
Salix 
Svampsjukdomar 

Några svampsjukdomar på Salix i park och trädgård 

Pilar av olika arter och sorter är mycket använda i parksammanhang. De är robusta, snabbväxande och 
ger snabbt volym åt vegetationen. Alla är dockinte alltid lika tåliga som man ofta tror, eftersom de ibland 
drabbas av svåra sjukdomar. Genom kunskap om olika sorters känslighet for sjukdomar kan bakslag 
undvikas eller vissa risker forutsägas. Pilskorv, Pollaccia saliciperda, samt Marssonina salicicola är 
vanliga och de mest missprydande sjukdomarna, som angriper friska träd till skillnad från en del stam
och grensvampar som i huvudsakligen infekterar stressade träd. 

Pilskorv 
Pilskorv orsakas av svampen Venturia chlorospora 
(imp. stad. Pollaccia saliciperda) 

Skadebild 
Unga skott svartnar, vissnar och dör plötsligt 
under svart eller brunfårgning. På långt håll ser 
skotten liksom frostskadade eller brända ut. Det 
plötsliga visanandet beror på att svampen växer 
från infekterade blad in i skottet som omgördlas av 
svampen. På känsliga sorter, t. ex. fontän pilen, har 
även grendöd konstaterats. Upprepade angrepp 
på unga träd kan medfora att hela trädet dör. 

Biologi 
Pilskorven övervintrar i grenverket, varifrån smitta 
kan spridas redan tidigt på våren. Korndierna som 
bildas i grensåren sprids i forsta hand med regn 
och dagg. Svampens könliga stadium utvecklas på 
de nedfallna bladen, men uppgi:ftema om hurvan
ligt forekommande dessa är varierar mellan olika 
källor. 

Infektionerna böljar i bladen och växer via 
bladskaften in i skotten, som torkar in och dör. 
Endast årsskott angrips enligt den vetenskapliga 
litteraturen men enligt svenska erfarenheter kan 
även grövre, äldre grenar dödas. De senare sym
tomen forekoromer särskilt längre norrut i landet. 

Fontänpil, Salixxpen
dulina 'Elegantissi
ma 'är den för pilskorv 
i särklass mest mottag
liga Salix-arten. 



Pilskorv på fontänpil. Vid sval och fuktig väderlek 
angrips framförallt unga skott och blad som vissnar 
och dör. 

I mellersta Sverige fick pilskorven ordentligt fås te 
i fontänpilar i och med den fuktiga väderleken 
undervåren och sommaren 1987. Angripna pilar 
kan se bedrövliga ut men återhämtar sig oftast 
under somrar som är ogynnsammafor pilskorven. 
Döda grenar vittnar om tidigare angrepp. 

Sval och fuktig väderlek gynnar svampen lik
som obalans mellan kväve och kalium, dvs. for 
mycket kväve i forhållande till kalium. År med 
svåra angrepp har ofta foregåtts av en fuktig höst 
då smittan nästan obemärkt har kunnat forökas 
upp samt en påfoljande sval, våt vår. 

Känsliga arter och sorter: fontän pil, Salix x pen
dulina 'Elegantissima' är den känsligaste. Även 
vitpil, S. alba och S. alba Vitellina- gruppen, 
knäckepil, S. fragilis samt troll pil, S. babylonica 
var. pekinensis 'Tortuosa' kan drabbas svårt. 

Motståndskraftiga är silverpil, Salix alba var. se
ricea; S. a. 'Liempde' (odlingsvärdet kan diskute
ras); blå pil, S. a. var. calva (eng. cricket bat willow) 
är resistent både mot pilskorv och Marssonina, se 
nedan; rödvide, S. purpurea; klotpiL S . fragilis 
'Bullata'; korallpil, S. a. Vitellina-gruppen 'Brit
zensis' ('Chermesina'); spetsdaggvide, S. acutifolia; 
daggvide, S.daphnoides och sälg, S. caprea. De två 
senare angrips av andra grensjukdo mar, dock 
inte lika allvarliga som pilskorv. 

Åtgärder 
Plantera i forsta hand motståndskraftiga sorter. 
Undvik speciellt att plantera fontänpiL 

Beskär träden under vintern och var noga med 
att ta bort döda skott, som kan härbärgera smitta 
till nästa år. Pilar, t.ex. Salix alba, som beskärs 
regelbundet med några års mellanrum håller sig 
vanligen friska. 

I plantskolor kan pilskorven bekämpas med To
pas 100 EC. Även preparat som används mot äpp
leskorv har sannolikt effekt. Upprepade besprut
ningar är nödvändiga i samband med fuktig väder
lek under perioden knoppsprickning och så länge 
träden har kraftig skottillväxt. 

"Black canker" (svenskt namn saknas) 
Det finns ytterligare en svamp, Glomerella miya
bena med det imperfekta stadiet Colletotrichum 
gloeosporioides, som kan ge liknande symtom som 
pilskorven samt kräftsårsliknande stamsår. Denna 
svamp övervintrar som mycel eller fruktkroppar 
(perithecier) i infekterad vävnad. Sporerna sprids 
med vatten och angriper blad och frodiga skott. 
Fläckar på årsskott och äldre skott uppstår ofta i 
noderna, där svampenharvuxit in från ett bladskaft. 
Denna svamp gynnas i forsta hand av varmt (25°C) 
och fuktigt väder medan pilskorven gynnas av svalt 
och fuktigt. Kan angripa ett flertal Salix-arter och 
kan ställa till stor skada på vissa buskformade 
Salix. 

