
BOMULLSMÖG EL 

Diverse växter 
Svampsjukdomar 

Bomullsmögel, som orsakas av svampenSclerotinia seleratio rum, förekommer i många trädgårdskulturer. 
Svampen har en mycket vid värdväxtkrets på över 400 arter och uppträder som skadegörare i stora delar 
av världen. Bland köksväxter som angrips kan nämnas broccoli, brysselkål, bönor, blomkål, gurka, 
kålrot, lök, morötter, palsternacka, persilja, potatis, pumpa, sallat, squash, tomat, vitkål och ärter. 
Prydnadsväxter som kan angripas av bomullsmögel är t.ex. dahlia, höstaster, krysantemum, praktlobelia 
(Lobelia speciosa), solros, stockros och tagetes. Många av våra vanliga ogräsarter är också värdväxter 
för svampen, t.ex lomme, maskros och penningört. 

Bi~rätligheter saknas 

stjälkröta på praktlobelia (Lobelia speciosa) orsa
kad av Sclerotinia sclerotiorum. På plantan syns 
nybildade vita sklerotier (vilkroppar). 
Foto: Tomas Lagerström 

Skadebild 

stjälkröta 
På angripna plantor orsakar svampen en blöt, ofta 
ljust brunfärgad röta. Vanligen börjar angreppet 
vid fästet av ett visset blad eller blomblad eller på 
ett visset blad med markkontakt. Ifrån ett angripet 
blad växer svampen in i stjälken eller stjälkbasen. 
Växter som huvudsakligen består av blad (t.ex. 
sallat, vitkål) invaderas snabbt och vissnar. Till 
skillnad från en bakterieinfektion uppstår ingen 
obehaglig lukt vid angrepp av bomullsmögeL Vid 
angrepp på växtslag som ärter och bönor växer 
svampen från det infekterade bladet in i stjälken, 
som så småningom blir vit och spröd. De delar av 
plantan som är ovanför angreppet vissnar eller 
brådmognar. Svampens vita, bomullsliknande my
cel växer gärna i ihåligheter, t.ex. inuti stjälkar, 
men även utanpå plantorna under fuktiga för
hållanden. 

I mycelet bildas sklerotier (svampens viikropp
ar) som frånbörjan är vita och mjuka men som se
dan hårdnar och blir svarta. Sklerotierna är ca 2-
15 mm i diameter och ofta avlånga. storleken på 
sklerotierna kan emellertid variera och betydligt 
större sklerotier kan bildas i t.ex. blomkorgen hos 
en solros. Sklerotierna bildas oftast i stjälkar eller 
andra ihåligheter och formen på sklerotierna be
stäms då av hålrummets form. 
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Bomullsmöglets utvecklingscykeL 

Rotfruktsröta 
N är rotfrukter lagras in kan smitta ifrån fältet föl
j a med in i lagret. Infektionen si t ter oftast i nacken 
på rotfrukterna och växer därifrån vidare med 
mycel ned över roten. I det vita, bomullsliknande 
mycelet bildas efter en tid sklerotier. I angripen 
vävnad bildas mjuka, vattniga rötor. Angreppet 
sprids inte via sporer under lagring utan via my
cel växt till intilliggande morötter, lökar etc. En
staka infekterade morötter e.d. kan orsaka sjuk
domshärdar och högre infektionsgrad kan med
föra att hela lagret infekteras. 

Förväxlingsrisker 
Bomullsmögel kan förväxlas med gråmögel (Botry
tis cinerea) som också kan orsaka stjälkrötar. Grå
mögel växer, liksom bomullsmögel, med ett vitt 
mycel men ser ofta gråaktigt ut p.g. a. stora mäng
der grå konidier som bildas på ytan av mycelet. 
Även gråmögel bildar sklerotier, men de är platta 
och sitter hårdare fåsta mot plantan än vad sklero
tier av bomullsmögel gör. Se Faktablad 122 T. 

Biologi 
Svampen Sclerotinia sclerotiorum överlever perio
der utan värdväxt i form av sklerotier ( viikroppar) 
i marken. Sklerotierna kan gro dels med mycel, 
dels genom att bilda apothecier (fruktkroppar). 
För apotheciebildning fordras dels att gronings-

vilan är bruten (=konditionering), dels att mark
fukten varithögunder en längre tid. Konditionering 
innebär att sklerotierna utsätts för kyliga och fuk
tiga förhållanden under flera veckor. Kraven på 
miljöförhållandena under konditioneringen kan 
emellertid variera mellan olika isolat av svampen. 
Efter konditioneringen behövs 3-4 veckor med hög 
markfukt och temperaturer över ca 10°C för att 
sklerotierna ska bilda apothecier. 

