens nummer.

Skylt 60
Amerikansk krusbärsmjöldagg på svarta
vinbär och krusbär
Sphaerotheca mors-uvae
Vill du veta mer? Ring 040-41 55 95
och tryck in skyltens nummer.

