Tomat
Svampsjukdomar

TOMATKRÄFTA
Tomatkräfta orsakas av svampen Didymella lycopersici, och är en mycket smittsam och svårbekämpad sjukdom. Den uppträder sporadiskt i
våra odlingar men kan om den får fäste orsaka
stora förluster då plantorna ofta dör av angreppen.
Hög luftfuktighet med fuknedslag gynnar svampen. Därför är låg luftfuktighet tillsammans med
en mycket god hygien avgörande för att begränsa
sjukdomen. Efter kulturens slut krävs en mycket
omsorgsfull desinfektion. Tomatkräfta kan även
angripa tomater på friland.

Stjälkangrepp. Rötarna täcks av svampens fruktkroppar.

Skadebild
Angreppen börjarvanligen nära markytan på stjälken i form av skarpt avgränsande, ofta insjunkna,
mörkfärgade rötfläckar. Fläckarna täcks av små,
svarta prickar bestående av fruktkroppar, s.k.
pyknider, som lätt kan ses med en lupp. Rötfläckarna breder ut sig och kan så småningom bli stjälkomfattande. Vanligen vissnar plantorna ovanför
angreppsställena, eftersom ledningsbanorna förstörs. Under eftersommar ochhöst uppträder rötor
ävenhögre upp på plantorna. Då kan också angrepp
på frukterna förekomma, varvid svartfärgade koncentriska rötoru p pstår. Även underjordiska stjälkdelar ochhuvudroten kan angripas, i undantagsfall
också bladen.

Tomatkräfta kan även angripa frukterna. Angreppet sker vid stjälkfåstet.

Biologi
I rötfläckarna på stjälkarochfrukter bildas pyknider, varifrån mängder av konidier frigörs vid fuktiga
förhållanden. Det ärrned dessa konidier som tomatkräfta huvudsakligen sprids vidare i odlingen med
vattenstänk, händer, redskap, kläder och skor. Bevattning ovanifrån sprider också smittan och bidrar
även till att höja luftfuktigheten, vilket gynnar
svampen.
Svampenträngeringenom sårytor. Vidlufttemperaturer över l9°C avtar svampens formåga att
infektera, men infektionen kan ske upp till 28°C.
Jordtemperaturer omkring l5°C gynnar uppkomsten av stjälkrötor. Inkubationstiden, dvs. den tid
som fårflyter från det att fårsta konidien grott till
att fårsta rötan upptäcks, är lång. Den varierar
mellan 3-6 veckor beroende av temperatur och
luftfuktighet. Vid den tidpunkt då rötoroa upptäcks kan sjukdomen redan ha nått stor spridning
i odlingen.
Tomatkräfta övervintrar på växtresterijorden.
Pyknider fungerar som viiorgan och är mycket
motståndskraftiga mot torka. Dessutom kan tomatkräfta under vissa fårhållanden leva som saprofyt
ijorden, dvs. svampmyceletlever avdöttorganiskt
material. Som saprofyt kan svampen leva omkring
l år. Livslängden ökar vid hög markfuktighet, låg
temperatur och stor tillgång på organiskt material.
Förutom i jorden, den viktigaste smittkällan, kan
smitta fmnas på allt som kommit i kontakt med
sjuka plantor, t. ex. glas, trävirke, redskap, trådar
och stödpinnar.
Eftersom frukternaangrips kan även frösmitta
förekomma men tycks vara av liten betydelse.
Tomatkräfta har ytterligare ett fårökningsstadium (det sexuella stadiet). I detta stadium bildas
vindburna sporer, som kan sprida svampen över
längre sträckor. Sporerna finns i ljusbruna fruktkorppar (s.k. pseudothecier) som påträffas på växtrester efter det att svam pen övervintrati pyknidstadiet. Det sexuella stadiet är sällsynt förekommande
och anses ha underordnad betydelsefår spridningen
av svampen.
Åtgärder
Tomatkräftan är svårbekämp ad. Vid minsta misstanke om angrepp bör huset eller plantorna behandlas separat tills diagnosen är ställd.
Kulturåtgärder

*Un dvik hög relativ luftfuktighet och fuktnedslag.
Spritning av plantorna ovanifrån bör undvikas, då
sådan bevattning fårutom att höj a luftfuktigheten
också sprider smittan bland plantorna.

* Temperaturen i växthusen bör hållas över 20°C
efter plantering bör jordtemperaturen hållas hög,
ca20°C. Undvikifortsättningenalltfårlågjordtem-

peratur, eftersom det gynnar uppkomsten av stjälkrötar.

