Vit krysantemumrost
Puccinia horiana P. Hennings

Vit krysantemumrost är en svampsjukdom på krysantemer. Symptomen är ljusa, brunaktiga fläckar på ovansidan av bladen. I gynnsamma
förhållanden sprids sjukdomen snabbt och kan förstöra hela krysantemskörden. Sjukdomen sprids med angripna växter. Vit krysantemumrost är en växtskadegörare som enligt lagen om skydd för växters
sundhet (702/2003) skall utrotas. Om man upptäcker eller misstänker
den här skadegöraren måste växtskyddsmyndigheterna kontaktas. I
Finland har vit krysantemumrost vissa år lyckats sprida sig till några
trädgårdar, men förekomsterna har bekämpats.

Värdväxter och utbredning
De enda värdväxterna för vit krysantemumrost är krysantemer (Chrysanthemum spp.). Sjukdomens ursprungliga
utbredningsområde är Japan, och därifrån har sjukdomen spritts runt hela
världen. Vit krysantemumrost har påträffats i nästan alla länder i Europa. I
Frankrike har den stor spridning, och
lokala förekomster finns i bland annat
Belgien, Danmark, Tyskland och Holland. Till odlingar i Finland har sjukdomen lyckats sprida sig några gånger
med importerade sticklingar av krysantemer, men alla förekomster har
man lyckats bekämpa.

Symptom och
sjukdomsutveckling
Det första symptomet på angripna
växter är små, ljusgröna eller gula,
insjunkna, runda fläckar på övre sidan
av bladen. Fläckarna växer till cirka 5
mm storlek och blir bruna i mitten. På
bladens undersida vid fläckarna bildas
det sporer som ser ut som ljust rödak-

tiga eller vita ansvällningar. På starkt
angripna växter blir bladen bruna och
faller av. Ibland kan det bildas sporer
också på stjälkar och blommor. Symptomens omfattning varierar mellan
olika sorter. På känsliga sorter, som
finns bland både kruk- och snittkrysantemer, kan sporerna täcka hela undersidan av bladen.

Sjukdomens livscykel och
spridning
Vit krysantemumrost orsakas av svampen Puccinia horiana, som hör till rostsvamparna. Sjukdomen sprids med
angripna krysantemsticklingar samt
med kruk- och snittkrysantemer. På
angripna växter bildas så kallade basidiesporer som sprids bland växterna
med vattendroppar, luften, arbetarnas
kläder och redskap. På värdväxtens
blad gror basidiesporerna och producerar svampmycelium, som syns i
form av fläckar på bladen. Då sjukdomen framskrider bildas vintersporer
på undersidan av bladen. Under gynnsamma förhållanden blir symptomen

synliga inom 7–10 dygn. Ibland märks
symptomen först efter en längre tid,
och sjukdomen kan bryta ut först när
växterna är nära skördestadiet. Då
vintersporerna gror bildas nya basidiesporer, som sprider sjukdomen vidare.
Den gynnsammaste temperaturen för
att vintersporerna skall gro och sjukdomen spridas är 17 °C, men de kan
utvecklas i temperaturintervallet 4–23
°C. Både basidiesporerna och vintersporerna kräver en fuktig bladyta för
att gro. Sporerna torkar och förstörs
lätt, om den relativa luftfuktigheten är
under 90 %. I växtrester kan vit krysantemumrost hållas livskraftig i cirka
8 veckor. Basidiesporerna är kortlivade och lever inte kvar i växtrester.
I växthus är förhållandena i allmänhet
gynnsamma för spridning av vit krysantemumrost, eftersom växterna står
tätt och luftfuktigheten är hög.

Anmälningsskyldighet och
inspektioner
Vit krysantemumrost är en växtskadegörare som skall utrotas. Vid upptäckt
eller misstanke om förekomst skall
växtinspektören vid ELY-centralen eller
växtinspektören vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira ofördröjligen kontaktas. Växtinspektören granskar platsen
där vit krysantemumrost observerades
och utreder förekomsten av vit krysantemumrost.

angripna växterna skall förstöras och
växthuset rengöras. Angripna växter
får inte föras bort från odlingen eller
lagringsplatsen förrän sjukdomen har
bekämpats.
Vit krysantemumrost får inte förekomma på växter som odlas eller säljs. Det
är skäl att granska krysantemplantor
och -sticklingar som levereras till odlingen innan de flyttas in i växthusen.
Det är viktigt med noggrann kontroll
under odlingen så att eventuella sjukdomssymptom observeras så tidigt
som möjligt innan sjukdomen hinner
spridas till hela odlingen. Kruk- och
snittkrysantemer får inte tas till odlingen.
Vit krysantemumrost kan bekämpas
kemiskt. Det finns också effektiva förebyggande bekämpningsmedel. Det
krävs noggrann rengöring för att få
bort vit krysantemumrost ur ett växthus.

Ansökan om ersättning
Odlaren får ersättning från statliga
medel för kostnaderna och de ekonomiska förlusterna till följd av beslut
om bekämpning av en växtskadegörare som skall utrotas. Ersättningen söks
från Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
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Eftersom vit krysantemumrost är en
växtskadegörare som skall utrotas, ger
växtskyddsmyndigheterna odlaren eller säljaren ett skriftligt bekämpningsbeslut. Det kan bestämmas att de
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Förhindrande av spridning
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