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Lökväxter kan angripas av flera gråmögelarter. Förutom "vanligt" gråmögel (Botrytis cinerea), som kan 
angripa ett stort antal växter, inte bara lökväxter, kan på blomsterlök mera specifika gråmögelarter 
förekomma, inskränkta till en eller ett fåtal närbesläktade arter. Gemensamt för dem alla är att de 
utbildar en grå, av konidier (=icke-sexuellt bildade sporer) dammande mögelbeläggning samt, vanligen, 
mörka hårda vilkroppar, s.k. sklerotier. 

Tulpanskott starkt angripet av tulpangråmögel, 
Botrytis tulipae. 

TULPANGRÅMÖGEL 
Tulpangråmögel (holl. vu ur, eng. tulip fire) orsakas 
av Botrytis tulipae, en praktiskt taget enbart på 
tulpan förekommande svampart. sjukdomen är 
vanlig på tulpaner världen över, även om den hos 
oss numera sällan är av allvarligare karaktär. Den 
angriper tulpaner såväl i växthus som på friland. 

Skadebild och sjukdomsutveckling 
De första symptomen kan man finna på lökarna 
redan före planteringen. Under det yttre, torra 
skaletsyns på utsidan av det yttersta, vitalökfjället 
runda eller ovala, något insjunkna fläckar, till får
gen gulaktiga, senare bruna, och ofta skarpt av
gränsade av en smal, mörk rand. De är tämligen 
ytliga och har en diameter av upp till eller ibland 
något mer än 10 mm, se bild sid. 2. I fläckarna 
förekommer ofta svarta, rundade, hårda bildningar, 
svampens sklerotier, 1-2 mm i diameter. Sklero
tierna är vanligen få till antalet, men i större 
fläckar kan de bli talrika. Efter planteringen kan 
fläckarna snabbt växa i storlek, vävnaden blir 
brun och går i förruttnelse och täcks av en stor 
mängd sklerotier, ofta så tätt att ytan är mer eller 
mindre knottrig. Också inuti löken kan framför 
allt de yttre lökfjällen täckas av sklerotier. 

När lökarna gror växer svampen över från de 
angripna lökfjällen till skotten. Redan då skotten 
befinner sig underjord kan de få vattniga, gråbruna 
fläckar, som tränger inåt i skotten. Dessa angrepp 
kan orsaka att skotten blir så starkt hämmade i 
utvecklingen att de knappt eller inte alls kommer 



Den primära smittan av tulpangråmögel utgörs 
av angripna lökar. 

ovan jord. På de angripna skottpartierna kan nya 
sklerotier bildas. Vid svagare angrepp växer bladen 
visserligen ut men får bruna, döda partier, växer 
snett, bliruppsplitsade och trasiga. Också stjälken 
kan angripas under jord och bryts då lätt. På in
fekterade delar ovan jord bildas nästan alltid, 
särskilt under fuktiga forhållanden, en tät, gråak
tig, av konidier dammande mögelpäls. Dessa ko
nidier kan spridas med luftströmmar, vatten
stänk och på annat sätt och fora smittan vidare. 

Korndierna gror under fuktiga forhållanden, 
och något dygn efter att de hamnat på blad eller 
stjälkar uppstår på dessa mycket små, vattniga 
fläckar, som senare blir gråbruna-vitaktiga och 
sjunker in. Enstaka fläckar kan breda ut sig mer 
och täcks då i regel av den grå mögel pälsen. Hela 

När gråmögelkonidier gror på tulpanens kronblad 
bildas mer eller mindre ljusa fläckar, som utgör 
ett allvarligt kvalitetsfeL 

knoppar kan ruttna och täckas av gråmögelludd. 
På blombladen uppstår några timmar efter en in
fektion vitaktiga eller ljusgula till bruna små fläckar, 
särskilt tydliga på mörka blommor, se bild nedan 
t.v. Ofta buktar själva fläckytan något uppåt. Till 
och med snittulpaner, som vid inpackningen fore
fallitheltfriskakan varastarktfläckiga vid uppack
ningen. Detta beror på att vidhäftande konidier 
gror p.g.a. den höga fuktigheten inuti emballaget. 
Ibland kan blomfläckarna växa i storlek, blombladen 
torka och i fuktig atmosfär täckas av grått ludd. 
stjälkar kan också infekteras i bladvecken och en 
ytlig röta utbreda sig därifrån, ofta nedåt i stjälken. 