* Undvik att skada stjälkarna på plantorna, i synnerhet nära markytan. Andvänd en vass kniv vid
beskärning. Utfår detta arbete tidigt på dagen, så
att sårytorna hinner torka upp innan kvällen. Tomatplantor med angrepp i stambasen kan överleva,
om man i rätt tid lägger frisk jord eller torv över
skadestället och håller detta fuktigt.
Hygieniska åtgärder under kulturtiden

*Arbeta med angripna plantor sist.
* Andvänd skyddskläder vid arbete i angripna hus.
Använd särskilda skor eller placera ut saneringstråg med något desinfektionsmedel vid dörrarna
till angripna hus.
* Tvätta händerna efter arbete med infekterade
plantor. Knivar och andra redskap skall desinficeras fåre arbete med friska plantor.
*Tag bort svårt angripna plantor helt. Lägg plantorna direkt i en sluten behållare, så att de inte
oskyddade dras genom odlingen, och får ut dem ur
odlingen. Tag bort allt annat avfall (blad, tjuvar,
frukter etc.) efterhand, så att det inte trampas ned
i gångarna och hlir omöjligt att avlägsna senare.
Avfallet bör sedan fårvaras utanför odlingen i slutna behållare, som tömts regelbundet. Bränn upp
avfallet, om det är möjligt.
* Smittan kan inte bara dras runt inom odlingen.
Det finns också risk att man får med sig smitta till
andra odlingar.
* Håll fritt från ogräs i och utanfår växthusen.

Desinfektion
Desinfektion efter kulturens slut är den viktigaste
åtgärden mot tomatkräfta. Smitta kan finns på
allt som kommit i kontakt med infekterade plantor.
Därfår är det mycket viktigt att desinfektionen av
växthus, jord och redskap utfors med största noggrannhet. För mer detaljerade anvisningar beträffande sanering av växthuset, desinfektionsmedel, doseringar etc., se faktablad 4 T, Sanering och
hygien i växthus.
Före utrivning av kulturen utfOrs dimning
eller gasning med formalin eller G lu-cid. Formalin
är forfarande det mest effektiva desinfektionsmedlet mot svampsjukdomar, men det är cancerogent, allergiframkallande och mycket obehagligt
att arbeta med. Vill man inte göra denna del av saneringen själv kan den utfåras av något saneringsforetag.

Vid utrivningen av kulturen är det viktigt att
alla växktrester avlägsnas, eftersom svampen övervintrar i dessa. Stenullsmattor, torv eller jord, frigalit, plast m.m. som använts till avgränsade bäddar skall bytas ut. Plantor och annat avfall bör
helst brännas för att förhindra smittspridning.
Därefter utförs en grundlig rengöring av husen,
både invändigt och utvändigt, med rent vatten (ev.
med tillsats av såpa) under högt tryck. Det är viktigt att all smuts och algbeläggning avlägsnas,
eftersom smitta kan finnas där. Utrymmen utanför
växthuset kan också vara nedsmittade och måste
då desinficeras, likaså maskiner, vagnar och andra
redskap som använts i kulturen, Ytterligare en
dimning eller gasning i det rena huset kan vara befogad.
Desinfektion av jorden utförs med ånga; djupångning är det bästa.
Biologisk bekämpning

Trickoderrna är ett svampsläkte, där flera arter
fungerar som antagonister mot andra svampar.
Behandling med Trickoderrna har i försök prövats
mot många olika svampsjukdomar.
Binab T WP, vars aktiva substans består av
svampen Trickoderrna karzianum kan prövas mot
stjälkrötar orsakade av tomatkräfta. Skrapa först
rent rötarna och behandla därefter med preparatet.
Behandling av sårytor efter avbladning i förebyggande syfte kan också prövas. Några vetenskapliga förRöksresultat som visar att just denna behandling är effetktiv mot tomatkräfta finns i dagsläget inte.
Kemisk bekämpning

Rovral Aqua (iprodion) kan användas mot tomatkräfta. Behandling med Rovral får endast ske av
nedre stamdelar och på ett sådant sätt att preparatet inte kommer i kontakt med frukterna. Behandlingen bör göras så tidigt på dagen att plantorna hinner torka upp innan kvällen. Svampar

kan bilda resistens mot dikarboximider, en grupp
fungicider dit iprodion (Rovral) hör. En rapport om
resistens mot dikarboximider hos både gråmögel
och tomatkräfta har kommit från Danmark.
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