
Jordgubbar 
Svampsjukdomar 

SVAMPSJUKDOMARPÅJORDGUBBAR 

I detta faktablad beskrivs hur skadorna ser ut, 
svamparnas biologi och vilka kulturåtgärder som 
motverkar angrepp. För kemisk bekämpning hän
visas till faktablad l Tb. 

ANGREPP PÅ BÄR 
Gråmögel (97T) 
Gråmögel orsakas av Botrytis einerea vilken är den 
vanligaste svampsjukdomen somkan ge stora ska
dor ijm·dgubbsodlingen. När klimatet är gynnsamt 
för svampens utveckling kan hela bärskörden bli 
förstörd. 

Skadebild 
Gröna kart såväl som mogna bär, angrips och ut
vecklar en brun röta. Bär som infekterats tidigt 
torkar och blir dammiga av svampens konidier. 
Mogna bär ruttnar och täcks snart av en gråbrun 
svamppäls. 

Biologi 
Gråmögel är en svaghetsparasit som lever på växt
rester. Svampen övervintrar som vilande mycelium 
och som viikroppar (sklerotier) på plantrester och 
i jorden. På våren bildas konidier som infekterar 
blommor och kart. Konidierna gror bäst vid 15-
200C och hög luftfuktighet. Vid regnigt och fuktigt 
väder bildas en vattenfilm under foderbladen som 
ger utmärkta betingelser för konidiegroning. Rö to r 
på gröna kart startar ofta under foderbladen. De 
gröna karten kan bära på latent infektion som 
bryter ut först när det blivit tillräckligt fuktigt och 
varmt. Från infekterade bär sprids konidiervidare 
och infekterar nya bär. Mogna bär är mycket käns
liga får angrepp och utvecklar snabbt rötor med 
svamppäls vid hög luftfuktighet. 

Kulturåtgärder 
Plantraderna ska hållas öppna och rena från ogräs. 
Marktäckning med ren och torr halm eller plast/ 
väv gynnar en snabb upptorkning av ytan som 
bären ligger på. Döda och infekterade plantrester 
ska avlägsnas på våren. Droppbevattning och odling 
i tunnel minskar risken får gråmögelinfektion av
sevärt. Kraftigväxande sorter ska gödslas med 

mindre kvävegivor. En motståndskraftig sort ka
raktäriseras av fasta bär med tjock hud, blommor 
och bär som är exponerade utanfår bladverket och 
ett öppet växtsätt så att plantorna snabbt torkar 
upp efter regn och bevattning. Alla sorter är dock 
mottagliga för gråmögeL Sorter som 'Honeoye', 
'Cavendish', 'Kent', 'Florence''och 'Dania' är mindre 
känsliga, 'Korona' och 'Bounty' är medelkänsliga 
medan 'Senga Sengana' är mycket känslig. 

Mjöldagg (1 02T) 
Mjöldaggpåjordgubbar orsakas av svampenSphae
rotheca alchemillae. Sjukdomen kan angripa hela 
plantan men är vanligast på bladen. När angreppet 
slår till på bären kan skördebortfallet bli stort. 

Skadebild 
Bär och kart får en vit-grå, mjölig beläggning. Grö
na kart blir hårda och mognar långsamt till små 
bär. Mogna bär blir mjuka och vattniga och får för
sämrad hållbarhet. 

Biologi 
Svampen övervintrar som mycel på överlevande 
blad. Konidierna gror från övervintrat mycel när 
temperaturen varit minst lOoC under en vecka, 
och infekterar de nya bladen. Konidiegroning sker 
bästvid ca 20°C och hög luftfuktighet. Svampmycel 

Den mest allvarliga svampsjukdomen på jord
gubbar är gråmögel. Foto: Karl-Fredrik Berggren 



utvecklas på bladen vid varmt och fuktigt väder. 
Mjöldagg gynnas av snabba temperatw·- och fuk
tighetsförändringar som försvagar plantorna. 

Kulturåtgärder 
Jämn tillgång på vatten och näring samt vindskydd 
är de viktigaste förebyggande åtgärderna. Regnigt 
och svalt väder gynnar plantans vegetativa tillväxt 
och angreppen blir inte så omfattande. Sorter som 
'Honeoye', 'Kent', 'Bounty' och 'Senga Sengana' an
grips mindre av mjöldagg än t. ex. 'Korona'. 

