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Abstract
Experiments aimed at reducing infections of cherry spruce rust (Thekopsora areo-

lata) through the use of fungicide were carried out over two consecutive years. The 

fi rst trial involved conventional spraying with the fungicide Amistar at time of female 

fl ower pollen (and rust spore) receptivity. The second involved stem injections with 

the systemic fungicide Tilt.

Due to low natural infection pressure in the locality where the Amistar trials were 

carried out, the protective effect of Amistar against cherry spruce rust could not be 

evaluated.

In the Tilt trials, infection level was too low for carrying out any meaningful 

evaluation the fi rst year. At the second year, the application time and dose used 

when injecting Tilt, did not result in any protective effect against cherry spruce rust.

The trials showed that neither of the tested fungicides had a negative effect on the 

seed set and seed development.
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Sammanfattning 

Försök att begränsa infektion av grankotterost med hjälp av två olika bekäm-
pningsmedel har genomförts under två år. Dels genom konventionell besprut-
ning av granblommor med fungiciden Amistar vid tiden då blommorna var 
mottagliga för pollen (och rostsporer), dels har den systemiskt verksamma 
fungiciden Tilt injicerats i stammarna på plantageträd.  

Till följd av för lågt naturligt infektionstryck där försöken genomfördes har det 
inte varit möjligt att utvärdera Amistar med avseende på skyddseffekt mot 
grankotterost. 

För Tilt, där utvärdering av försöket kunde göras för ett av två år, visade 
resultatet att preparatet inte ger något skydd mot grankotterost vid den 
applicerade dosen och injektionstidpunkten. 

Försöken har visat att de testade fungiciderna inte ökar aborteringen eller  
stör fröbildningsprocessen hos de behandlade träden. 

Bakgrund 

Grankotterost (Thekopsora areolata) är ett stort problem i fröplantager. Under 
2006, som var ett s.k. mast-år för kottsättning (år med extra mycket kott), 
drabbades granfröplantager över i stort sett hela norden av grankotterost. 
Omkring 70 % av kottarna drabbades i undersökta plantager, och i rostinfekte-
rade kottar produceras inga frön. Även under 2011 (i södra delen av landet) 
och under 2012 (i norra delen) har skörden blivit hårt drabbad av grankotterost 
och hela plantageskördar har spolierats.  

Enligt äldre litteratur och kunskap värdväxlar grankotterost mellan gran och 
hägg. Från Finland har det emellertid på senare tid kommit indikationer på att 
det inte är helt säkert att rosten behöver ha någon mellanvärd utan att den kan 
spridas från kotte till kotte (Kaitera m.fl., 2009a). Om detta stämmer är det 
mycket oroande och kan innebära att angripna, kvarlämnade kottar, kan vara 
en källa till framtida rostangrepp inte bara genom sporspridning till mellan-
värden hägg, utan även direkt från kotte till kotte. Spridningen mellan kottar 
skulle också kunna underlättas genom att skadeinsekter som lever i kottar, 
uppsöker nya kottar under kommande år och då kan hjälpa till att sprida 
rostsvampens sporer. Gamla rostkottar kan släppa sporer under flera år. Enligt 
en nyligen publicerad finsk studie så sprider rostangripna kottar vitala sporer 
under minst fyra år efter infektion (Kaitera & Tillman-Sutela, 2014). Kaitera 
och Tillman-Sutela rekommenderar i sin artikel att plantageägarna bör plocka 
bort alla rostangripna kottar i plantagerna för att minska risken för framtida 
rostangrepp och därigenom förbättra möjligheten till fröproduktion. Det är 
dock en mycket kostsam åtgärd som plantageägarna inte gör utan tydliga 
experimentella resultat, som visar att det verkligen har effekt. 