skadegöraren 
Botrytis tulipaekan växa över ett brett tempera
turområde och trivs väl även vid relativt låga 
temperaturer. Den bildar inte konidier vid en tem
peratur över 25°C. Liksom andra gråmögelarter 
gynnas den av fuktighet. Korndiebildning sker i 
ljus, vilket även är fallet med konidier från sklero
tier. Dessa kan gro och bilda konidier redan vid så 
låg temperatur som 5°C, och groningen stimuleras, 
om sklerotierna dessforinnan några veckor utsatts 
for låga temperaturer. Tulpanskott kan infekteras 
från sklerotieri marken, men endast om skotten är 
i direkt kontakt med dem. Sklerotier har dock en 
relativt kort livslängd; de anses forbli vid liv högst 
två år. Konidier kan vara groningsdugliga några 
månader, och tänkbart är att också på marken lig
gande, övervintrande konidier kan infektera gro
ende plantor. 

Tulpansorter kan vara olika mottagliga, men 
ingen sort tycks vara resistent. 

Åtgärder 
Lökarna bör granskas vid erhållandet, varvid det 
yttre bruna, torra skalet forst tas bort. I möjligaste 
mån sorterar man bort angripna lökar. 

Bekämpning kan ske genom att lökarna fore 
läggningen doppas i en lösning av iprodion (Rovral) 
ellertolylfluanid(Euparen50MG).Självfalletskall 
friskt odlingssubstrat användas. 

Om angrepp uppträder under drivningen tas 
angripna lökarforsiktigt bort och destrueras. Sprut
ning kan ske med Rovral vid intagning for drivning 
eller under drivning. Luftfuktigheten hålles låg. 

Vid plantering på friland bör man undvika att 
sätta tulpaner oftare än vart tredje år på samma 
ställe. Angripna plantor och växtdelar bör tas bort 
ochinte tillåtas ligga kvar och smittajorden. Fuktiga 
och skuggiga växtplatser bör undvikas. 

NARCISSGRÅMÖGEL 
Narcissgråmögel (holl. smeul, eng. smoulder) orsa
kas av Botrytis narcissicola, som är namnet på ko
nidiestadiet. Det könliga stadiet kallas Botryotinia 
(Sclerotinia) narcissicola. De holländska och engel
ska namnen syftar på att de ofta ymnigt forekom-



mande konidiema lätt lossnar och då liksom "ry
ker". Sjukdomen förekommer i hela världen, där 
narcisser odlas, men uppfattningarna om dess 
ekonomiska betydelse växlar. Svampen kan också 
angripa vissaandraamaryllidaceer, t.ex. påfågels
lilja (Tigrida pavonia) och amaryllis (Hippeast
rum). 

Skadebild 
På narcisslökarna kan ett par olikasymp tom fore
komma. Blandformer mellan de båda finns dock. 
Vanligen brukar angreppet börja i lökhalsen i res
ter av gamla blomskaft och blad (holl. kaprot =hu
vudröta). En grå-brun, ibland nästan svart röta 
uppstår, som strimvis följer lökfjällen och kan gå 
djupt ned i löken, se bild t.h. Brunsvarta skle
rotierfinns ibland på och i den angripna vävnaden. 
Ibland förekommer mycel och pyknider (pyknid = 
behållare som innehåller konidier) av en annan 
svamp, Stagonosporopsis curtisii (som bLa. även 
ger upphov till rödbränna på amaryllis) i rötväv
naden tillsammans med gråmögeL 

Narcissgråmögel kan ocksåinvadera döda eller 
skadade yttre lökfjäll, som blir glänsande mörk
bruna och något fettaktiga till utseendet (holl. 
vethuidigheid = fetskinn). Mörkfärgningen kan 
utbreda sig inåt och speciellt under en kylig och 
något fuktig lagring gå ända ned i lökbasen, som 
blir brun och korkartad (holl. kurkbodem =kork
botten). Det tycks framfor allt vara lökar som lag
rats länge, som får dylika symptom. Ett fettaktigt 
glänsande utseende på lökfjällen kan dock också 
ha andra orsaker. Det säkraste tecknet på att an
grepp av narcissgråmögel ligger bakom utgör där
för förekomsten av sklerotier på och mellan de yt
tersta lökfjällen: små, rundade, avlånga eller ore
gelbundna, platta, svarta klumpar, ca 1-2, upptill 
4mm stora. 

