
GRÅMÖGEL PÅ TOMAT 

Tomat 
Svampsjukdomar 

Gråm.ögel, som orsakas av svampenBotrytis cinerea, kan angripa ett mycket stort antal trädgårdsväxter 
och är en av de vanligaste sjukdomarna på tomat. Trots att svampen är en s.k. svaghetsparasit kan den 
under vissa betingelser vålla stora problem i odlingarna. Gråmögelangrepp forhindras främst genom 
lämpliga kulturåtgärder. 

Stjälkangrepp. Gråmögelsvampen tränger ofta in 
i sår efter beskärning. 

Skadeblld 
Gråmögel kan angripa plantans alla delar. Vid an
grepp på stjälken uppstår mer eller mindre lång
sträckta, torra och bruna rötpartier. Om rötan blir 
stjälkomfattande, vissnar plantan ovanfor an
greppsstället. Hos yngre tomatplantor kan grå
mögel vara orsaken till stambasröta. Svampen 
tränger in i höjd med hjärtbladen och en ljusbrun 
röta uppstår. Plantorna dör ofta av angreppet. 

Angripna blad får gråbruna rötfläckar som 
snabbt kan breda ut sig och till slut omfatta hela 
bladet. Det vanligaste symptomet på frukterna 
består av små mörka prickar omgivna av en ljus 
zon och forakommer mest på ovansidan och utmed 
sidorna på frukten. Angreppet orsakar ingen röta 
på frukten. Om svampen angriperfruktskaftet och 
därefter tränger in i frukten uppstår en ljus, grå 
till brun, vattnig röta som snabbt breder ut sig. Ett 
sådant angrepp resulterar ofta i fruktfalL 

Gråmögelangrepp är vanligtvis lätta attkänna 
igen. I rötarna bildas vid fuktiga betingelser ett 
gråbrunt svampludd, bestående av svampens ko
nidiebärare och konidier. Om komdiebildning ute
blir eller då svampmycelet torkar in och mörknar, 
kan rötarna forväxlas med angrepp av tomatkräf
ta, som orsakas av svampen Didymella lycopersici 
(se faktablad 109 T). Om en gråmögelangripen 
stjälkbit läggs fuktigt i en plastpåse utvecklas re
dan efter någon dag dettypiska grå svampluddet. 

Biologi 
Gråmögel är en svaghetsparasit som främst angri
per forsvagade eller skadade växtdelar. Särskilt 
mottagliga är plantor som står för tätt och fuktigt 
eller som försvagats genom ljusbrist, gödslingsfel 
eller sjukdom. Svampen sprids dels med konidier, 
som främst förs omkring med luftströmmar men 
även vattenstänk, dels med mycel. Den tränger 
sällan direkt in i frisk vävnad Den kan däremot 
infektera genom sår eller genom att konidier forst 
gror och bildar mycel på forsvagade växtdelar, 
varifrån svampen sedan växer vidare in i frisk 
vävnad. 

Angrepp J försvagade eller /1/drande växtdelar 
stambasröta på yngre plantor kan t. ex. bölja med 
att svampen etablerar sig på vissnande hjärtblad 



och därifrån trängerini stjälken. Vissnande blom
delar angrips lätt av gråmögeLAvfallna blommor 
som blir liggande på bladen kan ge upphov till 
bladinfektioner. Blommor som klibbar fast vid 
frukterna kan vara orsak till fruktrötor. Rötarvid 
skaftändan bö:rjar i fruktskaften och får till foljd 
attfrukternafallertillmarken.Svampenkanock
så tränga in i frukterna genom tillväxtsprickor 
och insektskador. 

"Spölcf/äckar" på frukterna 
Ett betydligt vanligare symptom på frukterna är 
de små, upp till5 mm, ljusa fläckarna i fruktskal et. 
På tyska kallas de "Geisterflecke" och på engelska 
"ghost-spots". Fläckarna uppstår då konidierfast
narpå de ungahårigafrukterna och bö:rjar gro. In
fektionen stoppas dock upp och någon röta på 
frukterna blir det inte. Om mångakonidierfastnar 
på frukten kan ytan bli skrovlig. Då frukterna blir 
större, 2-4 cm i diameter, och skalet blir glatt är 
de inte längre mottagliga for infektion. 

Stjälkröta 
Det allvarligaste angreppet av gråmögel på tomat 
utgör dock stjälkrötorna, då dessa kan resultera i 
att plantorna dör. Svampen infekterar vanligtvis 
genom sår efter beskärningen. En särskilt stor 
risk utgör kvarlämnade bladskaft. I denruttnande 
stumpen etablerar sig svampen lätt och tränger 
sedan vidare in i stjälken. I holländska forsök där 
man prövat olika metoder for avbladning gav 
kvarlämnade bladskaft betydligt fler stjälkrötar 
än om bladet genom brytning avlägsnades helt. 
Bäst var dock att skära av bladen tättintill stam
men. 

Klimat 
Klimatet är avgörandefOr hur ett gråmögelangrepp 
utvecklas i odlingen. Svampen gynnas av ett svalt 
och fuktigt klimat. För att komdierna skall kunna 
gro krävs att de ligger i vatten eller att den rela
tiva luftfuktigheten under en längre tid överstiger 
90%. Komdierna kan gro och svampmycelet till
växa redan vid en temperatur på 0°C. Svamp
mycelets tillväxt sker dock bäst vid 20-22°C, men 
avtar markant över 25°C. 

I ett engelskt forsök med en sen tomatkultur 
prövades olika nattaroperaturer med respektive 
utan ventilation. Vid en nattemperatur på l6°C 
ochmed ventilationminskadeangreppen på stam, 
blad och frukter till en fjärdedel, jämfort med om 
lufterna hölls stängda vid samma temperatur. 
Med stängdaluftervar denrelativaluftfuktigheten 
vanligen uppe på 95%, medan den minskade till 
90% vid ventilation. 

