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PENSELMOGEUGRONMOGEL PA BLOMSTERLOK
Penselmögel eller grönmögel orsakas av svampar som tillhör det artrika släktet Penicillium. Den vanligast förekommande arten är troligen P uerrucosum var. corymbiferum. Penicillium-svampen växer
gärna i ytliga sårskador på lök som vid något tillfälle blivit utsatt för hög luftfuktighet.
Svampen kallas penselmögel på grund av den mikroskopiska bilden, som visar att de vegetativa
förökningsorganen, konidierna, avsöndras från penselformade konidiebärare. Grönmögel hänvisar
till skadans utseende; det grönaktiga luddet, som bildas på angripna delar.

Skadebild
På de yttre lökfjällen uppstår en brun missfärgning, som vid starkare angrepp fortsätter in i löken där
de vita lökfjällen antar en grå eller brun färgton. Om starkt angripen lök får ligga fuktigt en längre
tid bildas ett grönt svampludd, först utanpå och sedan allt längre in i löken, där man till slut kan finna
mögellager lika tjocka som lökfjällen. De senare kan sedan förvandlas till vita och spröda skal som
lätt smulas sönder. Detta stadium kallas ofta för "förkalkning". Det är emellertid inte klarlagt ifall
svampen är orsak till förkalkningen.
Penselmögel räknas som en sekundär svamp. Även starkt angripen lök kan utveckla i stort sätt
normala plantor. Blomman brukar emellertid bli något mindre än normalt.
Primär orsak
Angrepp av Penicillium drabbar främst lök som har utsatts för mekaniska skador och/eller skördats
alltför tidigt (med helvitt skal). Dessa lökar är i fortsättningen mycket mottagliga för angrepp.

Åtgärder
Förhindra angrepp genom att hantera löken försiktigt. Plantera löken i god tid innan spirorna
börjat titta fram. Spirorna är särskilt känsliga för
mekaniska skador och angrips därför lätt. Förvara
löken torrt innan plantering. Så snart man upptäcker mögel på löken, vilket är vanligt i tätt slutna
förpackningar, måste dessa omedelbart öppnas så
att löken får torka så fort som möjligt. Löken kan
också hällas upp i spjällådor, som sedan förvaras
i ett torrt rum med god luftcirkulation.
I normala fall behöver man inte behandla förebyggande med kemiska medel mot Penicillium.
Vid behov kan man använda Benlate och doppa
löken under 15-20 minuter i 0,2% lösning (200 g
Benlate i 100 l vatten).
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