K valster kan ofta ses i den sjuka vävnaden. Av 
dessa anses det vanliga lökkvalstret (Rhizoglyphus 
callae) vara sekundärt och utan större betydelse, 
under det att narcisskvalstret (Steneotarsonemus 
laticeps) synes ha stor betydelse för sjukdomsut
vecklingen. 

När angripna lökar gror växer svampen ofta 
över på blad och skott. Bladtopparna blir brun
svarta, ibland förvridna och söndriga, ibland hop
klibbade med varandra, se bild sid. 4. Emellanåt 
är den angripna bladvävnaden täckt av sandkorn. 
Svårt angripna lökar gror inte eller ger bara ett 
kort, klent skott. Eventuellt utvecklade blad kan 
bli krökta och gulaktiga eller dö efter en kort tid. 
Ibland kan man lätt lyfta upp stjälken och bladen 
ur löken med segt slem häftande vid basen. Längre 
utvuxna blad är ofta angripna längs ena kanten 
och kröker ellervrider sig då. Knopparna utvecklas 
kanske inte alls, eller också blir blomman miss
bildad med alltför kort stjälk. Under fuktiga för
hållanden kan svampen bilda en grå päls med rik
ligt med konidier på angripna växtdelar. I dessa 
kan också sklerotier utvecklas. Svampen kan även 

Narcissgråmöglet angriper i regellökhalsen och 
sprider sig sedan nedåt i löken. 

växa i och bilda konidier på av annan orsak döda 
blad och växtdelar. Konidierna, som sprids med 
luftströmmar, vattenstänk m.m., har emellertid 
inte samma tendens att åstadkomma fläckar på 
blommor och blad som fallet är med tulpangrå
mögel på tulpan. Dock kan under mycket fuktiga 
förhållanden små fläckar uppstå på blommor och 
blad. 

skadegöraren och infektionsbetingelser 
Narcissgråmögel ärmera anpassat till kalla ( <20°C) 
och fuktiga forhållanden än narcissfusarios (fakta
blad 50 T), en annan farlig narcissjukdom, som 
gynnas mer av varma, torra förhållanden. Som
martemperaturerna hindrar därför vanligen till
växt av gråmögelsvampen. 

Sklerotier i jorden torde bidraga till smitta. 
Det är dock inte bekant, hur länge de kan förbli in
fektionsdugliga, men sklerotier i jord har visat sig 
vara vid liv åtminstone efter 9 månader. Det könliga 
stadiet, apothecierna, som utvecklas ur sklerotier
na, är ovanligt och synes inte vara av väsentlig be
tydelse för smittspridningen. Man antar att infek
terade lökar och groende sklerotier i jorden utgör 
de egentliga sjukdomskällorna. 

Förekomst av narcisskvalster tycks öka risken 
för angrepp av narcissgråmögeL Den typ av skada, 
som dessa kvalster orsakar, är mycket lämplig för 
infektion av en svag patogen, som narcissgråmögel 
måste anses vara. Sålunda lyckades man i försök 
med artificiell infektion med konidier i stort sett 
bara när värdväxterna skadats eller var på väg att 
åldras. Angrepp i löktoppen startar ju också van-



ligeni gamla, delvis döda rester av blad och stjälkar. 
Svampen tycks inte växa från lök tilllök i mar

ken. 

Åtgärder 
Det är som alltid viktigt att granska och sortera 
lökarna vid leveransen. Tyvärr kan lättinfekterade 
lökarvisa så otydliga symptom, att de fårblir oupp
täckta och därmed bli planterade. De kan då senare 
utveckla symptom. Lökarna bör fårvaras luftigt 
och torrt. Eventuellt kan lökarna fåre läggningen 
behandlas med iprodion eller tolylfluanid, men 
dessa medel når inte svampfårekomst i lökens 
inre. En god växtmiljö, ett lättdränerat odlings
substrat och en godjordstruktur runt löknacken är 
gynnsam av flera skäl. Vid drivning bör man und
vika får låga marktemperaturer, som kan hålla 
tillbaka tillväxten; bl. a. motverkar en snabb skott
utveckling kvalsterinfektion. 

