Rödröta på jordgubbar
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Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox & Duncan

Tvinvuxna fläckar i jordgubbsbeståndet kan vara ett symtom på rödröta.
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Rödröta orsakar döda fläckar i jordgubbsbeståndet.

Till följd av rödröta blir rötterna kala då sidorötterna dör.

Rödröta är en svampsjukdom som förstör jordgubbarnas rotsystem. Under gynnsamma förhållanden sprids sjukdomen snabbt i beståndet. Ett
smittat bestånd ger dålig skörd och till slut dör växterna. Rödröta på
jordgubbar är en farlig växtskadegörare. Om man upptäcker den eller
misstänker att den förekommer, måste observationen utan dröjsmål anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Rödröta på jordgubbar påträffades för första gången i Finland sommaren 2012.

På loganbär har rödröta sporadiskt påträffats och
smitta har artificiellt kunnat överföras till andra
växter av släktet Rosaceae.
UTBREDNING
Rödröta på jordgubbar är vida spridd. Den förekommer i Asien, Amerika, Australien, Nya Zeeland och i många europeiska länder. I Finland påträffades rödröta på jordgubbar för första gången
sommaren 2012.
SYMTOM
Det första symtomet på rödröta är att sidorötternas spetsar blir svarta. I det här skedet syns ännu
inga symtom i de ovanjordiska delarna av växten.
Från sidorötterna sprids sjukdomen till de större
rötterna. En sjuk rot är rödbrun inuti.
Då rotsystemets förmåga att uppta vatten och näringsämnen har försvagats, försämras också växtens tillväxt och det börjar synas fläckar med vissnande och döda växter i beståndet. Symtomen
upptäcks vanligen på våren eller försommaren,
då växternas behov av vatten ökar.
Då sjukdomen framskrider, minskar produktionen av bär och revor eller upphör helt. Rödröta
begränsar inte användningen av bären som livsmedel och den sprids inte via bären.
BIOLOGI OCH SPRIDNING
Rödröta på jordgubbar är en svampsjukdom
som sprids via jorden och som smittar på jordgubbsplantornas rötter i sval och fuktig jord. Idealisk temperatur för smitta är 10–17 °C.
Rödrötan sprids via smittade plantor samt smittad
jord som fastnat på arbetsredskap och maskiner.
Rödrötan sprids i beståndet via svärmsporer som
rör sig i fuktig jord. Sjukdomsalstrarens vilospo-

Rödröta på jordgubbar får roten att bli rödbrun inuti.

rer bibehåller sin infektionsförmåga i jorden upp
till 15 år.
FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING SAMT
BEKÄMPNING
Det viktigaste sättet att förhindra spridning av
rödröta på jordgubbar är att använda friskt plantmaterial. Det är speciellt viktigt att kontrollera att
importerade plantor är friska. Om plantorna har
symtom som väcker misstankar är det skäl att få
det kontrollerat att de är friska innan de planteras.
Det är skäl att fästa vikt vid jordgubbarnas växtplats. Plantor ska inte planteras på en fuktig och
sval växtplats. Växtbeståndet ska granskas också
efter planteringen.
Om man upptäcker rödröta ger växtskyddsmyndigheterna odlaren ett skriftligt bekämpningsbeslut eller plantsäljaren marknadsföringsförbud.
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Alla observationer och misstankar om rödröta på
jordgubbar ska utan dröjsmål anmälas till Eviras
enhet för växthälsa (kasvinterveys@evira.fi). En
växtinspektör undersöker de sjuka eller misstänkta växterna och utreder om det är fråga om rödröta och hur långt sjukdomen har spridits.
Mera information: www.evira.fi
Evira/Enheten för växthälsa och
ELY-centralens växtinspektörer
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Rödrötans främsta värdväxt är jordgubbe. Sjukdomen förekommer också i viss mån på andra
smultronväxter. Olika jordgubbssorter har varierande resistens mot rödröta. Sorter som är mycket känsliga för rödröta är ’Elsanta’, ’Elvira’ och
’Senga Sengana’. Känsliga är också ’Bounty’, ’Dania’, ’Honeoye’ och ’Sonata’.

Foto: SCRI-Dundee Archive, Scottish Crop
Research Institute, Bugwood.org

VÄRDVÄXTER