Svartfläcks j u kal Antraknos 
Svartfläcksjuka är en del av sjukdomskomplexet 
antraknos, som orsakas av tre svampar ur släktet 
Colleotrichum. C. acutatum är den värsta och mest 
aggressiva arten och den orsakar svarta rötfläckar 
på bären. Sjukdomen är fruktad överallt där jord
gubbar odlas och enstaka fall har förekommit i 
Sverige från år 2000. 

Skadebl/d 
Symptomen är först bruna, senare svarta och in
sjunkna fläckar på nästan mogna bär. Bären rutt
nar efter hand och bildar förtorkade mumier. Det 
förekommer att bären är utan symptom vid plock
ning men fläckarna dyker upp inom ett dygn. An
gripna blommorvissnar och kartbildningen uteblir. 

Biologi 
Sjukdomen sprids till odlingen främst genom plan
tor med latent infektion. I fält sprids sporerna ge
nom kontaktsmitta, ofta vid vattenstänk. När an
glipna bär mognar bildas en laxfärgad sporsamling 
varifrån spridningen går mycket snabbt vid varmt 
och fuktigt väder. Sjukdomen överlever på levande 
växtmaterial men många ogräs kan också fungera 
som värdväxter. 

Kulturåtgärder 
Noggrann kontroll av plantmaterialet är den vik
tigaste förutsättningen för att undvika smitta. An
gripna fält bör röjas omgående och det bör gå ett 
par år innanjordgubbar återkommerifältet. Ogräs 
måste åtgärdas eftet·som flera är mottagliga för 
Colletotrichum-svampen. De flesta sm'te1· angrips. 

Ögonfläcksjuka 
Ögonfläcksjuka orsakas av svampen Ramularia 
grevilleana (pe1·f. stad. Mycosphaerella fragariae), 
och är vanlig på blad och bladskaft i känsliga sor
ter. Förekommer infektion i plantorna kan pistil
lerna infekteras underregniga blomningsperio der. 
När bären sedan sväller upp finns svarta fläckar 
runt angripna frön. Fruktköttet missfärgas och 
blir hårt men det blir ingen röta. Sjukdomen som 
på engelska kallas "Black seed disease" orsakar 
skördebortfall när angripna bär måste kasseras. 
Skador av ögonfläcksjuka på bär har blivit vanli
gare. Om biologi och åtgärder, se under avsnittet 
Angrepp på blad och kronor. 

Läderröta 
LädetTöta på bäl·en orsakas av svampenPhytoph
tora cactorum, som i en annan rastyp ger kroru·öta 
i plantorna. Sjukdomen är spridd över hela världen 
ochkan vidkraftigaangrepp ge stora skördebot'tfall. 
Omogna bäl·fär hårda, bruna tillmörkbrunafläckar 
med en matt, läderartad yta som till slut täcker 
hela bäret. Mogna bär blir först mjölkvita och så 
småningom lila eller purpurfärgade. Angripna bär 
får ofta en bitter smak. Ren halm eller plast på 
marken förhindrar jordstänk på bären och därmed 
infektion på bären. Läden·öta är inte vanlig i Sveri
ge. Om biologi m.m., seAngrepp på bladoch kronor. 

ANGREPP PÅ BLAD OCH KRONOR 
Mjöldagg (1 02T) 
SvampenSphaerotheca alchemillae är den viktigas
te skadegöraren på bladverket hos jordgubbar. Hela 
plantan blir kraftigt försvagad vid infektion. Pro
blem med mjöldagg ökar väsentligt vid odling i 
plasttunnlar. 

Skadebild 
Bladkanterna rullat· sig uppåt och blir svagt röd
färgade på undersidan. Samtidigt brukar mindre 
nekrotiserade fläckar uppstå på bladens översida. 
Vid starka angrepp blir hela bladet mörkrött. Ett 
tunt vitt mycel utvecldas på bladens undersida vid 
fuktigt väder. Mycel kan också fårekomma på blad
skaft mitt inne i plantan, där det är som mest fuk
tigt, utan att det är angrepp på bladen. Om mjöl
dagg på bär, se under avsnittet Angrepp på bär. 

Ögonfläcksjuka 
Ögonfläcksjuka som orsakas av Ramulariagrevil
leana (perf. stad. Mycosphaerella fragariae) kan ge 
omfattande angrepp på blad och bladskaft samt 
ibland även bär. Sjukdomen är mycket vanlig och 
kan bli allvarlig under längre regnperioder. 

Skadebild 
Bladen får små, 3- 6 mm stora, violetta fläckar med 
ljust mittparti som liknar ögon. Blad och blomskaft 
får violett-bruna fläckar. Om skador på bär, se 
under avsnittet Angrepp på bär. 