Viktigaste tidpunkt för infektion av grankotterost verkar vara under blom-
ningen, i och med att blommor som varit isolerade vid försök (Kaitera m.fl., 
2009b) och vid kontrollerade korsningar i förädlingsprogrammen klarat sig från 
rost. Om detta är den enda tidpunkt då rosten kan infektera kottarna är dock 
oklart.  
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Det finns ytterligare en rostsvampsart som kan drabba kottar, Chrysomyxa 
pirolata. Denna art värdväxlar med olika arter av pyrola och på så vis mer 
knuten till skogsmark (jmf. Kaitera m.fl., 2009a). I Sverige är de flesta planta-
gerna belägna på gammal åkermark, vilket skulle kunna vara en anledning till 
lägre förekomst av C. pirolata. Emellertid är T. areolata den vanligaste rost-
svampen även i beståndsinsamlade kottar i Sverige (pers. kom. E. Walfridsson, 
Skogforsk). En annan art i Chrysomyxa-släktet, C. abietis, som drabbar granbarr 
behöver inte värdväxla för att orsaka infektion (Uotila m.fl., 2000). Om detta 
även gäller C. pirolata skulle en infektion kunna innebära en uppbyggnad av 
arten även i plantager som ligger långt från skogsmark. De båda arterna som 
infekterar kottar är lätta att skilja åt då färgen på sporerna hos C. pirolata är gul, 
medan sporerna hos den vanliga grankotterosten (T. areolata) är bruna.  

För att se om det är möjligt att reducera angreppen av grankotterost genom 
fungicidbehandling genomfördes under 2014 och 2015 försök med två poten-
tiellt intressanta preparat, Amistar som sprutas på blommorna och Tilt som är 
en systemiskt verkande fungicid som injiceras i stammen på plantageträden. 

Material och metoder 

TESTADE FUNGICIDER 

Båda de testade bekämpningsmedlen är produkter från bolaget Syngenta Crop 
Protection, Basel, Schweiz.  

Amistar 

Den aktiva substansen (a.s) är azoxystrobin, 250 g/l (25 %). Enligt Kemi, 
Sundbyberg, är Amistar godkänd för användning mot bl.a. svampangrepp i 
skogsplantskolor. Enligt Syngentas bruksanvisning är azoxystrobin ett syste-
miskt verkande ämne, och kan också tränga igenom blad. Vidare skrivs att 
preparatet i första hand är förebyggande, men kan även appliceras när skada 
syns. Skyddet varar i 3–6 veckor efter applikation. 

Tilt 250 EC 

Den aktiva substansen (a.s) är propikonazol 250 g/l (25 %). Enligt Kemi, är 
Tilt godkänd för användning mot bl.a. svampangrepp i skogsplantskolor. 
Enligt Syngentas bruksanvisning är propikonazol ett systemiskt verkande 
ämne, och upptas av plantan inom 4–6 timmar efter applikation och ger skydd 
i 3-4 veckor. Vidare skrivs att preparatet både är förebyggande och kan också 
appliceras när skada syns. Upptagstiden och tiden till full effekt varierar med 
gröda. Den aktiva beståndsdelen i Tilt, är densamma som i den injicerbara 
fungiciden Shepherd (Arborsystems, Omaha, USA). I Shepherd är dock an-
delen (a.s) ca 14 % att jämföra med ca 25 % för Tilt. För Shepherd finns en 
rekommendation att injicera 1–2 ml per ca 10 cm av trädets omkrets när det 
gäller rostsvampar. Arborsystems rekommenderade tidpunkt för injektioner är 
under sensommaren för att få tid till att tränga ut i knoppar som skall spricka 
upp under följande säsong. Båda rekommendationerna, dos- och tid, är för 
lövträd. 
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Försökslokaler 

FRÖPLANTAGE FP-65 RÖRBY 

Plantage FP-65 Rörby är en granplantage från den första omgången plantager. 
Den är anlagd i mitten på 1960-talet. Arealen är 11 hektar och den innehåller 
27 kloner, ursprungligen med relativt lika antal ympar av varje klon. Plantagen 
har blommat och producerat frö relativt bra under åren. Plantagen innehöll 
ursprungligen 40 kloner men 1989 gallrades kloner med polskt ursprung ut, så 
därefter består plantagen av 27 svenska kloner. Plantagen är avsedd för plan-
tagezon G5, vilket innebär att materialet från plantagen har sitt huvudsakliga 
användningsområde mellan ungefär latitud 60° och 61,5°.  

