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Lagringsförluster hos svensk frukt
Ibrahim Tahir
Fysiologiska skador och svampangrepp, är den
främsta anledningen till att den svenska fruktproduktionen står inför allvarliga ekonomiska
problem. De förluster som uppträder under lagring kan starta före-, vid och efter skörd. För
att lagringåtgärder och integrerat växtskydd
ska kunna förbättras bör man ha tillräckliga
kunskaper om de sjukdomar som orsakar förlusterna, varför de uppkommer och hur de kan
förbyggas. Man bör kunna identifiera svamparterna och ha tillräckliga kunskaper om deras
livscykler, smittkällor, bekämpningsmöjligheter
och hur angreppen kan undvikas. Syftet med
detta faktablad är att presentera viktig kunskap
om lagringsförluster hos svensk frukt.
Fysiologiska skador
Fysiologiska skador är störningar i fruktens
metabolism, vilka försämrar kvaliteten och
lagringspotentialen och orsakar oönskade
förändringar i färg, smak och form. Anledningen till varför denna störning sker kan
delas in i fyra olika kategorier; olämpligt
väder, felaktig odlingsteknik och åtgärder,
fel skördetidspunkt och icke optimal lagringstemperatur och/eller lagringsatmosfär
(syre- och koldioxidnivå). De viktigaste
fysiologiska sjukdomar och skador som
brukar påverka svensk frukt är:
• Pricksjuka, mjukskalbränna, mösk (inre
nedbrytning) och glasighet hos lagrade
äpplen.
• Brunt kärnhus och korkfläcksjuka hos
lagrat päron.
• Köttnedbrytning hos plommon.
• Skador som orsakas av olämplig temperatur och lagringsatmosfär hos olika lagrade fruktslag.

Mjuk skalbränna
Skadade äpplen har bruna bandliknande
områden på skalet som senare blir svarta

Bild 1. Mjukskalbränna
och kan sprida sig (3-5 mm) in i fruktköttet.
En skarp skiljelinje kan hittas mellan skadad
och friska vävnader. Det skadade området
är mjukt, inbuktat och angrips ibland av olika svampsjukdomar. Oxidationen av omättade fettsyror samt onormal andningsmetabolism på grund av låg lagringstemperatur,
sen plockning och fördröjd nedkylning
efter skörd, ökar risken för mjukskalbränna. Epidermala celler hos känsliga sorter
(t.ex. Frida, Rubinola, Santana och Discovery) har mindre bred, extra brunt pigment
samt mjukare och tunnare kutikula. För att
undvika skadan utan att försämra lagringspotentialen måste känsliga sorter lagras vid
3-5 grader högre temperatur än optimalt,
i början. Temperaturen måste därefter också minskas successivt med 1,0 -1,5 grader
i veckan.

Inre fysiologisk nedbrytning
(Mösk)
Skadan börjar på ena sidan och täcker snabbt
hela frukten. Äppelköttet ändrar färg från
gult till brunt och blir poröst, mjöligt och
bryts lätt ner. Det finns inga tydliga gränser
mellan frisk och drabbad vävnad men det

finns ofta en några centimeter djup zon av
frisk vävnad direkt under skalet. Fruktköttet
i området kring kärnhuset är oftast inte påverkat. Skalet på den angripna frukten kan
ha en mörk och matt färg som senare börjar spricka. Gravenstein, Gloster och Ingrid
Marie är känsliga sorter. Risken för fruktköttsnedbrytning ökar när frukten plockas
sent, när växtsäsongen har varit blöt och kall
och om temperaturen är för låg eller om
koldioxidhalten är för hög under lagring.
Extrem kvävegödsling, kraftig beskärning,
stora frukter, låga lagringstemperatur, låg Ca
nivå i kärnhuset, hög Mg och K vid skörd,
låg fruktsättning och dålig pollination kan
också öka risken för mösk.

Pricksjuka
Pricksjuka
orsakas
av
obalans
i
näringsinnehållet hos frukten (kalciumbrist
eller hög kalium/kalcium förhållande).
Skadade äpplen har små gröna eller
mörkbruna inbuktade fläckar på skalet som
sällan går mer än 6 mm djupt in i köttet.
Flera fläckar brukar sitta runt flugan på
frukten. Det drabbade området kan få en
bitter smak. Alla faktorer som påverkar
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Glasighet

