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Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld

Skador på Rhododendron orsakade av P. ramorum. Då sjukdomen
framskrider torkar grenarna bort och dör, medan bladen hänger
kvar på grenarna.
P. ramorum orsakar bruna eller svarta otydligt avgränsade döda
fläckar på grenarna till Rhododendron. Enbart fläckar på bladen kan
också förekomma utan symptom på grenarna.
Hos ekar orsakar P. ramorum döda fläckar på stammen, från vilka
mörk sav sipprar fram.

Phytophthora ramorum är en äggsporsvamp som har en lång rad värdväxter och som ger upphov till varierande symptom. P. ramorum är en
farlig växtskadegörare och, om förekomst uppdagas eller misstänks,
skall en anmälan omedelbart lämnas till Livsmedelssäkerhetsverket
Evira. Sjukdomen förekommer i flera europeiska länder. I Finland har
P. ramorum påträffats på Rhododendron i plantskolor och plantbutiker.

UTBREDNING
P. ramorum förekommer i British Columbia i Kanada, i vissa delstater i USA och i många europeiska länder. Den kan förekomma såväl i plantskolor som på grönområden. I Sverige förekommer P.
ramorum i begränsad utsträckning. I Finland har
sjukdomen inte påträffats vare sig i naturen eller
på grönområden.
SYMPTOM
Hos Rhododendron är symptomen vissnande blad
med bruna eller svarta otydligt avgränsade fläckar särskilt kring bladnerverna och döda fläckar på
grenarna. Hos olvon blir också stammen brun under barken särskilt intill roten. Hos ekar orsakar
sjukdomen mörka döda fläckar på stammen och
brun trädkrona. Hos barrträd dör barren.
BIOLOGI OCH SPRIDNING
P. ramorum är en äggsporsvamp. Den bildar sporangier särskilt på undersidan till bladen. Där bildas zoosporer som sprider sjukdomen. Fukt krävs
för att sporangier skall bildas och zoosporer frigöras. Optimal temperatur för sjukdomen är cirka
20 °C.
Zoosporerna som bildas i sporangierna sprids med
vinddrivet regn på ytan till bladen, med stänk
från regnvatten och eventuellt också med vinden.
Sporer av svampen har påträffats också intill växter som kontaminerats av växtavfall och marken.
De tåliga varianterna, de s.k. vilosporerna, håller
sig livsdugliga i några månader.
P. ramorum sprider sig från ett land till ett annat
via handeln med plantor.

Hos douglasgranar yppar sig P. ramorum som vissnande
årsskott och förtvining.

FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING OCH
BEKÄMPNING
Av plantor av Rhododendron, azalea, olvon och
kamelia som härstammar från såväl EU som länder utanför EU krävs på EU:s inre marknad ett
växtpass. Rhododendron, azaleor, olvon och kamelior av EU-ursprung skall vara kontrollerade
med tanke på sjukdomen eller härstamma från
sådana områden, där sjukdomen inte förekommer.
I fråga om växter som härstammar från USA gäller kravet på växtpass också andra värdväxtarter.
Plantor av värdväxter som införs från länder utanför EU skall åtföljas av ett sundhetscertifikat.
Växtskyddsmyndigheterna ger odlare och säljare
av växter en skriftlig order om bekämpning av P.
ramorum.
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Om alla observationer och misstankar som gäller
P. ramorum skall utan dröjsmål lämnas en anmälan till Eviras enhet för växthälsa. En växtinspektör undersöker alla växter som är sjuka eller misstänks vara sjuka och utreder om det rör sig om P.
ramorum och hur långt sjukdomen har spridit sig.
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P. ramorum har flera värdväxter. Potentiella värdväxter av de arter som växer i Finland är till exempel Rhododendron, azalea, olvon, ek, blåbär,
syren, lönn, idegran, ädelgran och lärkträd.
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