Svampen Trichoderma viride, som är känd får 
att vara antagonistisk till många svampar (fakta
blad 176 T), uppges vara vanligt fårekororoande 
på sklerotier av narcissgråmögel under vintern 
och har observerats i anslutning till kollapsade 
sklerotier i våt jord. 

SNÖDROPPSGRÅMÖGEL 
Rent generellt angrips snödroppar sällan av sjuk
domar. Den enda sjukdomen av viss betydelse är 
snödroppsgråmögel, som är rapporterad från ett 
flertalländer i Europa, däribland Sverige (1938) 
och Danmark (1946). 

Orsak och skadebil d 
Snödroppsgråmögel (holl. smeul. eng. grey mould) 
orsakas av Botrytis galanthina. Svampen uppges 
av vissa vara specifik får olika arter av snödroppar 
( Galanthus ), men uppgifter finns om fårekorost på 
en del andra lökväxter, t.ex. Scilla, krokuslilja 
(Sternbergia) m.fl. 

Om lökarna är svårt angripna gror de inte alls 
eller kommer skotten inte ovan jord; vid lindrigare 
angrepp kan blad och blommor senare vissna och 
falla omkull. Den angripna vävnaden är brun och 
rutten. Bladen kan lätt dras bort från löken. Rötan 
sprider sig också nedåt i löken, och hela löken kan 
omvandlas till en mjuk, lös massa. På marken runt 
basen av vissnande skott eller runt uppstickande, 
angripna skott bildar svampen en vit krage av mö
gelludd ellervita klumpar, påminnande om cham
pinjoner. Svampvävnaden blir snart musgrå till 
fårgen. Förutom massvis med konidier bildar svam
pen också sklerotier, mer eller mindre rundade, 1-
2 mm stora, ibland också större, svarta, hårda 
bildningar. De finns främst på utsidan av lökarna, 
mellan lökfjällen och i skottens undre delar, ibland 
i bladvävnad och rötter. 

Från Holland rapporteras om en oidentifierad, 
troligen icke-parasitär svamp, som också bildar 

Vid starkare angrepp av narcissgråmögel får bladen 
ofta en karaktäristisk vridning. 

sklerotier på snödroppslökar. Dessa sklerotier är 
dock genomgående mycket mindre än de som tillhör 
B. galanthina. 

Snödroppsgråmögel uppträderisynnerhet när 
marken omväxlande varit bar och täckt av snö, på 
skuggiga ställen, där snö legat länge eller där löv 
eller annat täckt över plantorna. Angreppen fåre
kommer ofta fläckvis. 

Smittvägar och åtgärder 
Man antar att infektion huvudsakligen sker från i 
marken kvarliggande, groende sklerotier. Det är 
inte känt hur länge sklerotierna kan förbli vid liv 
i marken, men säkert är att det rör sig om mer än 
ett år. Sjukdomen kan också introduceras med 
smittade lökar. Ett en gång smittat bestånd brukar 
gå ut efter två till tre år. Konidierna synes inte 
kunna angripa friska blad. 

Om sjukdomen uppträder bör man ta bort och 
oskadliggöra angripna plantor jämte omgivande 
jord. Sedan bör nya snödroppar inte planteras där 



på några år. Lökar för plantering skall givetvis 
inte tas från ett smittat bestånd. Lagring av (friska) 
lökar bör ske luftigt och torrt. 

"VANLIGT" GRÅMÖGEL 
Den svamp, man vanligen avser med den enkla 
benämningen gråmögel, är Botrytis cinerea, med 
könligt stadium Botryotinia (Sclerotinia) fucke
liana. Den uppträder både som saprofyt på döda 
växtdelar och som parasit, och kan angripa ett 
mycket sort antal växter, framför allt försvagade, 
skadade eller åldrande växtdelar, ofta köttiga så
dana. På lökväxter kan den ibland ge skador, även 
om dessa i allmänhet inte blir så svåra som de som 
orsakas av de mera värdspecifika gråmögelarterna. 
Skador av mera allvarlig grad kan dock under 
vissaförhållanden uppkomma på tulpan, och dessa 
skador harrönt ökad uppmärksamhet under senare 
tid. 

