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Barkfläcksjuka 
Barkfläcksjuka (eng. Brand Canker, ty. Brand
fleckenkrankheit) orsakas av svampen Coniothy
rium wernsdorffiae. På de gröna fjolårsskotten bil
das till en början små, mörkt röda fläckar, som så 
småningom blir stora och omges av en purpurröd 
kant. De centrala delarna blir ljust bruna i färgen 
allt eftersom cellerna dör. Vävnaden torkar och 
sjunker in. I fläckarnas mitt kan man finna svam
pens pyknider som innehåller encelliga, gulbruna 
konidier. Allt eftersom pykniderna växer i storlek 
och mognar bildas smala längsgående öppningar i 
barken, där mängder av konidier exponeras. Fläck
ar som bildas under ett snötäcke är svarta, därav 
det engelska och tyska namnet på sjukdomen, men 
får det karaktäristiska utseendet bara en till två 
veckor efter att vintertäckningen försvunnit. 

En annan svamp, C. fuckelii orsakar en likna n
de skada. Denna sjukdom saknar svenskt namn 
(eng. Common Canker). Fläckarna är till en början 
små, gula-röda i fårgen. Den centrala delen av 
fläcken blir så småningom ljust brun och den om
givande bården mörkare brun. Från svampens 
pyknidier kommer mängder av konidier, som i sin 
tur bildar sotiga massor under barken. Den döda 
barken spricker ofta upp och det kan bildas kallus
liknande vävnad runt såret. Svampen C. fuckelii 
kan också angripa bl. a. jordgubbar och hallon. 

Om angreppet gördlar grenen så dör den ovanför 
liggande delen. C. fuckelii angriper ofta en kvarläm
nad del ovanför en knopp, s.k. tapp, efter beskär
ningsarbete. Angrepp av dessa svampar sker van
ligen på hösten och tidigt på våren då rosorna är 
täckta. Svamparna växer in genom sår, t. ex. frost
sprickor, mekaniska skador, insektssår m.m. Infek
tion kan även ske i sovande ögon. För sen och allt
för kraftig kvävetillförselgynnar angreppp.g.a. att 
skotteninvintrar dåligt. Vintertäcktarosor angrips 
allvarligare än otäckta. Särskilt utsatta för bark
fläcksjuka har klätterrosor och buskrosor i söder
läge visat sig vara. 

Purpurfläcksjuka 
Purpurfårgade fläckar kan orsakas av flera svam
par, men kan också vara ickeparasitärt betingade. 
Purpurfläcksjuka (eng. Leaf Scorch) orsakad av 
svampen Septoria rosaekan ge upphov till fläckar 
både på blad och skott. I slutet på sommaren bildas 
centimeterstora, svartvioletta fläckar på de gröna 
skotten. Nästkommande år blirfläckarnagråbruna 
med början i de centrala delarna. Under fuktiga 

Barkfläcksjuka, orsakad av svampen Coniothyrium 
wernsdorffiae, kan göra allvarlig skada på busk
och klätterrosor. 



förhållanden kan gulaktigt vita spormassor ringla 
ut från de svarta fruktkropparna (pyknider). På 
äldre grenar kan angreppsställena vara mer upp
sprickande, nästan kräftlika. Sjukdomen uppträder 
främst på stenros, Rosa canina, i mindre utsträck
ning på ädelrosor. 

Svampen Sphaceloma rosarum kallas också 
för purpurfläcksjuka och även bladfläcksjuka (eng. 
Leaf Spot). Denna svamp angriper främst bladen 
men ibland också skotten. Fläckarna är röda eller 
svarta och har en gråvit mitt. 

Dålig dränering och felaktig näringsbalans kan 
också ge upphov till purpurfargade fläckar på skot
ten. 

Åtgärder 
Kulturåtgärder 
Klipp bort angripna partier strax ovanför en nod. 
Det är viktigt att det inte bildas s.k. tappar. Ta 
även bort grenar eller grenpartier, som är skadade 
av annan orsak. 

Var försiktig med kvävegödsel. För kraftig och 
för sen giva motverkar den så viktiga avmognaden 
av skotten. Obs! Gräsklipp är mycket rikt på kväve. 
Se till att plantorna har god tillgång på kalium. 

Vinterhärdiga sorter börinte kupas eller täckas. 
Till de sorter som är dåligt vinterhärdiga bör man 
använda ett luftigt och inte alltför vattenhållande 
kupningsmaterial, t. ex. sandblandadkom post. Kup
ningen skall göras så sent som möjligt innan tjälen 
slår till. 

Grenar placerade högre upp på plantorna be
höver skyddas mot den förädiska vårsolen, som 
väcker plantorna tillliv innan tjälen har gått ur 
jorden. Denna täckning skall i möjligaste mån även 
reducera vindarnas uttorkande effekt på grenver-
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ket. Även detta skydd skall vara torrt och luftigt, 
använd t.ex. granris. Först när jorden är mer per
manent tjälad skall täckningen läggas på. 

Snö är ett ypperligt material som skydd för lå
ga temperaturer, starkt solljus, uttorkandevindar 
m.m., men finns inte alltid till hands. 

Kemisk bekämpning 
Några effektiva bekämpningsmedel finns inte. Upp
repade behandlingar på hösten och på våren med 
svavel (Kumulus DF, klass 3) kan ha en skyddan
de effekt. 
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