
Värmeskadad l6k - hinnaktiga blpmknoppar 

Hinnaktiga eller blinda blomknoppar 
hos tulpan är en skadebild, som fast
nat på de flesta tulpandrivares nät
hinna. Skadan är så qott som alltid 
av fysiogen natur och har sällan något 
samband med parasitangrepp. Den ut
l ösande faktorn är ofta en alltför 
hög temperatur, som skadat eller 
d6dat blomanlaget i löken på ett 
tidigt utvecklingsstadium. 

Skadebild: Lökar , som vid något till
fälle blivit utsatta f ör en alltför 
hög temperatur, visar ulvändigt inga 
tecken på skada . Det för sta tecknet 
uppträder under spirningstiden genom 
att l ökarna blir efter i utvecklingen. 
Som följd av en kraftig värmeskada 
uppträder vid drivningen intorkade 
blomknoppar med svaga eller förkrymp
ta blomorgan eller så har knopparna 
blivit fullständigt dödade . Blad
verket blir i regel kloretiskt eller 
tidigt avmognande . Cristningar kan 
inträffa i bladytorna och smal a, 
torra ränder kan uppträda längs 
nerverna (bild l). Ett l ängssnitt 
genom löken visar då vanligen att 
det bildats tomrum mellan l ökfjällen 
samt att de lökfj äll, som omsluter 
blomknoppen,blivit bruna och intor
kade. 

Lökarnas känslighet för värme: Graden 
av värmeskada varierar hos olika sor
ter beroende på olika utveckling av 
blomanlagen. Ju längre utvecklingen 

Tulpan 
Fysiogena skador 

framskridit, desto större blir s kadan bild l 
(bild 2). Särskilt känslig är i detta 
avseende s k specialbehandlad lök, som är avsedd för tidig drivning, 
samt kyl-behandlad lök, som vid ankomsten till drivaren är långt 



utvecklad. För att e liminera risken för värmeskador under transporten 
är det i dag många drivare , som själv kyler sina lökar. Då det gäller 
lök för senare drivning är risken för värmeskador avsevärt mindre. 

bild 2 

Orsak till värmeskador : Risken att få tulpanl ök värmeskadad under 
transporten är inte så stor i våra dagar tack vare moderna last
bilar och trailers , utrustade med f l äkt ar, som sörjer för god ven
tilation och temperaturskrivare, som registrerar temperaturen. Det 
har också tillkommit s k termo- vagnar för transport av den känsliga, 
specialbehandl ade löken. Därtill har transporttiden blivit kortare 
än tidigare ehuru fördröjning av en och annan transport naturligt
vis fortfarande kan inträffa . 

En värmes kada på löken behöver inte nödvändigtvis ha inträffat 
under transporten. Den kan likväl ha inträffat under lagring eller 
efterbehandling och såväl i odlingslandet som hos drivaren. 

Om löken i nte varit tillräckl igt avmognad vi d upptagningen och den 
sedan blivit utsatt för en olämplig t emperatur, antingen för hög 
eller för l åg , så kan det lätt inträffa skador på blomanlagen. Dett a 
yttrar sig sedan vid drivningen s om missbildade blommor eller hinn
aktiga knoppar, s om i allmänhet har normalt utvecklade blomorgan 
(bild 3). Denna typ av skada förvärras om löken blir intagen för 
drivning vid fel tidpunkt . 



En forcerad drivning vid hög 
temperatur medför större risk 
för dåligt blomningsresultat 
än drivning vid låg temperatur. 
Särskilt stor är risken vid 
forcerad drivning av s k kyld 
lök med undervärme, som kan 
leda till uttorkning av rot
systemet. Då det gäller senare 
drivning kan en längre tids 
torka i löklådorna i källare 
eller stuka resultera i hinn
aktiga blomknoppar (bild 4). 

Atgärder: Oberoende av om lö
ken blivit transporterad vid 
varm eller kall väderlek, så 
skall man alltid vid mottagan
det erhålla bekräftelse på så
väl transporttiden som tempe
raturen under transporten. 
Skulle någon av uppgifterna 
förefalJa olämplig bör man 
omedelbart kontakta leveran
tören för ev reklamation. 
Om löken inte skall planteras 
omedelbart,måste den lagras på 
sval plats med god venti
lation. Tätt emballage, som 
t ex pappkartonger, måste öpp
nas. Det bästa är att genast 
tömma upp löken i öppna lådor, 
så att man samtidigt kan be
döma sundhetsgraden. 

Var och när en värmeskada in
träffat är oerhört svårt att 
avgöra, och värmeskador som 
inträffar innan lökarna an
länder till drivaren kan denne 
givetvis inte göra något åt . 
Sådana lökpartier, som hos en 
drivare visar omfattande 
värmeskador, kan ofta ha pa
ralleller hos andra drivare, 
och då är det lättare att av
göra var skadan inträffat. 
Antingen har partier med lik
artade skador kommit med sam
ma transport eller så har 
skedetillfället inträffat un
der jämförbara omständigheter 
i odlingslandet. 

Bjarne Thon, januari 1979. 
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