Det relativt sällsynta könliga stadiet, apothe
cierna, växer fram från sklerotier. Sklerotierna är 
i moget stadium mycket variabla, svarta, hårda, 
rundade eller oregelbundna, upp till några milli
meter stora bildningar. Konidiestadiet, B. cinerea, 
utvecklas på angripna växtdelar som en grå, av ko
nidier dammande mögelbeläggning. Det är koni
dierna, som normalt svarar för sjukdomssprid
ningen i ett bestånd. De ofta massvis förekommande 
konidierna förs lätt omkring med luftströmmar, 
vattenstänk och på annat sätt och gror i fuktig luft. 
Optimumtemperatur för tillväxt, sporolering och 
komdiegroning ligger vid ca 25°C, men kyliga, fuk
tiga förhållanden uppges starkt gynna sporule
ringen. 

11 Vanligt" gråmögel på tulpan 
Skadebild 
De symptom, som B. einerea ger upphov till på tul
pan, skiljer sig i många avseenden från dem, som 
orsakas av B. tulipae. Enligt undersökningar i Ne
derländerna kan skadorna manifestera sig på åt
minstone fyra olika sätt: som röta i lökarna, röta i 
rötterna, fläckar på skotten och fläckar på blom
knopparna. 

I löken uppstår i det yttre lökfjället en brun
aktig, mjuk röta, som kan sprida sig inåt. Rotpartier 
i direkt kontakt med jord liksom lökbasen och 
skotten förblir friska. Under det yttre, torra skalet 
kan svarta, flata, oregelbundna sklerotier bildas, 
mycket större än dem som B. tulipae ger upphov 
till. Sekundära symptom utvecklas på de ovan
jordiska delarna: blomfårgen förändras mot ljusare, 
blekare nyanser, bladen blir blekare gröna, vax
lagret blir svagare utvecklat, vilket ger plantorna 
ett något glänsande utseende, och plantorna blir 
kortare än normalt. Färgförändringarna och den 
reducerade vaxbildningen tillskrivs speciella, av 
svampen producerade enzymer. Angrepp kan före-

komma på spridda plantor i växthusen, i synnerhet 
på stora lökar eller lökar som är sårade eller för
svagade. Lång lagring vid hög temperatur synes 
gynna sjukdomen, något som anses ha samband 
med en minskad tuliposidhalt i lökfjällen. Jorden 
har också betydelse; i "gammal" återanvänd torv
jord undertrycks svampens utveckling, under det 
att i fårsk torv och steriliserad jord lökangreppen 
gynnas, sannolikt åtminstone delvis en effekt av 
reducerad konkurrens av antagonistiska mikroor
ganismer. 

Rotröta drabbar i första hand rötter, som inte 
utvecklas i jord, t. ex. när de växer och anhopas un
der det bruna lökskalet eller på bottnen av lådor 
och krukor. Också rötter som växer ut genom hål i 
bottnen på lådor eller i luftspringormellan lådorna 
angrips lätt. Rötterna blir först ljusbruna och gla
siga, sedan mörkbruna och ruttna. Rötan sprider 
sig in i den del av rötterna, som är omgiven av jord, 
men når i allmänhet inte in i löken. Plantorna kan 
emellertid bli korta, och blommor kan torka, men 
ofta lider plantorna inte märkbart av skadan. 
Dock kan i vissa fall svampen växa över och in i det 
yttre lökfjället från angripna rötter under skalet 
och sålunda ge upphov tilllökröta. Sklerotier kan 
bildas på enskilda, ruttnande rötter och i hopade 

Angrepp av gråmögel, Botrytis cinerea, på tulpan. 
Skada på spiran och mängder av sklerotier (vii
kroppar) på löken. 



rotmassor. Konidier kan utvecklas på luftexpone
rade rötter. Om i en lådstapel växande skott kom
mer i kontakt med ovanförvarande, utstickande, 
angripna rötter kan dessa skott angripas med 
skottfläckighet som följd. 

