
Päron, hagtorn, en m.fl. 

Svampsjukdomar 
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ROSTSVAMPAR PA VEDARTADE VAXTER 

Angrepp av rostsvampar är en vanlig syn i trädgårdar och parker. Det kan vara lysande orangeröda 
bladfläckar på päron av päronrost, på hagtom av hagtomsrost eller på rönn av rönnens hornrost. På 
björk och poppel visar sig rostangrepp som orange beläggning på bladens undersida, ofta i kombination 
med gulbrunfärgning och för tidigt bladfall 

Flera rostsvampar värdväxlar mellan ett lövfållande trädslag och enar som hagtornsrost och pä
ronrost. Det har planterats mycket vintergrönt under lång tid. I dagens trädgårdar finns därför värd
växtema ofta nära varandra, vilket gör att infektioner blir allt vanligare så snart vädret är gynnsamt 
för rostsvamparna. 

HAGTORNSROST 
Skadebild 
Blad, skott och frukter får förtjockade partier med 
gulröda fläckar, vilket är svampens skålrost . Här 
bildas sporerna i "skålar" med fransiga kanter. 

Hagtornsrost värdväxlar mellan hagtorn och vanlig 
en, Juniperus communis. 

Skadade grenar kan torka in eller bräckas. Även 
på vintern syns gallbildningarna tydligt. 

På enar ger hagtornsrosten uppsvällda grenpar
tier (jfr päronrost). Hornformade utskott växer ut 
på våren och försommaren. I fuktigt väder sväller 
dessa upp, blir cirka 2 cm långa, geleaktiga och in
tensivt orangefärgade. 

Biologi 
Hagtornsrost (Gymnosporangium clavariiforme), 
värdväxlar med vanlig en ( Juniperus communis). 
På enen har rosten sina vintersporer. När dessa 
gror bildas de basidsporer, som infekterar hagtorn. 
Där utbildas svampens skålroststadiurn. Dessa an
grepp är vanligast på hagtorn, men även andra 
rosaceer är mottagliga, som exempelvis päron (spec. 

Bildrättpler saknas 

Geletungar på en. I fuktig väderlek är utskottengele
aktiga och starkt orangefärgade. I torr väderlek är 
de istället brunaktiga och tämligen svåra att upp
täcka. 



frukter) Amelanchier, Cydonia, Sorbus m.fl. 
I enarna leverrostsvamparna i flera år, medan 

angrepp på hagtorn är ettåriga. Sporer från hag
torn kan inte smitta hagtorn. skålrostsporerna 
kan nämligen endast infektera enar. 

Svåra angrepp uppstår bara, om enar och hag
torn växer i närheten av varandra. Danska obser
vationer har visat, att kraftig smitta i hagtorn 
uppstår normalt bara över mycket korta avstånd 
(upptill 10m). Enstakaangrepp hardockiakttagits 
på 100meters avstånd. Basidsporerna är tunn
väggiga och därför kortlivade. Skålrostsporerna, 
som smittar enar, är däremot mer robusta och seg
livade. Därför kan retursmittan till enar troligen 
försiggå över betydligt större avstånd. 

Hagtornsrost kan breda ut sig systemiskt i 
hagtorn. Anreppen på en är av mindre betydelse. 

Hagtornsrostens utvecklingscykel: 
Vid fuktigt väder på våren bildas vintersporer 
(=teleutosporer) på de geleaktiga utskotten (på 
enar). Sporerna gror med basidier som avsnör ba
sidsporer, vilka infekterar hagtorn. I de förtjockade 
partierna på hagtom bildas först s. k. spermogon, 
ett sporstadium som saknar betydelse för svam
pens spridning. På sommaren bildas rörformiga 
rostskålar med gulröda sporer, skålrost (=aecidi
er ). skålrostsporerna kan åter infektera enar, och 
cirkeln är sluten. 

Åtgärder 
Den enda effektiva åtgärden är att hålla en och 
hagtorn åtskilda. I plantskolor bör de båda växt
slagen inte planteras närmare varandra än 100-
200 meter. Eftersom det är omöjligt att uppnå det
ta avstånd i normalstora villaträdgårdar, är det 
av största vikt att växterna kommer friska från 
plantskolan. 

Kemisk bekämpning är inte aktuell. Även om 
det i plantskolor skulle vara möjligt att förebygga 
angrepp på hagtorn, är det ju enen, som är boven 
i dramat. Smittkällan måste därför utrotas i en 
plantskola, om inte avståndsisolering visar sig 
vara tillfyllest. 

