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TORRFLÄcKSJUKA på pOTATiS

I detta faktablad behandlas torrfläcksjuka på po-
tatis och vilka motåtgärder som kan vidtas. Dess-
utom beskrivs några förväxlingsrisker orsakade 
av bland annat olika näringsbrister. Detta är en 
separat bearbetning av Faktablad 53J, vilket även 
tar upp gråmögel på potatis.

Bakgrund
Under 2000-talet har torrfläcksjukan blivit ett 
stort problem i sydöstra Sverige men förekommer 
ända upp till Mellansverige och längs Norrlands-
kusten. Svampen Alternaria solani ger angrepp på 
potatis och en rad andra växter inom Solanaceae-
familjen, både odlade och vilda. Även Alternaria 
alternata kan ge upphov till liknande symtom, 
men A. alternata anses vara en svagare parasit än 
A. solani. I Sverige är det framför allt A. solani 
som orsakar torrfläcksjuka på potatis medan det 
i Centraleuropa anses vara båda arterna som ger 

Alternaria solani och A. alternata har liknande livs-
cykler men med vissa skillnader. Båda övervint-
rar som mycel på växtrester både i och ovan jord 
samt på ogräs. Infektion av knölarna förekom-
mer, och sjukdomen kan då spridas med utsä-
det. Dock finns det enbart ett fåtal rapporter om 
knölsmitta i Sverige.

Snabbast utvecklas A. solani vid växlingar 
mellan varmt/torrt och fuktigt väder. Optimal 
temperatur för myceltillväxt är 25-28 °C. Svam-
pen har stor förmåga att sporulera där de enskilda 
sporerna (så kallade konidierna) bildas direkt på 
mycelet på bladytan. Nya sporer kan bildas på två 
dygn under gynnsamma förhållanden. Optimala 
förhållanden för sporulering är 19-23 °C med 
solsken på dagarna och flera nätter i följd med 
hög luftfuktighet. Under den första natten bil-
das konidioforerna (mycel som bär upp konidien) 
och under dagen initierar värmen sporbildning-
en. Under nästkommande natt utvecklas koni-
dierna som under efterföljande dag kan spridas 
med vind eller vattenstänk. 

Biologi

upphov till ”early blight” (A. solani) respektive 
”brown spot” (A. alternata). 

Vid angrepp på potatis minskas den foto-
syntetiserande bladytan vilket leder till mindre 
knölar. Det är främst stärkelseinlagringen som 
minskar och det är svårt att få tillräckligt hög 
torrsubstanshalt i knölarna. 

Flera faktorer såsom potatissort, vatten- och 
näringstillgång och när angreppen kommer i 
växtsäsongen, påverkar hur stort skördebortfal-
let blir. Det är främst i stärkelsepotatis med lång 
växtperiod som skördeförlusterna kan bli bety-
dande, främst på grund av minskade stärkelse-
halter. 

Angreppen av torrfläcksjuka börjar oftast nedifrån och 
de äldsta bladen torkar ihop men hänger kvar på plan-
tan.
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Konidier av Alternaria solani  som bildats direkt på 
bladytan. De enskilda konidierna är från 15x150 till 
19x300 µm.

Skadebild
Både A. solani och A. alternata orsakar likarta-
de symtom. De tidiga symtomen är små runda 
mörkbruna fläckar, oftast på de nedre bladen. 
Efter hand som sjukdomen utvecklas växer fläck-
arna och i dem utvecklas ett typiskt mönster av 
koncentriska ringar. När angrepp av A. solani ut-
vecklas blir fläckarna kantiga eftersom de oftast 
begränsas av bladnerverna, och bladvävnaden 
runt fläcken kan gulna. Tillslut torkar hela bladet 
ihop men sitter kvar på plantan, till skillnad mot 
kraftiga angrepp av A. alternata där bladen faller 
av i förtid. Vid fuktigt väder kan ett olivgrönt till 
genomskinligt mycel ses i fläckarna och det är på 
detta som konidierna bildas. 

