
STENCELLSJUKA PÅ PÄRON 

Inuti fruktköttet bildas stenhårda partier s.k. sten
celler, som gör frukterna värdelösa. Skadan upp
träder inte så sällan i äldre päronträd. Att den 
orsakas av virus har man misstänkt länge, men 
inte förrän mot slutet av 1900-talet stod det klart 
vilket virus det är som åstadkommer sjukdomen. 

Skadebild 
Redan 10-20 dagar efter att blombladen har fallit 
syns på känsliga sorter mörkgröna, lätt insjunkna 
prickar eller ringar på fruktens skal. Under fruk
tens tjocklekstillväxt växer inte dessa prickar och 
ringar varvid frukten får ett buckligt och gropigt 
utseende. Gropen är helt slät, inga förkorkade par
tier finns. På mindre känsliga sorter syns skadan 
först i månadsskiftet juli-augusti. Fruktköttet in
nehåller partier av brunfårgade, förvedade paren
kymceller och nekrotiserade hårda vävnadspartier. 

Vid angrepp av stencellsjuka blir frukten bucklig 
och gropig. 

Dessa partier kallas stenceller. 

Päron, kvitten 
Virussjukdomar 

Torrsubstans-, askorbinsyrahalt samt peroxi
das-och polyfenoloxidasaktiviteten är högre i sjuka 
frukter än i friska. 

Frekvensen angripna frukter varierar mellan 
olika grenar på samma träd och kan också variera 
från år till år. 

Orsak och biologi 
stencellsjuka (pear stony pit) orsakas av vissa 
stammar av apple stem pitting foveavirus. Detta 
virus förekommer osynligt i nästan allt icke-cer
tifierat* material av äpple. Det är också mycket 
vanligt i päron, där det ofta ger upphov till nerv
mosaik (pear vein yellows). 

Värdväxter: Päron (Pyrus domestica) och 
kvitten (Cydonia oblonga). 

Särskilt känsliga for stencellsjuka är foljande 
sorter: An j ou, Bonne Louise, Conference, Doyenne 
du Comice, Greve Moltke, Pierre Comeilie och 
Williams. 

stencellsjuka överförs genom ympning eller 
okulering, men sjukdomen ger sigtill känna tidigast 
efter ett år och ofta tar det mer än två år. 

Förväxlingsrisk 
sugskador efter stinkflyn ger buckliga frukter, 
men groparna är då jämnare runda och sugställena 
syns som korkaktiga prickar i skalet. stencellerna 
ligger alldeles under skalet i detta fall. 

Borbrist kan ge upphov till små och buckliga 
frukter. Korkbildning finns ofta på skalet och sten
celler finns under groparna i fruktköttet. Bladen i 
trädets övre delar blir små ochkupa de. Små grenar 
dör. 

Även frostskador kan ge upphov till deforme
rade frukter. 

Åtgärder 
Köp endast virustestade träd, ympris och grund-

* Att en fruktsort är certi:fierad innebär att den är pro
ducerad från ett moderträd av känd härkomst och är fri 
från plantburna sjukdomar, främst virus. 



Fruktköttet innehåller brunfärgade, hårda partier, 
s.k. stenceller. stenceller bildas även vid angrepp 
av stinkflyn och vid borbrist. 

stammar. Det är enda sättet att säkert slippa sten
cellsjuka. 

Träd som är angripna av stencellsjuka får mer 
ellermindre starkt angripna frukterfortsättnings
vis även om graden av angrepp kan variera mellan 
olika år och mellan olika grenar på samma träd. 
Dylika träd bör tas bort. Ta absolut inte ympris 
från misstänkt sjuka träd. 

Om stencellbildning i frukterna uppträder mer 
oregelbundet är det mest troligt att stinkflyn är or
sak till skadorna. I yrkesfruktodling görs vid be
hov behandling omedelbart efter blomningen. 

Eftersom borbrist också kan vara orsak till 
buckliga frukter och stencellbildning bör man for
vissa sig om att träden inte lider brist på detta 
ämne innan man tar bortdem. Vid akut brist kan 
man spruta träden med 0,2-0,3% boraxlösning. På 
ett mer varaktigt sätt avhjälps borbrist genom 
gödsling med borax; 15-20 kg/ha. 

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 forbjudet en
ligt lag. Den som vill mångfaldiga något av inne
hållet måste forst få tillstånd från SLU. Tel O 18-67 
23 66 (jordbruk) resp. 018-67 23 47 (trädgård). 
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