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Växtpatogena svampar orsakar stora skördeförluster årligen på våra grödor, både 
kvantitativa och kvalitativa. Normalt är konsumenten förskonad från dåliga kvali-
téer i butiken eftersom omfattande åtgärder sätts in både före, under och efter 
odlingen. 

Genom förädlinG tas sorter fram 
som är motståndskraftiga mot flera 
betydelsefulla skadegörare. Myn-
digheter, forskning och utveckling 
understödjer användningen av ett 
friskt utsäde fritt från utsädesburna 
sjukdomar. Under odlingen görs 
odlingstekniska åtgärder inklusive 
bekämpning av skadegörare som 
både ökar skörden och kvalitén. 
När produkten väl är skördad vid-
tas många åtgärder som exempelvis 
lagring under optimala betingelser 
samt val av förpackningsmaterial 
som minskar spillet och gynnar den 
slutliga kvalitén.

olika faktorer påverkar utbrott 
och spridning av växtpatogena 
svampar. Svampen, värdväxten, 
miljön och tiden eller människans 
påverkan är de komponenter som 
epidemiologin utgår ifrån. Männi-
skans påverkan på miljön och hur 
detta påverkar våra kulturväxter 
och deras skadegörare har blivit 
alltmer aktuellt, inte minst genom 

de klimatförändringar som redan 
skett och de som beskrivs i alarmer-
ande klimatscenarios. Åtgärder mot 
växtskadegörare kräver ingående 
kunskaper om epidemiologins 
komponenter, samspelet mellan de 
olika komponenterna och det ofta 
komplicerade samspelet mellan en 
komponents olika delar. 

komponenten ’miljö’ omfattar 
till exempel klimatet, som kan delas 
upp i faktorer som nederbörd, fuk-
tighet, temperatur, strålning med 

flera. Dessa olika klimatfaktorer 
varierar i tid och rum och påverkar 
både växternas och sjukdomsal-
strarnas olika stadier och hela livs-
cykler, ofta avgörande för om en 
växtskadegörare skall få en snabb 
populationsökning. Av detta följer 
att klimatförändringar drastiskt kan 
inverka på växtpatogena svampars 
förekomst, spridning och deras be-
tydelse.

då vi vet en hel del om hur vädret 
påverkar olika skadegörare är det 
möjligt att förutse hur olika kli-
matscenarios kommer att påverka 
förekomsten av de skadegörare som 
redan finns i Sverige idag och de 
nya som kan komma. Potatisblad-
mögel som angriper potatis, men 
även tomat, kan tas som exempel. 
Potatisbladmögelväder uppträder 
under vissa år. Ett välkänt exempel 
är den stora bladmögelkatastrofen på 
Irland i mitten på 1800-talet. Under 
senare år har angreppen av potatis-
bladmögel varit allvarliga i södra 
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Bladmögel på ett potatisblad.  Foto: Lars Wiik
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Sverige och under vissa år har grö-
dan inte kunnat hållas frisk trots en 
ökad insats av bekämpningsmedel. 
I en aktuell finsk studie presenteras 
en analys av epidemier orsakade av 
potatisbladmögel under perioden 
1933-2002. Studien visar att blad-
mögelepidemierna började två till 
fyra veckor tidigare under senare 

delen av perioden (1996-2002) 
vilket delvis förklarades av ökad 
nederbörd och högre temperatur 
under växtodlingssäsongens bör-
jan. Även på andra håll i världen 
skedde förändringar i klimatet som 
bidrog till att ökad risk för potatis-
bladmögel, till exempel under pe-
rioden 1948-1999 i mellanvästern 

LÄS MER:

i USA. Nu är sannolikt inte en-
dast vädret orsak till att bladmöglet 
blivit svårare att bekämpa utan även 
en rad andra faktorer spelar stor 
roll som exempelvis förändringar 
i svampens livscykel där inte minst 
introduktionen av parningstyp A2 
och sexuell förökning bidrar. 

proGnos- och varninGsmodeller 
och beslutsstödsystem (DSS, deci-
sion support systems) med vädret 
som en av de viktigaste param-
etrarna finns i dag för en del skade-
görare, exempelvis för potatisblad-
mögel, och en utveckling av dessa 
kan medverka till att insatserna av 
kemiska bekämpningsmedel opti-
meras, inte minst då klimatet förän-
dras.
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