På de infekterade skotten uppstår förstnästan 
färglösa, små fläckar (holl. spikkelspruiten), ibland 
bruna i mitten; senare, när skotten utsätts för ljus 
och deras fårg övergår från gult till rödbrunt, blir 
fläckarna tydligare, men ännu senare blir de mindre 
märkbara. Endast den utåt exponerade sidan av 
spiran skadas; den inrullade delen angrips inte, 
och därför finns inga symptom längs en smal 
kantzon på ena sidan av det yttersta, d. v .s. nedersta 
bladet. Efter intagningen i växthuset ökar angrep
pet inte i omfång. 

Den ekonomiska betydelsen av angreppet är i 
allmänhet ringa, men flyttar man lådorna från det 
kalla rotningsrummet till en varmare plats för att 
förkorta drivningstiden kan fläckarna växa avse
värt i storlek och eventuellt leda till missbildad 
växt av det yttre bladet. skottfläckighet kan ibland 
också ses på friland, t.ex. där smittat plantavfall 
blandats ned i eller ligger på ytan av marken. 
Svampen uppges även kunna växa i täckhalm och 
lokalt ge upphov till fläckar på spirorna . 

Konidier av B. einerea från ruttnande rötter 
eller av annat ursprung orsakar inga symptom i de 
växande bladen, detta till skillnad från B. tulipae. 
Däremot kan småfläckar uppstå på gröna blom
knoppar av groende konidier. I fläckarna blir färg
ningen försenad, vilket ger knopparna ett grön
spräckligt utseende. Senare antarfläckarna normal 
fårg och bara otydliga små prickar, som inte växer 
i storlek, kvarstår. 

Åtgärder 
Vid bekämpning av tulpangråmögel (B. tulipae, se 
d:o) bekämpas sannolikt också vanligt gråmögeL 

Skador under upptagning, lagring och plan
tering böri möjligaste mån undvikas. Tidig plante
ring och täckning av lökarna med sand efter plan
teringen motverkar angrepp, ävensom ett lager 
grov sand på bottnen av plastlådor. 

Luften i rotningsrummet bör hållas så fuktig 
att uttorkning av rötterna undgås. Observera att 
ångning av växthusjord inte förebygger ett angrepp 
utan i stället kan ha motsatt verkan. 

I holländska försök har vissa sv am par visat sig 
reducera angreppsfrekvensen. Framför andra har 
svampenAcrophialophora lev is visat sigvara verk
sam. 

"Vanligt" gråmögel på andra blomsterlökar 
Hyacinter kan tillfälligtvis angripas av vanligt 
gråmögeL Lökfjällen blir på utsidan lokalt något 
glasiga och därefter gråbruna. Plantorna blir små
vuxna och bladen glänsande gröna. Stora, matt
svarta sklerotier bildas på utsidan och särskilt på 

toppen av löken. Bladen angrips inte. Någon be
kämpning torde inte vara nödvändig. 

Hyacinter kan även angripas av en specifik 
gråmögelart, hyacintgråmögel (Botrytis hyacinthi), 
ofta tillsammans med B. cinerea. 

Liljalökar kan också angripas av gråmögelröta, 
t.ex. vid långvarig lagring, vid mekanisk skada, 
vid förvaring i fuktig miljö och kyla samt vid frost
skada. Rötan börjar på lökens utsida, och lökarna 
blir så småningom bruna och mjuka. I luft täcks de 
angripna partierna av den typiskagråmögel pälsen. 
Svarta sklerotier kan bildas på de yttersta lökfjäl
len. sjukdomen motverkas genom försiktig be
handling av lökarna så att skador undviks. Lökar
na bör inte tas upp förrän de ovanjordiska delarna 
är ordentligt döda. 

LILJEGRÅMÖGEL 
Liljegråmögel (holl. vuur, eng.lily disease) skiljer 
sigfrån de andra, ovan beskrivna gråmögelsjukdo
marna genom att det normalt inte ger röta i lök
arna utan nästan enbart angriper de ovanjordiska 
delarna som en typisk bladfläcksjuka. Sjukdomen 
är kändsedanlänge (omkr.l880) ochförekommer 
i hela världen såväl på friland som i växthus. 

Liljegråmögel orsakas av svampen Botrytis ellip
tica. På blad och stjälkar bildas bruna fläckar. 



