SOTDAGG OCH sOTDAGGSVAMPAR
sotdaggsvampar är en samlingsbenämning på ett
antal systematiskt vitt skilda svampar som bildar
svarta, ytliga beläggningar s.k. sotdagg på blad,
grenar och frukter.
Skadebild
Det är framfor allt på ovansidan av blad och
stjälkar som man ser denna beläggning av mörka
svampar. Svamparna tar sin näring från organiskt
material som finns utanpå växten. Det organiska
materialet härstammar ofta från sockerhaltiga,
klibbiga exkrementer (honungsdagg) från vissa
insekter som bladlöss, sköldlöss, ullsköldlöss och
mjöllöss (vita flygare). Små droppar av honungsdagg samlas på blad och stjälkar, som är belägna
under de angripna växtdelarna. Det är därfor man
oftast ser sotdaggen på ovansidan av bladen. Även
växterna själva kan producera organiskt material
som sotdaggsvamparna kan växa i. Detta sker
oftast om växten befinner sig i obalans, t.ex. vid
tillväxtstörningar eller näringsbrist.
Tjocka lager av sotdagg kan bildas ganska
snabbt på blad av plantor, buskar och även stora
träd. Färgen kan variera mellan mörkt gråaktig,
brun, olivgrön och svart. Olika svampar uppvisar
olika fårg.
Sotdagg ser man ofta på växter såsom björkar,
lindar, ekar, plommon, rododendron, rosor, tomater,
vindruvor och vide.
Den sotaktiga beläggningen, sotdaggen, påminner mycket om sot från skorstenar. Alltfor ofta
misstänker man att sotdaggen är en industriell
fororening. Genom att göra en mikroskopisk undersökning kan man lätt konstatera att det rör
sig om svampar. Dessa sotdaggsvampar kan även
smutsa ner kläderna om man går under angripna
träd vid regnväder.
Biologi
De sotdaggsvampar som är vanligast hos oss tillhör
släktena Alternaria, Aureobasidium, Cladosporium, Epicoccum och Stemphylium.

Sotdagg på Citrus-blad.
Den mörka beläggningen består av konidier
och mycel och utgörs ofta av en blandning av olika
mikroskopiskt små svampar.
Svamparna som producerar sotdaggsbeläggningen orsakar ingen direkt skada på växten,
eftersom de ej tränger in i bladvävnaden, men beläggningen hindrar solljuset från att tränga ner till
bladytan vilket reducerar den fotosyntetiska aktiviteten. Detta kan ibland orsaka for tidigt bladfall
vilket leder till att plantorna forsvagas. Dessutom
ser plantorna smutsiga och tråkiga ut. sotdaggsvamparna forstör även utseendet på mogen frukt,
speciellt plommon, druvor och tomater.
sotdaggsvamparna består av en samling olika
svamparter som har det gemensamt att de har
anpassat sig till ett sockerhaltigt substrat.
Sotdaggsvamp a rna är mycket allmänt utbredda. De är saprofytiska svampar, dvs. de växer på
dött växtmaterial och deltar i nedbrytningen av
detta och spelar därfor en viktig roll i naturen.
Konidierna bildas i den ytliga beläggningen och
sprids med luften. I fuktig miljö gror de sedan på
bladytan.
Åtgärder
• Befintlig sotdaggsbeläggning kan alltid avlägs n as

Alternaria sp.

Epicoccum sp.

Aureobasidium sp.

Stemphylium sp.

Cladosporium sp.

Exempel på några svampsläkten, som ofta bildar sotdagg på växter. För att säkert kunna skilja de olika
svampsläktena från varandra krävs mikroskop.

genom att man tvättar växten med vatten.
• Bekämpa i första hand de insekter som ger upphov till honungsdaggen.
• sotdaggsvampar kan bli besvärliga i växthus där
regnet inte kan skölja bort beläggningen.
• Angripen frukt måste tvättas eller torkas av före
försäljning.
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