Plantagen har drabbats av en del avgångar, bl.a. beroende på att ympar blivit 
angripna av jättebastborren (Dendroctonus micans), vilken sätter ner trädens vita-
litet. Det är till följd av gallring och avgångar svårt att orientera sig i plantagen 
och därmed svårt att säkert fastställa klonidentitet på enskilda ympar. I för-
söken genomförda i Rörby har därför inte klonidentitet fastställts för de ympar 
som ingått i försöken. 

FRÖPLANTAGE FP-504 ÅLBRUNNA 

Plantage FP-504 Ålbrunna är en granplantage från den andra omgången plan-
tager, och är anlagd i början av 1980-talet. Arealen är 25 hektar och den inne-
håller 135 kloner. Plantagen har blommat och producerat rikligt med frö sedan 
den startade sin fröproduktion i slutet av 1990-talet. Plantagen är liksom Rörby 
avsedd för plantagezon G5. Plantagen har haft få avgångar och är lätt att orien-
tera sig i. Därför har det varit möjligt att fastställa klonidentitet på de ympar 
som ingått i försöket. 

FÖRSÖK MED AMISTAR 2014 

Försöket utfördes i fröplantage FP-65 Rörby 

Försöket hade två försökled. Behandlad med Amistar och obehandlad kontroll. 
På varje i ymp som ingick i försöket slumpades det ut vilka grenar som skulle 
ingå i respektive försökled. Totalt så ingick 8 ympar i försöket och i försöks-
leden ingick 102 respektive 99 blommor (Kontroll respektive Amistar). Kon-
centrationen var 7 ml Amistar per liter färdig sprutvätska. För besprutningen 
användes en 5 liters Hardi tryckspruta där ett tryck på runt 3 bar pumpades 
upp. Behandlingen utfördes 14 maj och gjordes noggrant i alla riktningar mot 
blommorna tills preparatet började rinna av. Blommorna var vid behandlingen 
i det utvecklingsstadie då de är öppna och mottagliga för pollen (och svamp-
sporer av grankotterost). Blommorna kontrollerades regelbundet efter besprut-
ningen. I slutet av september samlades samtliga kottar på provgrenarna in, och 
förekomsten av rostangrepp bedömdes. Kottarna slogs sedan ihop till ett prov 
per träd och försöksled på vilket sedan fröanalyser utfördes. 
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FÖRSÖK MED AMISTAR 2015 

Försöket utfördes i fröplantage FP-65 Rörby 

Försöket hade två försökled. Behandlad med Amistar och Kontroll. På varje i 
ymp som ingick i försöket slumpades det ut vilka grenar som skulle ingå i 
respektive försökled. Totalt så ingick 14 ympar i försöket och i försökleden 
ingick 231 respektive 181 blommor (Kontroll respektive Amistar). Koncentra-
tionen var 7 ml Amistar per liter färdig sprutvätska. För besprutningen använ-
des en 5 liters Hardi tryckspruta där ett tryck på runt 3 bar pumpades upp. 
Behandlingen utfördes 21 maj och gjordes noggrant i alla riktningar mot blom-
morna tills preparatet började rinna av. Blommorna var vid behandlingen i det 
utvecklingsstadie då de är öppna och mottagliga för pollen (och svampsporer 
av grankotterost). Blommorna kontrollerades regelbundet efter besprutningen. 
I mitten av oktober samlades kottarna på provgrenarna in och förekomsten av 
rostangrepp bedömdes. 