Ögonfläcksjuka kan göra all
varlig skada på blad, bladskaft 
och bär. Foto: Kajsa Göransson 



Biologi 
Svampen övervintrar på infekterade plantdelar 
som konidier, viikroppar (slderotier) eller i det per
fekta stadiet som fruktkropppar (s.k. perithecier). 
På våren sprids komdierna från övervintrade, in
fekterade blad och angriper då de nya bladen. Från 
svampfläckar på de nya bladen sprids konidierna 
vidare främst genom regnstänk. Komdierna gror 
bäst vid 98-100% relativ luftfuktighet. Produktion 
av nya konidierna sker vid 10-30°C. Sjukdomen 
blir allvarligast vid 20-25°C och regnigt väder. 

Kulturåtgärder 
Sorten 'Korona' är mycket känslig för ögonfläck
sjuka, medan 'Honeoye' och de flesta sena sorter 
mer sällan angrips. Öppna luftiga rader där plan
torna snabbt torkar upp efter regn och bevattning 
är viktigt. 

Bladbränna 
Bladbränna orsakas av svampen Marssonina fra
gariae (perf. stad. Diplocarpon earliana). Liksom 
ögonfläcksjuka är det en mycket vanlig sjukdom 
men den ger sällan allvarliga skador. 

Skadebild 
På bladen bildas små rödbruna, oregelbundna 
fläckar som kan flyta ihop och göra hela bladet 
brunfärgat. Vid kraftiga angrepp får blad- och 
fruktskaft insjunkna fläckar som snör av skaftet. 

Biologi 
Svampen övervintrar som konidier på infekterade 
blad. På våren sprids dessa med luftströmmar till 
nya blad. Angreppen blir allvarligast vid 20-25°C 
och hög luftfuktighet. Spridning av konidier till 
nya blad pågår hela sommaren. 

Kulturåtgärder 
Sorterna 'Zefyr' och 'Kent drabbas ofta av blad
bränna. I övrigt se under ögonfläcksjuka. 

ANGREPP PÅ KRONA OCH RÖTTER 
Kronröta (163T) 
K1:onröta är den form av svampen Phytophtora 
cactorwn, som är vanligast i Sverige. Det är huvud
sakligen plantornas kronor som drabbas av rötor 
vilketmedför en försämrad vattenupptagning. Mil
da vintrar, varma och fuktiga perioder under växt
säsongen samt en ökad handel med plantor, bidrar 
till spridning av sjukdomen. Sjukdomen är numer 
vanlig över hela Europa. 

Skadebild 
Bladen vissnar från kanten och antar en matt blå
grön färg. Blom- och bärklasar torkar in och bären 
blir torra och hårda. Hela plantan eller delkronor 
kan kollapsa. Om man försöker lyfta upp plantan 
bryts den vid markytan. Vid genomskärning av 
kronan kan man ofta se en pepparkaksbrun röta. 

Symptomen uppträderfrämstnär plantan är utsatt 
för vattenstress. Plantering av frigoplantor på vå
ren eller försommaren drabbas oftare än plante
ringar på sensommaren. 

Biologi 
Phytophtora cactorum är en allmäntförekommande 
svamp och kan finnas överallt där jordgubbar od
las. Svampen producerarmotståndskraftiga oospo
rer som kan överleva flera år i marken. De flesta 
oasporerna fmns i det översta jordlagret. Vid rätt 
temperatur och fuktighet gror oasporerna och pro
ducerar zoosporangier och zoosporer som kan in
fektera jordgubbsplantorna. Zoosporerna är be
roende av vatten för att överleva och kunna infek
tera. SvampenP. cactorum trivs bäst vid temperatu
rer runt 20-28°C och hög markfuktig het. Den vik
tigaste spridningskällan torde vara infekterade 
plantor. Moderplantorna kan bära på en latent in
fektion som inte syns. De infekterar emellertid rev
plantorna genom utlöparna. Infektion frånjorden 
tar ofta lite längre tid och kräver mycket hög mark
fuktighet i kombination med hög temperatur. Zoo
sporerna tränger in genom små sår på kronor och 
avklippta stoloner. Plantor som drabbas av jord
smitta efter plantering visar inte symptom förrän 
under nästkommande år. 

Kulturåtgärder 
Alla sorter är mottagliga för angrepp och det är 
nödvändigt med ett absolut friskt plantmaterial 
för förhindra spridning av sjukdomen. Plantering 
på upphöjd bädd med droppbevattning och mark
täckning förbättrar dränering och upptorkning 
vilket gör detmindre gynnsamt för svampen. Frigo
plantor (fryslagrade) måste planteras direkt efter 
upptining, eftersom de annars anges vara mycket 
känsliga för angrepp. 