Bild 4. Glasighet

Bild 5. Plommonnedbrytning

Skadade äpplen har ett glasigt utseende pga.
att det uppstår en kolhydratsamling (sorbitollösning) i de intercellulära utrymmena
hos äpplets vävnader. Problemet, som orsakas av varmt, torrt och soligt väder, låg kalcium koncentration och för sen plockning,
startar före skörden och utvecklas under
lagringen. En halvt genomskinlig vattendränkt vävnad kan ses runt kärlsträngarna.
Drabbade frukter är tyngre än friska och
kan därför urskiljas genom att låta frukten
flyta i en blandning av vatten och alkohol
(densiteten för frisk frukt är 0,70 -0,85 g
per cm3 och för glasiga frukter 1,10 g per
cm3). Två typer av glasighet kan urskiljas,
dels den som orsakas av att frukten skördas
sent och dels den som orsakas av exponering för hög temperatur eller solljus strax
innan skörden. För att förhindra glasighet
måste känsliga sorter, som t.ex. Discovery,
Aroma, och Rubinola, bladgödslas med kalcium flera gånger under säsongen och radikal beskärning och gallring måste undvikas.

Korkfläcksjuka hos päron

Bild 2. Mösk

Bild 6. För hög koldioxid

Drabbade päron har ett ojämnt utseende och
en brun korkaktig vävnad strax under skalet.
Det skadade området blir senare mörkbrunt.
Skadan orsakas av kalciumbrist, relativt låg
fuktighet, höga temperaturer i början av säsongen, låg avkastning samt kraftig beskäring och gallring. Sprutning med kalcium,
plockning i rätt tid samt lagring i ULO kan
förhindra problemet.

Fruktköttsnedbrytning i plommon

Bild 7. Fruktmögel

Bild 3. Pricksjuka

flödet av kalcium till frukten (t.ex. ett högt blad/frukt
förhållande, dålig pollinering, dålig fruktsättning,
radikal tillväxtreglering, kraftig beskärning, extra
aktivt skottillväxt, varmt och torrt väder, ojämn
vattentillgång, hög avdunstning från bladen liksom
antagonismen mellan kalium, magnesium och
kalcium) ökar risken för pricksjuka. Gravenstein,
Katja, Cox Orange, Rubinola, Kim, och Ingrid Marie
är känsliga för att få denna skada . För att undvika
pricksjuka måste träden sprutas med kalcium särskilt
under juni och juli. En god vattentillgång under hela
säsongen, särskilt på lätta jordar kan minska risken.
Överdriven kväve- kalium- och magnesiumgödsling,
som försvårar kalciumupptaget, samt långtidslagring
måste undvikas för känsliga sorter.
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Sjuka plommon får en geléaktig konsistens
och saknar fruktsaft. Sen plockning, lagring
under relativt lång tid, hög temperatur under fruktens mognad och sen nedkylning
kan öka risken för skadan. Plommon bör
plockas i rätt tid och kylas ner snabbt efter
skörd. Plötslig temperaturhöjning efter lagring bör undvikas.

Skador på grund av olämpliga
lagringsbetingelser
För låg temperatur under lagring kan orsaka
brun färgning på de yttre delarna av köttet,
tydligt brunt färgade kärlsträngar och fuktiga vävnader. Stjärnformade skador i skalet,
missfärgade partier runt kärlsträngarna och
bruna vävnader med små hål (kratrar) tyder på att frukten har lagrats med för hög
koldioxidhalt. Drabbade vävnader blir svarta

Fakta från Tillväxt Trädgård
Info nr 16

Grönmögel
Grönmögel, som orsakas av Penicillium expansum, står för nästa 10-12% av förlusterna
i äppellagring. Angripen frukt utvecklar
blöta och bruna fläckar som täcks med vita
sporer. Efter en viss tid blir området ljusbrunt-mörkbrunt och sporfärgen blir blågrön. Fläckarna kan lätt separeras från den
friska vävnaden. Svampen orsakar infektion via sår. Sporerna är klotformiga, små
(3,5x3,2 µ), mycket aggressiva och kan spridas via luften samt mellan frukter.
Gråmögel
Gråmögel, som orsakas av Botrytis cinerea,
är ytterligare en allvarlig anledning som
orsakar stora ekonomiska förluster efter
skörd hos äpple, päron och plommon. Det
angripna området är ljusbrunt (och ibland
mörkbrunt), mjukt men torrt, lätt inbuktat
och täckt av oformliga gråa sporer. Angripna frukter producerar stora mängder sporer som på olika sätt kan spridas till friska
frukter.

Bild 8. Grönmögel
och får en jästlukt. Päronsorten Clara Frijs
och äpplesorterna Ingrid Marie, Kim, Katja,
Gravenstein och Mutsu, samt plommonsorterna Jubileum och Emil, är känsliga mot
höga koldioxidhalter. När syrehalten understiger ett visst tröskelvärde under lagringen
bildas etanol i frukten (hos äpple, päron och
plommon). Det orsakar smakförluster och senare även en jästlukt, brunfärgat skal, mjuka
fläckar samt onormalt löst fruktkött. För att
förhindra dessa skador bör frukterna lagras
under lämpliga lagringsförhållanden (normal
temperatur, koldioxid- och syrehalt).

