GLOEOSPORIUM-RÖTA
Gloeosporium är det gamla släktnamnet för tre
svamparter. Cryptosporiopsis curvispora anses vara
den mest aggressiva arten. Därnäst kommer Phlyctaena vagabunda som är ganska vanlig. Den tredje
Colletotrichum gloeosporioides är mindre vanligt
förekommande i Sverige. Utomlands är den dock
vanligare.
Gemensamtför dem är att de kan ge stora skördeförluster om de inte förebygges och bekämpas.
På frukterna visar de sig oftast inte förrän under
lagringen. Viktigasortersom 'Ingrid Marie', 'Cox's
Orange' och 'Arorna' är mycket mottagliga.

Pezicu/a-röta
Pezicula malicorticis, imp. Cryptosporiopsis curvispora (f.d. Gloeosporium perennans) (eng. "Bulls
eye rot")

Skadebild, smittkällor, spridning
och infektion
Infektioner i grenverket sker via sår, t.ex. uppkomna vid frost, beskärning eller skador av bladlus.
Svampen kan ge mer än centimeterstora, insjunkna
barknekraser (döda partier i barken). Nekroserna
kan gördla hela skott så att de dör, t.o.m. hela unga
träd kan dö. I barknekraserna bildas svampens
vegetativa konidiebildande organ som halvmillimeterstara punkter. Om angreppen stoppas upp
vallas de in med kallus såsom fruktträdskräfta.
Gamla fruktsporrar är ofta angripna, men skadan

kan vara svår att upptäcka. Även på friska knoppar
har smitta kunnat upptäckas. Bruna bladfläckar
kan ibland vara orsakade av svampen.
Vid fuktigt väder under sommaren infekteras
frukterna via regndroppar till korkporerna (lenticellerna) i skalet. Särskilt sensommar och höst
är svampen mycket infektionsbenägen. Sporerna
sänker ytspänningen på regnvattnet och fungerar
således själva som vätmedel. När sporerna väl har
fastnat, överlever de torka mycket länge. Hög temperatur under sensommaren är särskilt gynnsamt
för infektioner (optimum 20°C). Fuktigheten måste
vara över 90% för själva sporgroningen, men kan
ske i ett stort intervall, -5°C-+28°C. Rötan ligger
latent i lenticellerna tills att frukten nått en viss
mognad, då börjar den växa ut koncentriskt i fruktköttet. Efter en tids lagring bildas runda, insjunkna,
bruna rötfläckar på frukterna med något ljusare
brunt centrum. Förloppet går snabbare ju högre
temperaturen är. Svampens fruktkuddar på skalet
är strödda i rötan. Konidiemassan är gråaktig till
gulvit. Övervintringen sker bl.a. i grensår, gamla
fruktsporrar, knoppar och fruktmumier.
Unga träd kan vara smittade redan vid planteringen. Detta har inte uppmärksammats hittills och bör kanske beaktas vid uppdragningen
av äppleträd. Finns smittade träd i närheten? Är
ympriset friskt?
Torra år blir rötfläckarna fårre, men det stoppar
ej angreppen helt, såsom är fallet med äppleskorv.

Gloeosporium-röta på
sorten Mio orsakad av
svampenPez icula alba
(t.v.). Döda partier i
barken orsakade av P.
malicorticis (t.h.).

Pezicu/a alba
imp. Phylactaena vagabunda (f.d. Gloeosp. album)
Denna svamp är mycket lik Cryptosporiopsis curvispora och ger upphov till insjunkna fläckar med
vitaktig till rosafärgad komdiemassa i koncentriska
ringar på frukten. Phylactaena vagabunda anses
vara mindre aggressiv och utvecklas i döda grenar
och lever således saprofytiskt i träden.

Bitterröta
Glomerellacingulata, imp. Colletotrichumgloeosporioides (f.d. Gloeosporium fructigenum (eng. ''Bitter rot'')

Skadebild
På äpple är bitterröta mest känd som fruktskadegörare. På den lagrade frukten bildas bruna, svagt insjunknafläckar,oftastomgivnaavenrödringpåmogna
äpplen. Rötfläckarna utvidgar sig inte förrän frukten
böljar mogna. Ju högre temperatur desto snabbare
går förloppet. I äpplen växer svampen avsmalnande
inåtmotkärnhuset. Skärsäppletmittitugenomrötan
ser den ut som en sektor av frukten. Komdiemassan
är rosa och bildas i koncentriska ringar.
Smittkällor, spridning och infektion
Bitterrötan sprids med konidier i r egnväder. Ett
sjukdomsutbrott kan bli epidemiskt i täta träd då
det är varmt och regnigt. Det kan visa sig redan
vid blomningen på surkör sbär. Svampen överlever
i angripna skott, barkangrepp, på knoppfjäll och
i intorkade fruktrester. En enskilt övervintrad,
intorkad frukt är nog för att samtliga blommor
och frukter i ett träd skall kunna infekteras, och
därmed blir hela skörden i trädet spolierad.
Åtgärder: Se under Pezicula-röta.
Förebyggande åtgärder
Beskär träden så at t de blir luftiga och tillåter
solen att tränga ner även i de nedre delarna av
trädet. Gammal fruktved som kan bytas ut mot
nyare skall bort, eftersom smittan kan sitta i gamla
sporrsystem. Ta bort partier med död bark.
Det är allmänt känt att frukter som fått svälla
kraftigt angrips lättare än små, varför faktorer som
påverkar fruktstorleken kan ha en negativ inverkan
på lagringsresultatet. Kraftigväxt i träden, som kan
vara orsakad av alltför riklig kvävegödsling och vattentillgång eller alltför kraftigväxande grundstam
ger lösare fruktkött. Obs! Undvik marktäckning
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med gräsklipp eftersom det är mycket kväverikt.
Gödslingen skall var a balanserad så att inte kväve
och kalium finns i alltfor stor mängd i förhållande
till fosfor och kalium. Kalium och kväve ger större
och lösare fruktkött, medan kalcium och fosfor ökar
cellernas fasthet, vilket minskar mottagligheten.
Skördainteonödigtsenteftersom infektionsrisken
då ökar. Motståndskraftenmot rötors tillväxtminskar
också med ökad mognad. Frukt som skalllagras länge
bör med tanke på detta plockas tidigt. Skörda inte när
frukterna är våta, t. ex. av dagg eller regn.
Behandling efter skörd

Genom doppning i varmvattenbad strax under
3,5 minuter i 48-52°C före inlagring kan rötorna
minskas. Lagringmed speciell gassammansättning
i luften (CA eller ULO) kan ge mindre eller långsammare utveckling av infektionerna än vanlig
kyllagring. Snabb nedkylning vid inlagring är också
av största vikt for lagringsresultatet.
Sorter

Sortvalet har stor betydelse. Mottagliga äpplesorter
är 'Arorna', 'Cox's Orange', 'Filippa', 'Gravensteiner'
och 'Ingrid Marie'. Enligt polska undersökningar
är 'Discovery' resistent mot P. maliearticis. Enligt
samma undersökning är flera skorvresistenta sorter mycket känsliga för dessa svampar.

Kemisk bekämpning
I yrkesodling har tidigare effektiva systenriska
medel kunnat användas, men dessa har förlorat sin
registrering. Med eventuellaframtida kontaktverkande preparat kommer fler behandlingar krävas
för att uppnå samma resultat.
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