PÄRONROST 
Päronrostenhar på senare år skapat stora problem 
för den som vill odla päron i södra och sydvästra 
Sverige. Den värdväxlar mellan olika Juniperus
arter och sorter av J. chinensis, J . media. J. sa
bina och J. scopulorum. Glöm inte att det finns 
sorter som inte är mottagliga. Fuktig vår och för
sommar gynnar svampen och kan medföra att pä
ronskörden går helt förlorad. Detaljerad beskriv
ning av päronrosten finns i faktablad 182 T. 

ÄPPLEROST 
Äpplerost (Gymnosporangium tremelloides) värd
växlar mellan äpple och vanligen en (Juniperus 
communis). Äpplebladen färrundade, rödgula fläck
ar med små, upphöjda punkter på ovansidan (sper-

mogon). På undersidan bildas rörformade rost
skålar med orange sporer (skålrost). Vintersporer
na bildas på svagt ansvällda grenar av vanlig en, 
som får orange gelekuddar i fuktigt väder. Där bil
das basidsporerna, som infekterar äpple. Även Cy
donia och Sorbus kan angripas. För övrigt, jämför 
med hagtornsrost. 

RÖNNENS HORNROST 
Även rönnens hornrost (Gymnosporangium juni
perinum) värdväxlar med vanlig en. Rönnen får 
gulaktiga fläckar, som senare blir rödgula-bruna. 
På undersidan bildas hornlika aecidier (skålrost). 
Även Amelanchier och Sorbus kan angripas. 

Bilcntlighater saknas 

Rönnens hornrost värdväxlar mellan rönn och 
vanlig en ( Juniperus communis). 

BJÖRKROST 
Skadeblld 
En orange beläggning bildas på undersidan av bla
den. Enstaka björkar som gulnar eller får gulbruna 
blad före hösten kan vara angripna av björkrost. 
Ibland uppfattas sådana symptom som för tidig 
höstfårgning. Beläggningen på bladundersidorna 
avslöjar orsaken. Fuktigväderlek gynnar svampens 
utveckling. Björkrost kan angripa ungplantori plant
skolor svårt medan vuxna träd brukar klara av an
greppen. 

Biologi 
Björkrosten (Melampsoridium betulinum) är egent
ligen en värdväxlande svamp, där lärk är den and
ra värden. Den orangefårgade beläggningen är svam
pens sommarsporer (uredosporer). Dessa kan över
vintra på knopparna och starta nya angrepp tidigt 
om våren, varför lärken inte är nödvändigför svam
pens fortlevnad. Genetisk variation gör att vissa 
björkar kan vara svårt infekterade medan andra 
står friska bredvid. 

Surt regn har visat sig ge svårare angrepp av 
björkrost i utländska försök, vilket ansågs bero på 
frodigare växt. 

Björkrost kan också infektera al som Alnus 
glutinosa, A. incana, A. cordata m.fl. Björk är dock 
en bättre värdväxt. 



Åtgärder 
Urval av motståndskraftiga typer av björk. I plant
skolor kan kemisk bekämpning vara nödvändig. 
Vid behov, kontrollera aktuella rekommendationer. 

POPPELROST 
Skadebild 
På bladens undersida bildas små gulorange spor
hopar, vilket är svampens sommars porer. På hösten 
utvecklas vintersporerna i form av små, kantiga, 
bruna, förtjockade fläckar. Vid kraftiga angrepp 
ser träden brunorange ut på långt håll och bladen 
falleri förtid. Sjukdomen kan orsaka stora problem 
i plantskolor. 

Biologi 
Flera olika arter och raserinom släktet Melampsora 
kan vara orsak till poppelrost. Den vanligast före
kommande arten är M. larici-populina. Som det 
latinska namnet antyder värdväxlar poppelrosten 
med lärk. I Nordamerika har värdväxling konsta
terats även med strandtall (Pinus contorta) och 
gultall (P. ponderosa). Liksom björkrosten kan pop
pelrosten övervintra med sommarsporer och klara 
sig utan lärk för sin fortlevnad. Angrepp av poppel
rost gynnas av långa perioder med regn. 

Olika arter och kloner av poppel är olika käns
liga. Svampen har olika fysiologiska raser, vilket 
gör det svårt att förutsäga eventuell resistens be
roende på vilka typer av svampen som finns på 
olika växtplatser. I en fransk undersökning befanns 
svampen ha 16 olika raser, varav någon hade upp
förökats och orsakat resistensbrytning. 

Den mindre vanliga rostartenMelampsora allii
poulina värdväxlar med lökväxter (Allium-arter), 
munkhätta m. fl. (Arum-arter) och fjäderhyacint 
(Muscari comosum). Även denna art av poppelrost 
är uppdelad i fysiologiska raser. 