Optimal temperatur för bildning av apothecier 
är 10-20°C. Apotheciebildningen gynnas av hög 
luftfuktighet och är rikligast i täta bestånd där 
mikroklimatet kan bli mycket fuktigt och där 
markfukten är hög. De flesta apothecier bildas från 
sklerotier i markens översta skikt (ned till3 cm). I 
apothecierna, som blir ca 5-15 mm i diameter, bil
das stora mängder askesporer. N är luftfuktigheten 
hastigt sjunker skjuts sporerna aktivt ut flera centi
meter från apothecierna. Sporerna kan då fångas 
upp av vindströmmar och spridas i odlingen. Största 
mängden sporer hamnar dock inom ett par meter 
från apotheciet. Utländska uppgifter anger attvind
spridning av askasporerfrån källorutanför odlingen 
kan ha betydelse för infektionsgraden. Den viktigas
te smittkällan är dock apothecier som förekommer 
i odlingen. 

Tiden från begynnande groning av sklerotien 
till sporspridning är ca 2-3 veckor. Därefter kan 
sporer spridas från samma apothecium under flera 
veckor om väderförhållandena är gynnsamma. 



Infektion via askasporer är den viktigaste 
spridningsvägen även om infektion från en sklero
tie via mycel också kan förekomma. I växthus är 
direktinfektion med mycel vanligare än på friland. 
Mycelet som gror ut ifrån en sklerotie har relativt 
dåligförmåga att växa i marken och för att infektion 
ska kunna ske måste sklerotien ligga högst ca 2 cm 
från en planta eller plantans rötter. 

Vid torrt väder och måttlig temperatur kan 
askesporerna överleva 2-3 veckor i avvaktan på 
gynnsammare groningsbetingelser. För att asko
sporerna ska kunna gro och infektera behövs dels 
fritt vatten, dels tillgång till en yttre näringskälla, 
t.ex. fallna blomblad, pollen, vissna eller skadade 
blad. Mycelet växter först på näringskällan och 
infekterar sedan frisk vävnad. Infektion och mycel
tillväxt kan ske i temperaturintervallet 0-25°C 
med optimum vid 15-20°C. Myceltillväxten gynnas 
av hög relativ luftfuktighet (över 93%). Efter in
fektion växer svampen i plantan och under fuktiga 
förhållanden också utanpå plantan med ett vitt, 
bomullsliknande mycel. 

I mycelet bildas sklerotier, som består av tätt 
sammanpackade svamphyfer. Sklerotierna är från 
början vita och mjuka men blir sedan svarta och 
hårda. De flesta sklerotierna hamnar på marken 
vid skörd. I jorden kan sklerotierna överleva minst 
7 -l O år. Sklerotierna är mycket motståndskraftiga 
mot både torka och låga temperaturer. Vid vatten
mättnad i jorden bryts emellertid sklerotierna ned 
relativt snabbt. Sklerotierna harförmåga att bilda 
nya sklerotier i marken, s.k. sekundära sklerotier, 
utan att gå via någon värdväxt. Ett stort antal 
ogräsarter kan dessutom fungera som värdväxter. 
Långlivade sklerotier, möjlighet att bilda sekun
dära sklerotier samt många värdväxter bland 

Sklerotier, ca l cm långa, som 
bildat apotheciestjälkar. Fullt 
utvecklade apothecier i natur
lig storlek (t.v.). 
Foto: Eva Twengström (t.v.) 

Stj älkröta på tomat orsakad av svampen Sclerotinia 
sclerotiorum. Svampens sklerotier ( viikroppar) har 
bildats inuti stjälken. 

ogräsen gör att bomullsmögel kan finnas kvar i 
marken mycket länge även om ingen mottaglig 
gröda odlas. 

Åtgärder 
l växthus 
Håll luftfuktigheten så låg som möjligt. Sörj för 
god luftväxling, elda och lufta. Angrepp av bo
mullsmögel kan tyda på att kulturen är alltför fro
dig vilket både gynnar utveckling av marksmitta 
och skapar goda infektionsbetingelser. Problem 
med bomullsmögelkan också bero på bristande hy
gien i odlingen. 