Äldre och skadade blad anses vara mer mot-
tagliga för patogenen. Oftast uppträder symto-
men först i körspåren där jord med sporer skvätter 
upp på blasten. Hjulen kan också skada plantan, 
vilket gör den mer mottaglig. Yngre plantor har 
ett bättre försvar mot A. solani, vilket innebär att 
sena sorter är mindre mottagliga när sporerna 
flyger in i fält. 

Alternaria solani och A. alternata kan även an-
gripa stjälkar och knölar. Vanligast är att knö-
larna infekteras genom skador som uppstår vid 
upptagningen. På knölarna syns angreppen som 
gråbruna, grunda fläckar och den angripna po-
tatisvävnaden blir hård, läderartad och mörk-
färgad. Fläckarna kantas ofta av en upphöjning. 
Knölangrepp orsakade av A. alternata har en skarp 
gräns mellan frisk och angripen vävnad. Om an-
greppet orsakats av A. solani är gränsen mellan 
frisk och angripen vävnad ofta vattnig och gul 
till gröngul eller lila i kanten. 
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Typiska symtom av torrfläcksjuka är mörkbruna fläckar 
med koncentriska ringar som avgränsas åtminstone på 
en sida av bladnerver. 

Spridningsmönstret är relativt okänt. Inga över-
gripande genetiska populationsstudier har ännu 
publicerats, men svampen anses föröka sig helt 
genom kloning. Svampen har möjlighet att bilda 
flera generationer av sporer under en växtsäsong, 
vilket drabbar stärkelsepotatisen hårdast.

Alternaria alternata trivs däremot bäst när 
daggperioderna är långa och temperaturen ligger 
över 18 °C. Konidier av A. alternata bildas också 
direkt på bladet men i små kedjor som kan ses 
med blotta ögat. Detta gäller oftast även de stora 
konidierna från A.solani. 

När konidier från A. solani eller A. alternata 
har landat på en värdväxt kan de gro inom ett par 
timmar om det finns fritt vatten på bladen. Spo-
ren kan dock ligga vilande i upp till åtta veckor 
på bladet om inte förhållandena är gynnsamma 
för groning. Efter groning växer mycelhyfen ut 
och letar sig in i bladet via stomata. Hyfen kan 
även bilda ett appressorium (organ för genom-
trängning i växtdelen) som hjälper svampen att 
gå direkt in i bladcellen och döda den. Tidsperi-
oden för infektion är vid optimal temperatur (ca 
20 °C) ungefär fem timmar för båda arterna.

Konidier av Alternaria alternata  bildas i kedjor som 
ibland förgrenar sig. Varje konid är 7x12 till 18x65 
µm.
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Förväxlingsrisk
Bristande tillgång på näringsämnen kan ge 
upphov till fläckar på bladen. Kaliumbrist är 
vanligast på lätta jordar. Tidiga symtom är att 
yngre blad blir mörkgröna och att äldre blad får 
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Motåtgärder
En viktig åtgärd för att motverka torrfläcksjuka 
är att se till att grödan är i god närings- och 
vattenstatus. Främst är tillgången på kväve 
viktig, men även andra växtnäringsämnen kan 
ha betydelse för motståndskraften. 

Bevattning är nödvändig för att säkerställa 
god vattenstatus, men undvik att förlänga dagg-
perioden genom bevattning både morgon och 
kväll, vilket gynnar sporgroningen. Här kan 
droppbevattning vara ett alternativ.

Plantor med allvarlig kaliumbrist visar symtom av kraf-
tiga nekroser  som ofta blir krusiga med en vissen upp-
rullad bladkant. 

Kraftig magnesiumbrist yttrar sig som ljusa partier i 
mitten av äldre blad som sedan utvecklas till bruna, 
nekrotiska fläckar.

nekroser (bruna fläckar med döda bladceller) 
mellan bladnerverna eller vid bladkanten. Vid 
allvarliga fall blir bladen buckliga eller krusiga 
med en vissen upprullad bladkant, tillslut vissnar 
de och faller av. Äldre blad kan få små runda 
fläckar som kan förväxlas med torrfläcksjuka. 