FÖRSÖK MED TILT 2014 

Försöket utfördes i fröplantage FP-65 Rörby 

Försöket hade två försökled. Behandlad med Tilt och obehandlad kontroll. Då 
Tilt är en systemisk fungicid som injiceras i stammen så var varje ymp antingen 
behandlad eller kontroll. Behandlingen utfördes med Arborsystems  
”Direct Inject Wedgle” och doseringen var 1 ml Tilt 250 EC per 10 cm av 
trädets omkrets i brösthöjd. I försöket ingick 8 ympar i Behandlat försökled 
och 9 ympar i Kontroll. Behandlingen utfördes 27 maj. Blommorna kontrolle-
rades regelbundet efter besprutningen. Kottinsamlingen utfördes slumpmässigt 
på tre kottbärande grenar. Skadorna bedömdes först på samtliga kottar per 
gren. Kottarna slog sedan ihop till ett prov per träd på vilket sedan fröanaly-
serna utfördes.  

FÖRSÖK MED TILT 2015 

Försöket utfördes i fröplantage FP-504 Ålbrunna 

Försöket var som 2014 med Tilt och obehandlad kontroll, men behandlingen 
utfördes med Arborjets Quick-jet (Arborjet, Cincinnatti, USA). I försöket in-
gick 13 kloner med totalt 35 ympar (17 ympar behandlade med Tilt och 
18 ympar i Kontroll). Behandlingen utfördes 11 maj. Kottar insamlades på tre 
grenar per ymp. De tre grenarna var de med mest kott per ymp. Kottarna från 
grenarna slogs ihop till ett prov per ymp. Kottarna räknades och antalet kottar 
med rostskador registrerades. 
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Statistisk analys 

I de två försöken från 2014 så analyserades frödata, och i försöket 2015 med 
Tilt i Ålbrunna analyserades procent kottar utan rost med modell (1). Analy-
serna utfördes i SAS Proc GLM enligt följande modell: 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝑎𝑖 + 𝑏𝑗 + 𝑒𝑖𝑗  (1) 

Där: 

𝑦𝑖𝑗  = Beroende variabel, t.ex. tusenkornsvikt eller procent rostfria kottar. 

𝜇 = Globalt medelvärde. 

𝑎𝑖 = Fix effekt av träd eller klon. 

𝑏𝑗 = Fix effekt av försöksled (behandling med Ami/Tilt eller Kontroll). 

𝑒𝑖𝑗 = Residual (N(0, 𝜎𝑒
2)). 

I försöket med Tilt i Rörby 2014 användes inte den fixa effekten av träd. 
Signifikanta skillnader mellan behandling och kontroll utfördes via jämförelser 
av ”least sqare means” i GLM-proceduren. 

I försöket med Amistar i Rörby 2015 var angreppsfrekvensen så låg att en ana-
lys av skillnad i skadegrad i absoluta tal inte var meningsfull. I stället klassades 
varje ymp in i en av de två grupperna Amistar och kontroll, baserat på vilken 
av behandlingarna som hade högst skadegrad på denna ymp. Antalet ympar i 
dessa grupper jämfördes sedan i ett Chi-två-test.  

Resultat och diskussion 

AMISTAR 2014 I FP-65 RÖRBY 

Totalt insamlades 93 kottar från det Amistarbehandlade försöksledet och 
100 från kontrollen. Av dessa var tre rostangripna i respektive försökled. Den 
mycket låga angreppsfrekvensen medförde att det inte gick att utvärdera be-
handlingens effekt vad avser skydd mot angrepp av grankotterost. Försöket var 
däremot utmärkt för att studera Amistarbehandlingens eventuella effekter på 
fröbildningen och frökvaliteten. 

Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kontroll och Amistar-
behandling för vare sig antal matade frön per kotte, tusenkorsvikt eller gro-
barhet (mätt som anatomisk potential), Tabell 1. Antalet matade frön per kotte 
var visserligen lägre för Amistarbehandlingen men skillnaden är liten i jämfö-
relse med den stora skillnaden mellan olika träd som ingick i försöket (varia-
tionsvidd mellan träd var 8–67 frön per kotte). Detta tillsammans med att frö-
storleken och grobarheten inte skiljer sig åt leder oss till slutsatsen att Amistar-
behandling inte leder till allvarliga störningar av fröbildningsprocessen. 
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Tabell 1.  
Antal matade frön per kotte, tusenkornsvikt på frön och grobarhet på frön (mätt som anatomisk potential) i 
försöket med Amistarbehandling i plantage FP-65 Rörby 2014. 

