Häxkvast fytoplasma

De första symtomen på häxkvast fytoplasma är
att sidoskotten växer kraftigt på våren.

Skott som börjar likna kvastar syns speciellt tydligt
på vintern. På bilden syns sådan tillväxt på de
yttersta kvistarna.
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Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
(apple proliferation -fytoplasma)

Förstorade stipler är ett av symtomen på
häxkvast fytoplasma. Längst ned på bilden
finns ett friskt blad.

Häxkvast fytoplasma är en växtsjukdom som orsakas av fytoplasma.
Angripna äppelträds frukter är små och smaklösa, då frukternas både
sötma och syrlighet minskar. Häxkvast fytoplasma är en farlig växtskadegörare. Om man upptäcker den eller misstänker att den förekommer
måste observationen utan dröjsmål anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. I Finland har häxkvast fytoplasma hittats i äppelodlingar.

UTBREDNING
Under de senaste åren har förekomsten av
häxkvast fytoplasma ökat i Europa och sjukdomen är vida spridd i Italien, Tyskland, Slovakien, Schweiz, Tjeckien och Ungern. Dessutom
finns förekomster av sjukdomen i bland annat
Nederländerna, Belgien, Spanien, Österrike,
Norge, Polen, Frankrike, Rumänien och Turkiet.

SYMTOM

’Jonagold’-äpplen från ett friskt träd (till vänster) och
från ett träd infekterat av häxkvast fytoplasma (till höger).

heta somrar minskar fytoplasma eller försvinner
helt ur trädets ovanjordiska delar.

Det första symtomet på häxkvast fytoplasma
är ofta att terminalknoppen växer onormalt på
hösten. I ändan av kvisten utvecklas då en bladrosett i stället för en viloknopp. Till de tidigaste
symtomen hör också att sidoskotten växer till. De
växer så mycket att knippet av skott blir som en
kvast.

Häxkvast fytoplasma sprids via plantor, förökningsmaterial, rotkontakt och äppelbladloppor.
Fytoplasma överförs från bladlopporna till äppelträden, då bladlopporna suger på växtens blad.

Bladen på angripna träd spricker ut tidigare
än normalt. Bladen är små och oregelbundet
sågtandade. Däremot är stiplerna större än
normalt och på ett blad kan det finnas många.

Häxkvast fytoplasma kan förebyggas genom
användning av rent förökningsmaterial och
bekämpning av bladloppor. Bladlopporna bör
bekämpas så fort de förflyttar sig från sina vintervärdväxter barrväxterna till äppelträden. Ett annat
kritiskt skede i bekämpningen är då en ny
generation av bladloppor har blivit fullvuxna
under högsommaren. Vid odlingar ska barrträd
inte användas som vindskyddande planteringar.

Blomningen fördröjs och kan infalla först sent på
sommaren eller på hösten. Äppelskörden minskar
och äppelkvaliteten försämras. Äpplena är små
och smaklösa, då både sötman och syrligheten
minskar.
Häxkvast fytoplasma försvagar trädens livskraft.
Kvistar kan vissna. Skadorna av sjukdomen är
störst på unga träd.

LIVSCYKEL OCH SPRIDNING
Häxkvast fytoplasma orsakas av fytoplasma som
lever i växtens kärlsträngar. Fytoplasma är bakterieliknande mikrober som saknar cellvägg.
Mängden fytoplasma i växtens olika delar
varierar. På vintern minskar mängden fytoplasma
i trädets ovanjordiska delar, då fytoplasma
samlas i rotsystemet. På våren fytoplasma flyttar
sig från rotsystemet till de ovanjordiska delarna,
men detta sker dock inte varje år. Under mycket

FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING SAMT
BEKÄMPNING

Om man upptäcker häxkvast fytoplasma i produktion av plantmaterial, ger växtskyddsmyndigheterna odlaren ett skriftligt bekämpningsbeslut
eller plantsäljaren beslut om marknadsföringsförbud. Det är inte längre möjligt att utrota sjukdomen från fruktproduktionen.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Alla upptäckter av och misstankar om häxkvast
fytoplasma ska utan dröjsmål anmälas till Eviras
enhet för växthälsa.
Mera information: www.evira.fi
Evira/Enheten för växthälsa och
ELY-centralernas inspektörer
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Värdväxt för häxkvast fytoplasma är äpple. De
flesta av dess sorter är mottagliga för sjukdomen.
Sjukdomen har sporadiskt påträffats också på
andra apelsorter.
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