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Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Ett av de första symtomen på päronpest
är att unga skott böjs nedåt.

Päronpesten orsakar nekrotiska områden på
bladen och utsöndrar ljusa droppar av
bakterieslem på kvistarna.

Skott som skadats av päronpest vissnar
med början från spetsen. De vissnade
bladen sitter kvar på skottet.

Päronpest är en förödande bakteriesjukdom som förekommer på vissa
växter av familjen Rosaceae. Symtomen är vissnande och svartnande
skott. Sjukdomen sprids med angripna växter. Päronpest är en farlig
växtskadegörare. Om man upptäcker den eller misstänker att den
förekommer måste observationen utan dröjsmål anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Päronpest förekommer i de flesta länderna
i Europa. I Finland påträffades sjukdomen för första gången år 2014.

UTBREDNING
Päronpesten kommer ursprungligen från Nordamerika och har fått stor spridning i till exempel
USA och Kanada. Sjukdomen förekommer också i
Nordafrika, Mellanöstern och Nya Zeeland.
Päronpest förekommer i de flesta länderna i
Europa. Finlands första päronpest fynd gjordes år
2014 i en åländsk fruktodling.

Frukter som skadats av päronpest svartnar och
sitter kvar på skotten.

SYMTOM

Päronpestbakterierna kan spridas långa sträckor
med vinden via partiklar och vattendroppar i
luften samt med plantmaterial.

I brist på vatten böjs de unga skottens spetsar
först nedåt som en herdestav. På bladen bildas
nekrotiska områden eller också svartnar bladskaften och mittnerven.

FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING SAMT
BEKÄMPNING

Till slut vissnar, svartnar och dör skotten med
början från spetsen. De slokande blomställningarna, vissnade bladen och skrumpna, svartnade
frukterna sitter kvar på skotten. De döda skotten
är sega och böjliga.
Sjukdomen sprids småningom till grövre kvistar
och på stammen bildas nekrosfläckar. Från
kanterna av fläckarna utsöndras under varma och
fuktiga förhållanden bakterieslem i form av ljusa
droppar. Under fläckarna blir veden brun.
BIOLOGI OCH SPRIDNING
Växter smittas av päronpest via blommor,
vattenporer och klyvöppningar, korkporer eller
mekaniska skador. I växten förökas bakterien i
veddelens kärl. Bakterierna täpper till kärlen så
att vätsketransporten förhindras.
Päronpestbakterien övervintrar i växternas
vävnader. Den kan också överleva några
månader i torkat bakterieslem och i torr jord.
Päronpestbakterien förökar sig bäst i varma och
fuktiga förhållanden.
Päronpesten sprids med bakterieslem, som
utsöndras från angripna växter, via insekter,
fåglar, människor och regndroppar. Speciellt
pollinerande insekter sprider effektivt sjukdomen.

Finland utgör skyddszon i EU beträffande päronpest. Inom skyddszonen måste spridning av sjukdomen förhindras och förekomster bekämpas.
Päronpestens värdväxter får importeras från
and-ra EU-länder endast från områden som är fria
från päronpest, dvs. från andra skyddszoner samt
från buffertzoner. Växterna måste ha ZP-växtpass
som anger deras ursprung.
Från länder utanför EU är import av päronpestens
värdväxter i huvudsak förbjuden.
Växtskyddsmyndigheterna ger odlaren eller växtsäljaren ett skriftligt beslut om bekämpning av
päronpesten.
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Alla upptäckter av och misstankar om päronpest
ska utan dröjsmål anmälas till Eviras enhet för
växthälsa. En växtinspektör undersöker de sjuka
eller misstänkta växterna och utreder om det är
fråga om päronpest och hur långt sjukdomen har
spridits.
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Värdväxter för päronpest är äppelträd, päron,
rosenkvitten, aronia, häggmispel, hagtorn, oxbär,
rönnar, kvitten, japansk mispel, mispel, eldtorn
och lagermispel.
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