Manganbrist uppträder vanligen fläckvis 
i fält med lätta jordar. De yngre bladen gulnar 
mellan bladnerverna, så kallad marmorering. 
På äldre blad uppträder mörkbruna nekrotiska 
fläckar längs bladnerverna. 

Tidiga symtom på magnesiumbrist är ljus-
gröna till gula partier på äldre blad, främst i blad-
spetsarna och mellan bladnerverna, men håller 
sig till mitten av bladet. Efterhand blir de ljus-
gröna områdena nekrotiska medan bladkanterna 
fortfarande är gröna. 

Borförgiftning av potatisplantan syns som 
bruna torra bladkanter. Det finns även teorier om 
att marknära ozon i kombination med borbrist 
ger upphov till bruna fläckar med koncentriska 
ringar. Dessa fläckar är däremot rundade och 
följer inte bladnerverna såsom torrfläcksjukans 
fläckar gör.

Vissa insekter kan även ge bruna små ska-
dor på bladen. Angrepp av stritar ger först vita 
prickar och efter ett tag gulnar bladkanterna för 
att sedan bli bruna och torka ihop (se Faktablad 
85J). Detta liknar symtom på torkskador men då 
är det de nedersta bladen som drabbas. 

Andra fläckar på bladen beror på gråmögel 
(Botrytis cinerea) samt bladmögel orsakad av 
Phytophthora infestans (Faktablad 39J). En blad-
mögelinfektion som inte är aktiv kan ibland ge 
brunsvarta, starkt avgränsade fläckar på bladen. 
Frostangrepp ger också brunsvarta, något ihop-
rullade övre blad, men tidpunkten kan oftast 
avgöra om det är ett möjligt angrepp av A. 
solani. 

Det förekommer att angrepp av A. solani 
på knölarna förväxlas med skador orsakade av 
tobaksnekrosviruset (Tobacco necrosis virus, 
TNV) som också det ger ytliga läderartade 
symtom. Karaktäristiskt för virusangrepp är att 
vävnaden får en syrlig doft.

Eftersom svampen överlever flera år i marken är 
en bra växtföljd viktig för att skörderester ska 
hinna förmultna innan nästa potatisgröda. För 
att motverka knölinfektion som främst uppträder 
på knölar som skadats under skörden är det vik-
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Symtom på manganbrist på yngre blad är gulnad mel-
lan bladnerverna samt ljusbruna partier. Äldre blad får 
små nekrotiska fläckar längs bladnerverna spridda över 
hela bladet.
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Text

tigt med en skonsam upptagning. Det är fördel-
aktigt att låta knölarna mogna i jorden så att de 
får ett tåligare skal innan skörd.

Det är stor skillnad i mottaglighet mellan 
olika potatissorter och en förteckning finns hos 
The European cultivated potato database (www.
europotato.org) som har delat in sorter efter 
deras motståndskraft. För aktuella bekämpnings-
medelsrekommendationer hänvisar vi till Jord-
bruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.
se).

Det finns risk att svamparna utvecklar tole-
rans mot bekämpningsmedel (se Faktablad 33J). 
Det har skett i Nordamerika, där har nästan hela 
populationen av A. solani har en substitution i ge-
nen som kodar för cytokrom b, vilken är starkt 
förknippad med tolerans med strobiluriner (van-
lig bekämpningssubstans). Enligt preliminära 
undersökningar från sydöstra Sverige finns inte 
denna substitution i den svenska populationen.

Tyvärr finns det ännu inga bekämpnings-
trösklar för A. solani, och frågan är om behand-
lingen ska sättas vid uppkomna symtom eller 
förebyggande. Vid en förebyggande behandling 
hämmas groningen av både de vilande sporerna 
på bladen och de senare inflygande sporerna. I 
södra delen av landet är det vanligt att den första 
behandlingen görs under första halvan av juli. I 
obehandlade fält hittas ofta de första symtomen 
under den senare delen av juli, men tidpunkten 
varierar mellan år beroende på väderförhållan-
den.
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