Variabel 
(LsMean ± StdError) 

Kontroll Amistar 
Pr > |t| för H0: 

 LsMean1 = LsMean2 

Antal matade frön per kotte  44,6 ± 3,4 38,4 ± 3,4 0,238 

Tusenkornsvikt 6,71 ± 0,15 6,61 ± 0,15 0,643 

Grobarhet 
(Anatomisk potential) 

96,9 ± 0,13 96,9 ± 0,13 1,000 

 

AMISTAR 2015 I FP-65 RÖRBY 

Totalt insamlades 166 kottar från det Amistarbehandlade försöksledet och 
221 från kontrollen. Av dessa var 15 och 24 stycken rostangripna i respektive 
försöksled. Den mycket låga angreppsfrekvensen (9,0 % och 10,9 %) och att 
det i många fall var helt fritt från rostskador medförde att det inte gick att ut-
värdera behandlingens effekt med kvantitativa statistiska metoder.  Ett Chi-två 
test visade heller inte på någon signifikant skillnad mellan Amistarbehandling 
och Kontroll.  

De två försöken har haft för få skadade kottar för att utvärdera effekten av 
Amistarbehandlingen. Därför är det i nuläget inte möjligt att säga om behand-
ling med Amistar är verksamt för att reducera grankotterost i granfröplantager. 
Med tanke på att Amistar kan ha en systemisk effekt, finns en liten risk att även 
de obehandlade grenarna indirekt blivit påverkade. Detta kan i sådana fall ha 
gjort att skillnaden i rostangrepp mellan behandlade kottar och obehandlade 
kottar blivit mindre. Då behandlade grenar och obehandlade grenar sällan varit 
tätt inpå varandra, torde den möjliga systemiska effekten ha varit liten. Fler för-
sök behövs emellertid för att fastställa preparatets eventuella effekt på gran-
kotterost.  

TILT 2014 I FP-65 RÖRBY 

Totalt insamlades 95 kottar från de Tiltbehandlade träden och 52 kottar från 
kontrollträden. Av dessa var två kottar från de Tiltbehandlade träden rostan-
gripna. Den mycket låga angreppsfrekvensen medförde att det inte gick att 
utvärdera behandlingens effekt vad avser skydd mot angrepp av grankotterost. 
Liksom i försöket med Amistar gick det däremot utmärkt att studera Tilt-
behandlingens eventuella effekter på fröbildningen och frökvaliteten. 

Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kontroll och Tiltbehandling 
för vare sig antal matade frön per kotte, tusenkorsvikt eller grobarhet (mätt 
som anatomisk potential), Tabell 2. Antalet matade frön per kotte var visser-
ligen lägre för Tiltbehandlingen men skillnaden är liten i jämförelse med den 
stora skillnaden mellan olika träd som ingick i försöket (variationsvidd mellan 
träd var 16–90 frön per kotte). Detta tillsammans med att fröstorleken och 
grobarheten inte skiljer sig åt leder oss till slutsatsen att Tiltbehandling inte 
leder till allvarliga störningar av fröbildningsprocessen. 
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Tabell 2.  
Antal matade frön per kotte, tusenkornsvikt på frön och grobarhet på frön (mätt som anatomisk potential) i  
försöket med Tiltbehandling i plantage FP-65 Rörby 2014. 

Variabel 
(LsMean ± StdError) 

Kontroll Tilt 
Pr > |t| för H0: 

LsMean1 = LsMean2 

Antal matade frön per kotte  48,9 ± 8,4 39,4 ± 7,8 0,425 

Tusenkornsvikt 7,94 ± 0,38 7,68 ± ,035 0,612 

Grobarhet 
(Anatomisk potential) 

95,0 ± 0,26 96,9 ± 0,24 0,327 

 

TILT 2015 I FP-504 ÅLBRUNNA 

Doseringen av Tilt var planerad att vara 1 ml per 10 cm omkrets i brösthöjd 
för ymparna. Den faktiska doseringen blev dock något lägre. Ympar med en 
diameter på 16 cm (50 cm omkrets) fick i medeltal 3,5 ml Tilt och ympar med 
22 cm i diameter (70 cm omkrets) fick 5 ml Tilt, Figur 1.  
 