Smittkällor 
Angripna plantor och avfall som får ligga kvar i 
växthusetutgör de viktigaste smittkällorna. Svam
pens mycel kan överleva saprofytiskt på växt
rester och fungera som smittkälla i nästa kul-

Bildrättigheter saknas 

I den gråmögelangripna fläcken växer svampens 
komdiebärare och konidier och bildar ett grått 
ludd. 

turomgång. Svampen bildar också små svarta vii
kroppar, s.k. sklerotier, i angripen vävnad. 

Åtgärder 
Kulturåtgärder 
Gråmögel skall i forsta hand forabyggas genom 
lämpliga kulturåtgärder. Undvik blöta plantor och 
hög luftfuktighet under längre perioder. Bevattning 
av plantorna ovanifrån bör undvikas, men om så 
sker, måste det göras så att de hinner torka upp 
innan kvällen. Avpassa temperaturoch ventilation, 
särskilt nattetid, såattnedslagforhindras. Plantera 
ej fOr tätt och sö:rj for god luftcirkulation mellan 
plantorna. 

Beskärning bör ske så tidigtsom möjligt på da
gen, så att sårytorna hinner torka upp innan 
kvällen. Lämna ej stjälkstumpar vid beskärning 
och undvik att skada plantorna i onödan. Tag bort 
växtresterna efterhand och placera ej avfallet for 
nära husen. 

Sö:rj for en god näringsbalans och bra ljusfor
hållanden. 

Biologisk bekämpning 
Triehodenna är det svampsläkte som är mest väl
känt när det gäller biologisk bekämpning av växt
parasitära svampar. Fleraarterfungerar som anta
gonister mot andra svampar och behandling med 
Trickoderrna har i forsök prövats motmånga olika 
svampsjukdomar. Mendetfinns ocksåandra svam-



Gråmögelfläckar, s.k. späkfläckar på tomatfrukter. 

par som verkar på detta sätt. Det visar ett växt
husforsök på Nya Zeeland, där flera olika svampar 
prövades mot gråmögelinfektioner hos tomat. 
Svamparna, därbland Trickoderrna harzianum, 
hade isolerats från åldrande tomatblommor. Ett 
inledande forsök med gråmögelinfekterade stjälk
bitar visade att en Cladosporium-art kunde redu
cera gråmögelinfektioner från 80-100% till 0-10%. 
Även T. harzianum fungerade, men här fanns sto
ra variationer mellan olika isolat av arten. Då 
svamparna applicerades på hela plantor (på stjälk
sårinfekterademedgråmögel), hade Cladosporium 
cladosporioides bättre effekt än både T. harzianum 
och fyra fungicider, däribland Euparen (dichlo
fluanid) och Rovral (iprodion). 

Binab T WP (Trichoderma harzianum) kan 
prövas mot stjälkrötororsakade av gråmögel. Skra
pa forst rent rötorna och behandla därefter med 
preparatet. Behandling av sårytor efter avbladning 
i förebyggande syfte kan också prövas. Några 
svenska forsöksresultat som visar att just denna 
behandling är effektivfinns inte. De tär inte säkert 
att man får samma effekt som i de utländska 
försöken, eftersom många faktorer kan spela in. 
Även om samma Trickoderma-art används, kan 
olika isolat av svampen variera i egenskaper. Ett 
gammalt beprövat knep, och som enkelt kan 
tillämpas också av fritidsodlaren, är att skära ren 
såren och sedan gnida dem med torv. 

Kemisk bekämpning 
Euparen M 50 WG (tolylfluanid) och Rovral Aqua 
(iprodion) kan användas mot gråm.ögel, båda med 
en karenstid på 4 dagar i tomat. Behandling med 
Rovral får endast ske av nedre stamdelar och på ett 
sådant sätt att preparatet inte kommer i kontakt 
med frukterna. En eventuell sprutning bör göras 
så tidigt på dagen att plantorna hinner torka upp 
innan kvällen. Observera att Euparen M kan ha 
negativa effekter på den biologiska bekämpningen 
med nyttodjur och att gråmögel kan bilda resistens 
mot iprodion (Rovral). En rapport om resistens 

mot iprodion hos både gråmögel och tomatkräfta 
har kommit från Danmark. 

Fungicldresistens 
Gråmögel kan bilda resistens mot bl. a. dikarboxi
mider, en grupp fungicider där iprodion (Rovral) 
ingår. Risken for resistensbildning blir större då 
förhållandena for svampen är gynnsamma och då 
man hela tiden använder samma preparat eller 
preparat inom samma grupp. För att undvika 
fu.ngicidresistens bör man växla mellan preparat 
från olika grupper och undvika onödiga bekämp
ningar genom att hålla tillbaka svampen med 
lämpliga kulturåtgärder. 

Desinfektion 
För att undvika angrepp på den efterkommande 
kulturen måste en noggrann sanering och desin
fektion av husen utföras. Det är viktigt att alla 
växtrester avlägsnas ur husen. Förmer detaljerade 
anvisningar beträffande sanering av växthus, de
sinfektionsmedel, doseringar etc., se faktablad 4 T, 
Sanerin:g och hygien i växthus. Se även faktablad 
122 T, som behandlar gråmögel allmänt. 
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Faktablad om växtskydd utges inom områdena 
Jordbruk och Trädgård 

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

Eftertryck av denna publikation är forbjudet en
ligt lag. Den som vill mångfaldiga något av inne
hållet måste först få tillstånd från SLU Inat. for 
entomologi. Tel 018-67 23 47. 
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