Svampsjukdomar
Tidigare utförda odlings- och lagringsförsök
vid SLU har visat att svampsjukdomar är en
av de viktigaste anledningarna till det signifikant större svinnet av försäljningsbar frukt
efter lagring. Svampsjukdomar yttrar sig som
förändringar i fruktform och pigmentering
eller att frukten inte mognar normalt. Frukten infekteras antingen via sår (fruktmögel
– Monilinia fructigena, grönmögel - Penicillium
expansum, och gråmögel- Botrytis cinerea), via
blomfodret (kärnhusröta-Alternaria sp.), via

Bild 9. Gråmögel
kärnhuset (Fusarium sp.) eller via lenticeller
(lenticell-röta- Neofabraea sp. – bitter röta
– Colletotrichum sp.). Den sista gruppen kan
också invadera sår. När frukten blir övermogen blir lenticellerna mer mottagliga för
angrepp av sårparasiterna t.ex. Penicillium sp.

Svampar som infekterar frukt
via sår
Fruktmögel
Svampen Monilinia fructigena orsakar fruktmögel under lagring. Fruktmögel står för
nästan 4-5% av lagringsförlusterna i Sverige.
Rötan syns utåt som stora bruna fläckar.
Vita till bruna koncentriska ringar av mycelkuddar täcker rötan som plötsligt blir
svarta och sprider sig till hela frukten. Skalet känns läderaktigt och frukten skrumpnar ihop till svarta fruktmumier. Svampen
infekterar frukten genom skador eller sår i
skalet. Fruktmumier är rika källor för nya
infektioner, särskilt i kommande säsong.
Sporerna är konformiga, har små ändar och
granulärta innehåll. Möglet kan sprida sig
till friska frukter. M. fructigena kan angripa
äpple, päron och plommon.

Svampar som infekterar frukt
via blomfodret, kärnhuset eller
lenticellerna
Lenticell-röta (Pezicularöta/
gloeosporium)
Lenticellröta som orsakas av olika svamparter bl.a. Neofabraea perennans, N. alba eller N.
malicorticis är den främsta anledningen till
lagringsförluster i Sverige (står för ca 50
% av äppelförluster). Frukten angrips via
lenticellerna redan i odlingen och orsakar
små döda fläckar på skalet som sprids in i
frukten under fuktigt väder. Sporerna ligger
latenta i lenticellerna innan de börjar växa
när frukten har nått en viss mognadsfas i
lagret. Runda, bruna till blek-gula fläckar
bildas på frukten. Fläckarna som har ett något ljusare eller mörkare brunt centrum är
platta till inbuktade, nästan lika djupa som
breda, relativt fasta och kan inte enkelt separeras från friska vävnader. Konidiemassan
är beige till gråaktiga, små och bananformig
(i N. alba) eller rakt (i N. perennans). Skalet
på drabbade fläckar spricker inte om man
trycker på det med ett finger. Rötan sprider
sig inte från en frukt till en annan. Frukterna är mest mottagliga för detta angrepp
strax efter blomning och känsligheten
minskar under sommaren för att åter öka
något närmare skörden.
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Bild 10. Lenticellröta

Bild 12. Gummiröta
torra, fasta, svarta med ett vitt till ljusbrunt
centrum kring lenticellerna. Rötan kan inte
enkelt separeras från den friska vävnaden.
Infektionen börjar i stjälkens eller blomfodrets ände och sprider sig till kärnhuset.

Bild 11. Bitterröta
Bitterröta
Bitter-röta orsakas av Colletotrichum
gloeosporioides eller C. acutatum. Angreppet startar som små ljusbruna till mörkbruna lätt inbuktade fläckar (0,7-1,6 cm i diameter) som senare brukar omges av en röd
eller gul ring. I det angripna området utvecklas rosa eller krämfärgade konidiemassor varifrån sporer sprids. Fläckarna är konformiga, fuktiga och definitivt begränsade.
Vid varmt och fuktigt väder kan sjukdomen
få ett epidemiskt förlopp. Svampen övervintrar i fruktmumier, drabbade skott, ogräs,
och knoppar. Blomknoppar och blad är mer
mottagliga än bladknoppar och skott. Ca 30
% av äppelförluster under lagring orsakas av
bitter-röta.
Gummiröta
Svampen Phacidiopycnis washingtonesis orsakar gummirötan. Angripna områden är

Fusariumröta (Blöt kärnhusröta)
Angreppet startar i odlingen, särskilt under
våta och varma säsonger. De vita till gula
sporerna anländer till blomman eller karten
tidigt på säsongen. Angreppet börjar i kärnhuset under lagringen och sprider sig sen
till hela frukten.
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