Vissnesjuka 
Vissnesjuka som orsakas av Verticillium dahliae, 
är inte så vanlig i Sverige men förekommer spo
radiskt och kan väntas öka undervarmare perioder. 
Det är ofta enstaka plantor som kollapsar. De äld
re bladen får bruna kanter och bladnerver medan 
de yngre bladen är helt gröna ända tills plantar 
kollapsar och vissnar helt. Detta skiljer vissnesju
kan från kronrötan där alla blad får bruna kanter. 
Vissnesjuka sprids med infekterat plantmaterial, 
med vind och vatten samt från infekterade för
fruktsgrödor som t.ex. potatis. 

Rödröta (71 T) 
Rödröta orsakas av svampenPhytophtora fragm·iae 
var. fragariae och är den allvarligaste sjukdomen 
som angriper rötterna påjordgubbsplantor. U n der 
kalla och våta perioder på våren och hösten kan 
sjukdomen spridas explosionsartat. Flera jord
gubbsodlingar har fått upphöra och/eller flytta 
p.g.a. sjukdomen. 



Skadeblld 
De första symptomen är diffusa och ofta svåra att 
upptäcka. Bladen blir förstblågröna och under hösten 
blåvioletta. De äldre bladen får bruna, gula eller 
röda bladkanter och så småningom kan hela plan
tan vissna. Angripna plantor producerar endast få 
bär och revor och rötterna får ofta en rödfärgad 
märg. Symptomen är tydligast på hösten och tidigt 
på våren när de nya rötterna blivit infekterade. 

Biologi 
Liksom Phytophtora cactorwn kan även denna 
svamp övervintra och klara sig många år i jorden 
i form avmotståndskraftigaoosporer. Viisporer kan 
finnas 50 cm ner i jorden. I vatten och vid en tem
peratur runt 10oc bildas zoosporer, som angriper 
jordgubbsplantans rötter. Rotmärgen blirrödfärgad 
av angreppet innan den bryts ned helt och roten 
kollapsar. Inuti roten bildas de könliga, motstånds
kraftiga oosporerna. Spo1·erna sprids effektivt med 
vatten från smittade fält. Bäckar och åar, som till
förs vattenfrån smittade f ål t , kan sprida sjukdomen 
till nedströms liggande odlingar. Infekterat plant
material är den vanligaste smittkällan menedaren
heten visar att också maskiner och redskap sprider 
sjukdomen mellan fält. 

Kulturåtgärder 
Svampen förekommer i flera olika raser och det 
finns sorter som är resistenta mot vissa raser. Nya 
raser uppstår dock kontinuerligt och i Sverige finns 
en av de raser som angriper allakända sorter. Friskt 
plantmaterial är den främsta förutsättningen för 
att förhindra rödröta. Plantering ska bara ske på 
osmittad och väldränerad jord där redskap och 
maskiner från smittade fält inte används. Odling 
på upphöjda bäddar ger en god dränering vilket 
försämrar möjligheterna för svampens angrepp. 

Testning 
Vid misstanke om rödröta ska Växtinspektionen 
kontaktas. Rödröta regleras enligt Växskyddskun
görelsen från 1981, vilket ger Jordbruksverket 
möjlighet att föreskriva åtgärder mot sjukdomen. 
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Slemsvamp 
SlemsvampenDiachea leucopodia är orsak till be
läggningar av beige eller brunfärgat, geleaktigt 
slem och skorpliknande bildningar samt tätt sittan
de brunsvarta sporsamlingar på blad och bladskaft. 
Svampangreppet skadar inte plantorna men be
läggningarna ser tråkiga ut. Ang1·epp är vanligast 
under vår och höst. 

Biologi 
Svampen övervintrar med sporer, som är mycket 
motståndskraftiga mot uttorkning. Vid svalt och 
fuktigt väder gror sporerna och utvecklar en gele
artad massa. Vid varmtochfuktigt väderproduceras 
svarta sporkroppar på tunna skaft, vilka kan breda 
ut sig på bladskaft och längs bladnerver. Svampen 
lever på förmultnande organiskt material. 

Kulturåtgärder 
Slemsvampen försvinner under torra och varmare 
perioder. Öppna luftiga bestånd som snabbt torkar 
upp försämrar svampens möjlighet att utvecklas. 
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