
FRUKTMÖGEL eller GUL MONILlA 

Frukt 
Svampsjukdomar 

Fruktmögel eller gul monilia på äpple och päron (eng. Europeanbrown rot) orsakas av svampen Monilia 
fructigena, vilket är svampens konidiestadium. Svampens könliga stadium är Monilinia fructigena syn. 
Sclerotinia fructigena. 

Fruktmögel på Prunus, t. ex. plommon, körsbär, persika kan i Europa orsakas av två Moniiia-arter 
som är mycket närbesläktade med varandra, M. fructigena och M. laxa. I Norge och i flera andra länder 
i Europa anses M. laxa vara den vanligast förekommande orsaken t ill fruktmögel på plommon och 
körsbär. Vad som gäller I Sverige är inte klarlagt. Svampen M. laxa är hos oss mest känd som orsak till 
blom- och gren torka, främst på Prunus. Se faktablad 7 4 T. 

Fruktmögel angriper i första hand frukter och då frukter där skalet har skadats. 

Skadebild 
På frukterna bildas, främst fram emot mognaden, 
bruna, snabbt växande rötfläckar. I dessa fläckar 
bildas gulaktiga till brunaktiga mögelvårtor (spo
rodochier) i koncentriska ringar. Äpplen och päron 
kan också uppvisa etthelt annat symptom, frukten 
blir brunsvart-svart och skalet blir läderartat. 
Detta kan inträffa när frukten hänger på träden 
men är vanligast i samband med lagring. Rötarna 
och de koncentriska ringarna utgår i de allra flesta 

Bildråtlijleter salenas 

Frukter som är angripna au fruktmögel blir främst 
bruna i färgen, men de kan också bli brunsvarta
svarta och skalet blir läderartat. 

fall från ett sår orsakat av t.ex. fåglar, getingar, 
insektslarver (äpplevecklare, rönnbärsmal, plom
monstekel, plommonvecklare m.fl.), skorv och ha
gel. På äpple är hål orsakade av fjärilslarver eller 
sprickor i skorvfläckar de vanligaste inkörsportar
na. På päron orsakas såren i stället främst av fåg
lar som hackar hål i skalet, oftast i skaftändan. 

När gallringen har varit bristfälligt gjord kan 
hela klasar av plommon hänga ruttna på träden. 
Även på äpple kan man av samma anledning se att 
flera frukter som sitter tillsammans angrips och 
ruttnar. Den först angripna frukten i klasen har 
oftast ett sår som inkörsport för svampen. När 
sedan infektionstrycket blir för stort, vid den alltfår 
närakontakten frukterna emellan, så angrips även 
de friska frukterna. 

Fruktmögelsuamens inkörsportar är i de allra flesta 
fall orsakat av skador på frukten, t. ex. gnag av in
sekter, hack av fåglar eller sprickor i skorvfläckar. 



I enstaka fall kan svampen växa genom frukt
skaftet och ned i fruktsporren och döda den. 

De angripna frukterna kommer till slut att 
skrumpna och hänga kvar på träden eller falla ned 
till marken. I det här stadiet kallas frukterna för 
fruktmumier. 

Biologi 
Svampen övervintrar i fruktmumier; eventuellt 
kan övervintring också äga rum i döda fruktsporrar. 
Luftburna konidier kan överleva lång tid vid låg 
temperatur ochhögrelativ fuktighet. Fruktmumier 
som sitter kvar i träden utgör därför en allvarlig 
primär smittkälla tillnästkommande år. Sv am pens 
förökningskroppar (konidier) kan spridas med regn, 
vind, fåglar och insekter. Smittspridning kan ske 
under hela säsongen. Konidierna bildas i täta ked
jor i mögel vårtorna. Värme och hög fuktighet gyn
nar angrepp. Även om fuktigheten kan synas vara 
torr mitt i sommaren så är fuktigheten tillräckligt 
hög i såret (fruktköttet). 

Konidier, som har hamnat på friska frukter, kan 
fortfarande orsaka rötor om frukten skadas under 
plockning, lagring och fortsatt hantering. 

Åtgärder 
För att minska angreppen av fruktmögel är det 
mycket viktigt att skydda frukten, speciellt frukt 
som nästan är mogen, från att få sår. I ett träd som 
är välskött med avseende på beskärning och kart
gallring får frukten färre mekaniska skador och 
angrepp av skorv. Välj för övrigt sorter som är mot
ståndskraftiga mot skorv, se faktablad 72 T. Försök 
om möjligt att skydda träden från angrepp av in
sekter och fåglar. Insekter och fåglar är svåra att 
stänga ute men de kan hindras att nå åtminstone 
små träd med hjälp av fiberduk respektive fägelnät. 

Frukter med skador av olika slag bör tas bort 
så snart de u p p täcks och innan deangrips av frukt
mögel. Redan angripna frukter tas snarast bort för 
att minska smittspridningen. Inga fruktmumier 
skall hänga kvar i träden över vintern. Försök om 
möjligt att även klippa bort döda fruktsporrar. 

Kemisk bekämpningriktas inte direkt motfrukt
mögeL I yrkesodling har bekämpningmot skorv och 
Gloeosporium-rötor även effekt mot fruktmögeL 

Faktablad om växtskydd utges inom områdena 
Jordbruk och Trädgård 

Faktabladen kan beställas som årsabonnemang, 
komplett serie eller enstaka exemplar. 

Eftertryck av denna publikation är förbjudet en
ligt lag. Den som vill mångfaldiga något av inne
hållet måste först få tillstånd från SLU. Tel: 018-
67 23 66 (jordbruk) resp. 018-67 23 47 (trädgård). 
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Bldrlttlgheter silenas 

Minska övervintrande smitta - ta bort fruktmumier. 
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