Skadebild 
På bladen uppstår först mycket små, bruna fläckar, 
som under fuktiga förhållanden snabbt kan växa 
till mörkare eller ljusare bruna, runda eller ovala, 
lätt insjunkna, större fläckar, omgivna av en gul
aktig till blekt brun zon. Fläckarna kan bli flera 
centimeter stora. I fläckarna kan oregelbundna, 
mer eller mindre koncentriskt löpande ränder före
komma, som skiljer de väderleksbetingade olika 
tillväxtperioderna från varandra. Blomknopparna 
får också små, runda eller oregelbundna fläckar, 
som ofta växer snabbt. Knopparna kan ruttna helt 
eller växa ut missbildade och ge en förkrympt, de
formerad blomma. Även blombladen angrips lätt; 
de får vattniga, gråaktiga, runda småfläckar. stjäl
karna får grågröna till mörkbruna, vanligen lång
sträckta rötfläckar, ibland utan att bladfläckar fö
rekommer. Bladen vid dessa ställen dör ofta plöts
ligt, hänger ned längs stjälken och faller lätt av. 
Angripna stjälkar kan knäckas vid angreppsstäl
lena. På fuktiga platser kan plantorna dö fläckvis. 
Lökarna angrips vanligen inte, även om svampen 
tillfälligtvis nårned i lökfjällen via stjälken. Sklero
tier kan utvecklas i gammal rötvävnad och har 
också påträffats på lökar. 

Skotten kan angripas så tidigt att de dör helt 
före uppkomsten. Ibland angrips skottspetsarna 
på unga plantor så att vidare tillväxt av plantan 
stoppas upp. 

skadegöraren 
Sjukdomen orsakas av svampen Botrytis elliptica. 
Den är som andra gråmögelarter starkt beroende 
av fuktighet, och i vindskyddade, fuktiga lägen och 
under perioder med regnigt väder kan sjukdomen 
lätt ta överhand. Under längre fuktighetsperioder 
täcks angripna växtdelar av ett tätt, grått, dam
mande konidielager. På och i äldre rötvävnad och 
mellan överhudsskikten i bladen utvecklas ofta 
runda eller avlånga, ej sällan tillplattade, svarta 
sklerotier 1-6 x 0,5-1 mm. Två raser av svampen 
har rapporterats, den ena sklerotiebildande, den 
andra, svagt parasitär, ej sklerotiebildande. 

Infektionsbetingelser m.m. 
Smittan härstammar sannolikt från övervintrande 
sklerotieri marken ellerfrån mycel i döda växtdelar. 
De bildade komdierna sprids sedan t . ex. med luft
strömmar eller vattenstänk. För att bladfläckar 
skall uppkomma fordras att bladen är fuktiga un
der några dagar. Starka temperaturväxlingar, t.ex. 
då varma dagar följer på kalla nätter, uppges på
skynda angreppen. 

Såväl mottagliga som resistenta liljearter före
kommer. Särskilt mottagliga anses brandgullilja 
(L. bulbiferum ssp. bulbiferum) och madonnalilja 
(L. candidum) vara. Jättelilja ( Cardiocrinum gi
ganteum), pyreneisk lilja (L. pyrenaicum), kungs
lilja (L. regale) och L. willmottiae uppges vara mer 
resistenta. På praktlilja (L. speciosum) under glas 

har sjukdomen tillfälligtvis observerats. 

Åtgärder 
Man bör sträva efter att hålla plantorna så torra 
som möjligt: inte plantera i slutna, fuktiga lägen 
såsom under träd och buskar eller i skugga; i växt
hus vattnar man företrädesvis på morgonen och då 
på marken samt luftar vid behov; nedslag vid sjun
kande nattemperatur undviks; man skall inte plan
tera för tätt; ogräs hålles efter så att fuktigheten i 
beståndet inte blir för hög. Sjuka växtdelar tas ti
digt bort och bränns. I utländsk litteratur rekom
menderas besprutning med gråmögelmedel vid 
fara för angrepp eller vid första tecken på angrepp. 
Besprutningarna upprepas fram till blomningen. 
Av hänsyn till sorters och arters olika känslighet 
samt skiftande kulturbetingelser och i avsaknad 
av inhemsk erfarenhet rekommenderas dock för
siktighet; eventuellt utförs först en begränsad 
prov sprutning. 
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