Jordgubbsbakterios

Foto: U. Mazzucchi - Università di Bologna (IT)

Foto: Kati Lankinen

Foto: Kati Lankinen

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

I ett tidigt skede av sjukdomen består symtomen av
vattniga fläckar på bladens undre sida mellan de minsta
bladnerverna. När man betraktar fläckarna mot ljuset är
de genomskinliga.
Fläckarna blir större och flyter ihop. De blir rödbruna och
syns också på bladens övre sida.
Till slut rivs bladen sönder och hela beståndet ser söndertrasat ut.

Jordgubbsbakterios är en bakteriesjukdom som orsakar nekrosfläckar på
jordgubbsbladen. Då sjukdomen framskrider rivs bladen sönder, vilket
får beståndet att se söndertrasat ut. Sjukdomen kan orsaka betydande
skördeförluster. Jordgubbsbakterios är en farlig växtskadegörare. Om
man upptäcker den eller misstänker att den förekommer måste observationen utan dröjsmål anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
Jordgubbsbakterios påträffades för första gången i Finland år 2011.

UTBREDNING
Jordgubbsbakterios upptäcktes för första gången i
Nordamerika på 1960-talet. Sjukdomen förekommer också i USA och Kanada. Sjukdomen har spridits till många länder i Sydamerika och Europa. I
Europa har jordgubbsbakterios spridits vida omkring i Portugal och Schweiz. Sjukdomen har också påträffats i Nederländerna, Belgien, Bulgarien,
Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, Slovenien
och även i Finland.
SYMTOM
Jordgubbsbakterios orsakar först små, kantiga,
vattniga och genomskinliga fläckar på jordgubbsbladen. Fläckarna syns till en början bara på bladens undersida. När sjukdomen framskrider blir
fläckarna större och flyter ihop med varandra.
Senare syns fläckarna också på bladens övre sida
och blir rödbruna.
Det bildas nekrosfläckar på bladen, som rivs sönder och hela beståndet ser söndertrasat ut. Beståndets bärproduktion minskar, men sjukdomen
begränsar inte användningen av bären som livsmedel.
BIOLOGI OCH SPRIDNING
Jordgubbsbakterios orsakas av en bakterie som
i allmänhet angriper växterna via bladens klyvöppningar. Bakterien kan spridas från bladen till
växtens stam eller direkt angripa stammen via
ytskador. I beståndet sprids bakterien via vattendroppar som vinden för med sig till friska blad.
Bakterien kan också angripa blommorna men inte
bären.
Klimatförhållandena i Finland är gynnsamma för
spridning av jordgubbsbakterios. Spridningen sker

Vattniga fläckar på jordgubbsbladens undersida till
följd av jordgubbsbakterios.

speciellt lätt vid en dagstemperatur på cirka 20 °C
samt under svala och fuktiga nätter. Sjukdomen
sprids via smittade jordgubbsplantor och växtavfall.
FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING SAMT
BEKÄMPNING
Det viktigaste sättet att förhindra spridning av
jordgubbsbakterios är att använda friskt plantmaterial. Det är svårt att med blotta ögat bedöma
om plantorna är friska, eftersom sjukdomen kan
spridas via växtavfall som följer med plantorna
eller finnas latent i plantorna. Därför är det skäl
att granska bestånden efter planteringen, speciellt om det är fråga om importerade plantor.
Växtskyddsmyndigheterna ger odlaren ett skriftligt bekämpningsbeslut om jordgubbsbakterios
eller plantsäljaren beslut om marknadsföringsförbud.
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Alla upptäckter av och misstankar om jordgubbsbakterios ska utan dröjsmål anmälas till Eviras enhet för växthälsa. En växtinspektör undersöker de
sjuka eller misstänkta växterna och utreder om
det är fråga om jordgubbsbakterios och hur långt
sjukdomen har spridits.
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Den viktigaste värdväxten för jordgubbsbakterios
är jordgubbe. Sjukdomen förekommer också i viss
mån på andra smultronväxter. Olika jordgubbssorter har varierande resistens mot jordgubbsbakterios.
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