
POTATISKRÄFTA 

Potatiskräfta orsakas av svampen Synchytrium 
endobioticum. Svampen får potatisens celler att 
växa okontrollerat vilket leder till att svulster, tu
mörer, bildas- därav namnet potatiskräfta. 

Angreppet leder till sänkt skörd och att kva
liteten och lagringsdugligheten försämras. Många 
knölar kan bli helt oanvändbara. Svampens för
måga att bilda långlivade sporer gör att smittan 
kan finnas kvar i jorden under många år. 

Potatiskräftan betraktas som en så allvarlig 
sjukdom på potatis att den är klassad som karan
tänskadegörare. Detta innebär att konstaterade 
fall av potatiskräfta ska bekämpas enligt växt
skyddslagen. Om man misstänker potatiskräfta i 
sin odling är man skyldig att anmäla detta till när
maste länsstyrelse eller till Jordbruksverket. 

I Sverige förekommerpotatiskräfta i huvudsak 
från Hälsingland och söderut, dock inte på Gotland. 

Skadebild 
Svampen angriper unga celler dvs. celler nära till
växtpunkter som t.ex. knölens ögon. De angripna 
cellerna sväller och växer okontrollerat så att 
svulster upp till en knytnäves storlek kan bildas. 
Svulsterna är mjuka och blomkåls- eller korallika. 
Under marken uppträder de på stjälkbas, stolon
ändar och knölens ögon. Rötterna angrips inte. 

Potatis angripen au potatiskräfta. Angripna knölar 
kan bli helt förstörda. Bästa sättet att undvika 
sjukdomen är att endast odla resistenta sorter. 

Potatis 
Svampsjukdomar 

Knölarna kan helt eller delvis ersättas av tumörer. 
Dessa är från början vita som frisk potatisvävnad 
men blir med tiden allt brunare. Den uppluckrade 
svulstvävnaden angrips lätt av sekundära parasi
ter. Den blir slutligen heltsvart p.g.a. förruttnelse. 

Svulsterna kan också växa ovan markytan, ut
vecklade från knoppar vid stjälkbasen. Då blir ut
växten grön till brun mot mognaden svart, därefter 
ruttnar den. Sjukdomen syns sällan på blasten 
eftersom rötterna och därmed näringsupptagning
en inte påverkas. 

Förväxlingsrisker 
Pulverskorv, se Faktablad 41 T, bildar små svulster 
som kan förväxlas med potatiskräfta. Dessa upp
träder i motsats till kräftan även på rötterna. Sär
skilt en knöl som "växt om", t. ex. efter en torrperiod, 
och angrips av pulverskorv kan visa symptom som 
liknar kräfta. 

Biologi och spridning 
Svampen kan endast växa och föröka sig inuti le
vandevärdväxtceller. Svampen bildar aldrignågra 
hyfer. Potatiskräfta bildar långlivade viisporer 
och det är denna förmåga som gör den så besvärlig. 
I ett smittat fält kan viisporerna i jorden förorsaka 
angrepp i mer än 20 år efter ett konstaterat angrepp. 
Det finns flera raser av potatiskräfta men i Sverige 
är hittills endast en ras känd. 

Potatiskräfta sprids med vilsporer. Det abso
lut viktigaste spridningssättet är med utsäde, i 
första hand om knölar med svulster medföljer. Ä ven 
en till synes frisk knöl kan vara smittbärare genom 
attjord med viisporer sitter på dess yta. Viisporer 
kan också spridas med jord som följer med andra 
växter, medjord på maskiner, fordon och redskap 
av olika slag liksom med skor, hovar, vind och vat
ten. Spridning kan också ske med kompost eller 
med gödsel från djur som utfodrats med rå, angripen 
potatis. Nattskatta och andra arter inom familjen 
Solanaceae (potatisväxter) är mottagliga förpotatis
kräfta och förekomst av sådana växter utgör därför 
en risk för att svampen kan fortleva i marken. 
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Potatiskräftans livscykel. (Efter Agrios, 1978. 
Atergiven med tillstånd från förläggaren). 

Åtgärder 
Bästa sättet att förhindra angrepp av potatiskräfta 
är att odla resistenta potatissorter och genom att 
endast använda certifieratutsäde i sin potatisod
ling. De flesta nyare potatissorter är resistenta 
mot potatiskräfta och urvalet av resistenta sorter 

Potatisstjälkar med kräftsvulster. Svampen bildar 
vilsporer som kan överleva i jorden i mer än 20 år. 
Spridning sker främst med smittat utsäde och med 
smittad jord på redskap och liknande. 

Faktablad om växtskydd utges inom områdena 
J ordbruk och Trädgård 

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

Eftertryck av denna publikation är förbjudet en
ligt lag. Den som vill mångfaldiga något av inne
hållet måste först få tillstånd från SLU. Tel: 018-
67 23 66 (jordbruk) resp. 018-67 23 47 (trädgård). 
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i handeln är stort. Vanliga sorter som däremot är 
mottagliga för potatiskräfta är 'King Edward', 
'Bintje' och 'Mandel'. För att få mer information om 
sorter som är resistenta mot potatiskräfta, se fak
tablad 40 T, Fakta Trädgård-Fritid nr 79, ta kontakt 
med försäljningsställen för utsädespotatis eller 
länsstyrelsens enhet för lantbruksfrågor. För att 
undvika spridning med maskiner och redskap etc. 
som används gemensamt av olika brukare ska des
sa spolas rena från jord innan de flyttas mellan 
olika odlingar. 

Det är inte möjligt att bekämpa potatiskräfta 
på kemisk väg. 

För att hindra spridning av potatiskräfta har 
man i Sverige, liksom i många andra länder, ut
färdat en rad lagbestämmelser. I smittade fritids
odlingar får man endast odla resistenta sorter. 
Från smittade områden får man inte föra bort 
potatisblast,jord, gödsel, kompost eller köksavfall. 
Maskineroch redskap som använts vidjordbearbet
ning och dyl. inom ett smittförklarat område ska 
rengöras innan de får lämna området. 

Den markägare eller brukare som upptäcker 
potatiskräfta är skyldig att anmäla detta tillläns
styrelsen eller till Jordbruksverket. 

För ytterligare information om resistenta sorter 
och konsekvenser vid förekomst av potatiskräfta 
se Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se. 
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