Marssonina sa/icicola ( svensktnamn saknas), 
en skott och bladsjukdom på kaskadpil (tidigare 
svenskt namn: hängpil). 
I Norge går denna sjukdom under namnet "grein
brann". Detta är en typisk sjukdom for kaskadpil, 
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' ('Tristis'). Även 
andra pilar kan angripas men ingen så allvarligt 
som kaskadpilen. 

Svampen Marssonina salicicola är en besvärlig 
skadegörare på speciellt kaskadpil. På de unga 
skotten bildas svartbruna eller purpurfärgade, 
elliptiska fläckar. 



Skadebild 
starka angrepp leder till risiga träd med mycket 
döda skott och forlust av det karaktäristiska häng
ande växtsättet. På våren får de unga skotten forst 
svartbruna eller purpurfårgade, elliptiska fläckar. 
Dessa blir mer kräftlika med ljus mitt och mörkare 
randparti. Senare blir skotten skrovliga och in
torkade och på äldre angrepp kan det vara svårt 
attfinna den typiska svartaranden runt angreppen. 
Blir skotten gördlade vissnar delen utanfor 
grensåret. Bladen får små, bruna eller brunröda 
punktformade fläckar eller ovala fläckar längs 
huvudnerverna. Angrepp på huvudnerverna leder 
ibland till att bladen blir missformade genom att 
rulla ihop sig spiralformat. Endast årsskotten an
grips men äldre angrepp på grenar som inte görd
lats kan utveckla kallus runt såren, vilket kan ge 
sken av att även äldre skott angrips. Svårt an
gripna träd blir gråaktiga och trista i fårgen. De 
dör dock inte av denna sjukdom, om de inte är 
stressade av någon annan anledning. 

Biologi 
Marssonina salicicola är svampens imperfekta 
stadium, som är detman vanligen finneri angripna 
vävnader. (Det perfekta, könliga, stadiet är Dre
panopeziza spkaeroides .) I kräftsår och bladfläckar 
bildas svampen sporlageri s.k. acervuli. Svampen 
gynnas av måttliga temperaturer, 14-20°C och 
regniga perioder. I fuktigt väder sprids spormassor
na med regnstänk. Svampen övervintrar i grens å
ren, möjligen också i de nedfallna bladen. Smittan 
i grenverket har avgjort störst betydelse for tidiga 
infektioner liksom forpilskorven. Ar som är ogynn
samma for svampen återhämtar sig träden. 

Åtgärder 
Regelrätt vinterbeskärning rensarupp från smitta 
och gör att träden får ett fräschare utseende några 
år tills smittan har hunnit byggas upp igen. Even
tuellt kan kemisk bekämpning vara nödvändig i 
plantskolor for att hålla stammar och huvudgrenar 
friska under uppbyggnadsskedet. Bl.a. kopparoxi
klorid (Recop) kan användas. Annars är detta en 
svamp man får leva med om man odlar kaskadpil. 

stamsvampar 
De ovannämnda är de vanligaste pilsjukdomarna 
på prydnadsträd. U n der denna rubrik foljer några 
svampar som uppträder som mer eller mindre sva
ga patogener. 

Cryptodiaporthe sa/icel/a med komdiestadiet 
Discella salicis 
Denna svamp angriper Salix-arter, när de är for
svagade eller vävnaderna inte är saftspända av 
någon anledning. Det kan vara under etablerings
skedet, på packad jord eller efter torka. Svampen 
utvecklas och tillväxer huvudsakligen under tidig 

Skadadgren på daggvide. SvampenDiscella salicis, 
som orsakar denna grensjukdom på Salix-arter, 
angiper grenar som är forsvagade av någon an
ledning. 

vår och på senhösten då plantan är mer eller mind
re inaktiv. 

Svampen dödar barken och på våren bildas 
fruktkroppar som små, mörka upphöjningar i bar
ken, som vid det här laget är gulaktig till fårgen. 
Det kan också bildas kräftsår med kall u s runt om
kring. Svampen sprids med vinden och kan ge ut
bredda skador i barken. Övervintrar i angripna 
grenar. 

Valsa salicis med komdieformen Cytospora sa
licis (m.fl. arter) 
Detta är mycket vanliga svampar på skadade eller 
forsvagade grenar. Fruktkropparna utbildas i stora 
mängder under barken och bara små (0,2 mm) vita 
prickar är synliga utifrån. 

Lövträds-/fruktträdskräfta 
Denna svampsjukdom, som orsakas av svampen 
Nectria galligena, kan angripa Salix och ibland 
göra stor skada, speciellt om plantorna är forsva
gade eller växer på vattensjuk mark. Svampen 
infekterar genom sår av olika slag. Sjukdomen är 
beskriven i Faktablad om växtskydd 69 T. 

Silverglans, 
Svampen Chondrostereum purpureum, som är or
sak till silverglans angriper lätt Salix om smitta 
finns i närheten. Angriper i sår, gärna frostskadade 
plantor. Faktablad om växtskydd 110 T. 



Bladsvampar 
Pilar kan drabbas av en rad andra svampar, som 
enbart angriper bladen. För tidigt bladfall kan bli 
följden. Dessa svampar har dock hittills inte visat 
sig vara särskilt allvarliga på pilar för prydnads
ändamål till skillnad från energiskogsodling, där 
biomasseproduktionen kan påverkas negativt. 

Rostsvampar av släktetMelampsora hörtill de 
allvarligaste bladsvamparna. Flera Melampsora
arter kan angripa pilar, varav pilrosten, M. epitea 
värdväxlar med lärk. Andra värdväxlar med Al
lium, Ribes och Euonymus. Olika kloner är olika 
känsliga och rostsvampar har hittills inte vållat 
några större problem i prydnadsträd av Salix. 
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