 

Figur 1.  
Dosering av Tilt (ml) i förhållande till ymparna omkrets (cm). 

Totalt insamlades 307 kottar från de Tiltbehandlade träden och 323 kottar från 
kontrollträden. Skillnaden mellan behandling och kontroll var 3,5 % och var 
inte statistiskt signifikant, Tabell 3.  

Tabell 3.  
Procent kottar utan angrepp av grankotterost i försöket med Tilt i FP-504 Ålbrunna 2015. 

Variabel 
(LsMean ± StdError) 

Kontroll Tilt 
Pr > |t| för H0:  

LsMean1 = LsMean2 

Procent kottar fria från rost 75,9 ± 3,6 79,3 ± 3,6 0,490 

 
 

Dos Tilt (ml) 
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I försöket i Ålbrunna var skadenivån tillräckligt hög för att ge en säker skatt-
ning av behandlingseffekten. Skillnaden i skadenivå mellan Tiltbehandlade och 
obehandlade ympar var dock endast 3,5 %, vilket är alldeles för lågt för att be-
handlingen skall kunna rekommenderas för användning. I försöket gavs en 
något lägre dos Tilt än den planerade (0,7 ml per 10 cm omkrets i stället för 
1 ml per 10 cm), men med tanke på att rekommendationen gäller 
Arborsystems produkt med cirka halva mängden aktiv substans, så borde den 
använda dosen vara fullt tillräcklig. Dock är rekommendationerna baserade på 
lövträd, och det kan vara så att barrträd kräver mer p.g.a. sämre upptag. Den 
rekommenderade tidpunkten för injektion är enligt Arborsystems under sen-
sommaren året innan för att preparatet skall komma ut i de nybildade knoppar-
na. Detta kan vara aktuellt för barrträd också, varför mer långsiktiga försök bör 
utföras. Om det under 2016 blir kottar på träden som injicerats under 2015, 
vore det intressant att undersöka eventuella behandlingseffekter hösten 2016. 

Resultaten för Tilt tyder på att det inte är aktuellt att injicera på våren samma år 
som blomningen. Fortsatt aktivitet gällande Tilt bör avvaktas tills ett eventuellt 
resultat erhålls från 2015 års injiceringar. Om Tilt måste injiceras under sen-
sommaren för att vara effektivt, är det inte kompatibelt i tid med injiceringar av 
det blomningsstimulerande gibberellinet, och därmed mindre attraktivt att gå 
vidare med.  

Effektiviteten i Amistar har i de genomförda försöken inte kunna utvärderas 
med tillräcklig säkerhet, varför det preparatet bör testas vidare. I fortsatta för-
sök bör behandling och kontroll vara på olika rameter av samma klon för att 
undvika att kontrollen påverkas av behandlingen till följd av preparatets syste-
miska karaktär. Tilt och Amistar är de preparat som bedömdes vara de med 
störst sannolikhet att kunna fungera mot grankotterost. Nu bör också andra 
preparat som potentiellt kan vara verksamma mot grankotterost att testas till-
sammans med fortsatta tester av Amistar. 

De testade fungiciderna har inte påverkat de behandlade trädens förmåga att 
producera fungerande frön. Nya försök bör genomföras som kan verifiera att 
Amistar och nya kandidatpreparat inte stör fröbildningen och fastställa deras 
skyddseffekt mot grankotterost. 

Referenser 
Kaitera, J. Tillman-Sutela, E. & Kauppi, A. 2009a. Seasonal fruiting and sporulation of 

Thekopsora and Chrysomyxa cone rusts in Norway spruce cones and alternate hosts 
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Kaitera, J. Tillman-Sutela, E. & Kauppi, A. 2009b. Cone bagging hinders cone and 
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