Åtgärder 
Urval av motståndskraftiga poppel typer, vilket är 
ett svårt och grannlaga arbete p.g.a. de många ra
serna och risken förresistens brytning. I plantskolor 
kan kemisk bekämpning vara nödvändig. 

TÖRSKATEROST på tall 
Skadebild 
Grenar ochfeller huvudstam av tall sväller upp 
spolformigt och får s.k. blåsrost. Denna består av 
gräddvita blåsor med orangegula sporer (skålrost). 
Angreppsstället blir impregnerat med kåda under 
såren. Angreppet breder ut sig längs stammen och 
kan bli meterlångt. Ofta dör grenarna eller kronan 
ovanför angreppsstället. Vid törskaterost är grän
sen skarp mellan frisk och död växtvävnad. 

I regel är detta ett skogligt problem. Då tall an
vänds i parksammanhang, t.ex. på våra skogskyr
kogårdar kan skadorna emellertid bli mycket miss-

Biologi 
Törskaterost på tall (Pinus sylvestris) kan orsakas 
av två olika men närstående rostsvampar Endo
cronartium p ini eller Cronartium flaccidum. Båda 
ger upphov till blåsrost på grenar ochfeller huvud
stam av tall. 

Unga träd kan dö av sjukdomen. Känsligheten 
för törskaterost skiljer sig mellan olika individer 
(olika genetiska egenskaper). 

Angreppen på tallarna syns först ett drygt år 
efter infektionen, som sker genom barr eller gröna 
skottdelar på försommaren. Först året därpå bildas 
den s.k. skålrosten, som kan ge upphov till nya in
fektioner. Utvecklingscykeln är således tvåårig 
hos båda arterna. Man kan inte förutsäga hur lång 
tid det tar från synligt angrepp tills att toppen eller 
grenen dör, eftersom det beror på graden av res i
stens hos det enskilda trädet. Kampen kan ta 
många år. 

Cronartium flaccidum är värdväxlande mellan 
tall och pion, tulkört m.fl. Utbredningen överens
stäm~er i huvudsak med tulkörtens utbredning, 
dvs. 1 södra och östra Sverige. Andra örtartade 
mellanvärdar (förutom pion och tulkört) är Impa
tiens, Nemesia, Tropaeolum och Verbena. Sjukdo
men är vanlig på pion, där den orsakar s.k. filtrost. 

Endocronartium p ini är den vanligaste orsaken 
till törskaterost i vårt land, speciellt i västra och 
norra Sverige. Den är inte värdväxlande utan rost
svampens olika stadier återfinns på talL 

Åtgärder 
Ta bort angripna träd i samband med gallring, 

prydande. Törskaterost på tall. 



även om borttagning av träd inte är någon säker 
metod att minska smittspridning. Nya infektions
härdar kan nämligen sprida sporer redan innan de 
ger iögonenfallande symtom och på gamla träd med 
en död topp kan svampen redan vara död. Svampens 
sporer kan dessutom spridas långt. Lämna aldrig 
angripna träd som fröträd eller i skärm. Det är nä m
ligen stor skillnad mellan olika individers mottag
lighet. 

Törskaterost på fembarriga tallar, t.ex. wey
mouthtall (Pinus s trobus) kan orsakas av svampen 
Cronartium ribicola, som ger upphov till filtrost på 
svarta vinbär och andra Ribes-arter. Se faktablad 
116 T. 

Andra rostsvampar på vedartade växter 
Knäckesjuka på tall orsakas av rostsvampenMe
tampsara populnea (synonym M. pinitorqua, M. 
populina, M. tremulae) som värdväxlar med asp. 
Grankotterost (Pucciniastrum areolatum) är en 
värdväxlande rostsvamp med skålrosten på gran
kottar och sommar- och vintersporer framförallt 
på hägg (Prunus padus ), men också på andra Fru
nus-arter, där den orsakar en form av hagelskott
sjuka. 
Plommonrost kan orsakas av rostsvampen Tranz
schelia discolor, som kan angripa plommon, per
sika och aprikos samt T. pruni-spinosae, som angri
per slån och plommon. skålroststadiet förekommer 
på olika Anemone-arter. 
Rosrost (Phragmidium mucronatum m. fl.) är icke 
värdväxlande. Se faktablad 43 T. 
Mahoniarost (Cumminsiella mirabilissima) är 
icke värdväxlande. Individer med mörka, blanka, 
läderartade blad ståremot angreppen bättre, varför 
sådana bör väljas för odling i trädgårdar. Om de 
trots allt angrips blir rostfläckarna omgivna av en 
bred klarröd zon som till och med kan ha ett pryd
nadsvärde. Mahoniaplantor med matta blad kan 
få svåra angrepp med bruna blad och bladfall som 
följd. 
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