Om angrepp har inträffat bör angripna växter 
och växtdelar tas bort. Se till att inga sklerotier 
hamnar på marken. Sänk luftfukt igheten i växt
huset. Efter kulturens slut måste grundlig sanering 
genomföras av växthus, bord, lådor mm. 

Försök har visat att bomullsmögelsklerotier 
dör efter ett par veckor vid varmkompostering 
(>55°C). Om denna temperatur ej garanterat kan 
uppnås i hela komposten bör materialet ej kompos
teras utan brännas. 

På friland 
För att minska risken för uppförökning av mark
smittan till nivåer somkan orsakakraftiga angrepp 
i odlingen är det viktigt att ha en god växtföljd. 
Mottagliga grödor bör ej återkomma oftare än vart 
5-6 år. Om mängden smitta i marken är hög krävs 
längre uppehåll för att sklerotieförekomsten ska 



minska. Det är också viktigt att hålla efter ogräsen 
i samtliga grödor i växtföljden. Mycket ogräs medfår 
att mikroklimatet blir gynnsamt får apothecie
bildning och infektion. Eftersom många ogräs dess
utom är värdväxter får bomullsmögel kan smittan 
överleva och t.o.m. uppfårökas på ogräs även när 
ickevärdväxter odlas. Maskros, åkermolke, lomme, 
penningört, våtarv, svinmålla, plister och viol är 
exempel på mottagliga ogräs. Vid användning av 
mellanradsgrödor kan risken får bomullsmögel 
öka genom att mikroklimatet blir gynnsammare 
får angrepp. I detta fallet, men även vid odling av 
gröngödslingsgrödor, bör man välj a arter som inte 
är värdväxter får bomullsmögeL 

Angrepp på lagrade produkter 
Smittan fårs in i lagret med angripna produkter 
och blastrester. Låt växtresterna stanna kvar på 
fältet. Skapa så goda lagringsförhållanden som 
möjligt. Låg temperatur hämmar svampens till
växt. Kyl därfår ned snabbt. Se Faktablad 10 T. 

Kemisk bekämpning 
lprodion (Rovral Aqua, klass 2 L) är registrerat får 
bekämpning av svampangrepp i odlingar av tomat, 
jordgubbar och prydnadsväxter. Behandling avät
liga växter får ej ske senare än 14 dagar fåre skörd 
med undantag av tomat där 3 dagars karenstid 
gäller. Då odlingar beflygs av bin och humlor får 
bekämpning endast ske med en koncentration som 
understiger 0,4% av preparatet i sprutvätskan. 

lprodion (Rovral Flo, klass 2 L) är registrerat 
får bekämpning av svampangrepp i odlingar av 
oljeväxter, kål, ärter, bönor, morötter, lök, frilands
gurka, bär, sockerbetsfrö, blomsterlök samt i gräs
mattor och plantskolor utomhus. Behandling får ej 
ske senare än 14 dagar fåre skörd. I oljeväxter och 
ärter får behandling dock ske senast när de fårsta 
skidorna respektive baljorna börjar matas. Bär
buskar får behandlas senast fåre kartbildning och 
frilandsgurka senast 2 dagar fåre skörd. 

U n der tiden odlingar be flygs av bin och humlor 
får bekämpning med Rovral Flo endast ske med en 
spädning motsvarande minst 400 liter vatten/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 förbjudet en
ligt lag. Den som vill mångfaldiga något av inne
hållet måste först få tillstånd från SLU Inst. för 
entomologi. Tel 018-67 23 47. 
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Bekämpning med lägre vattenmängder får endast 
utfåras nattetid mellan kl. 22.00 och 03.00 (svensk 
sommartid) om bina ochhumlorna lämnat området. 

Biologisk bekämpning 
Mycket forskning världen över pågår får närva
rande får att utveckla biologiska metoder för att 
bekämpa bomullsmögeL Coniothyrium minitans 
är en svamp som i många undersökningar givit go
da bekämpningsresultat. Andra mikroorganismer 
som parasiterar eller hämmar bomullsmögel är 
Gliocladium roseum, G. viridens, Sporodesmium 
sclerotivorum och Trickoderrna viride. När dessa 
svampar har blandats in i jorden har sklerotiefåre
komsten avsevärt minskat. Det finns dock ännu 
ingen biologisk bekämpningsmetod som är prak
tiskt tillämpbar. 
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