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ROTDÖDISKOGSPLANTSKOLOR 
Under senare år har skador på p lantor i form av rotdöd observerats i plantskolor och i ny
ligen utförda skogsplanteringar. Potentiella patagener som Cylindrocarpon, Pythium, Fusa
rium och Allemaria har påträffa ts i de skadade rötterna. Nedsatt vitalitet p g a ogynnsam 
mi ljöpåverkan tycks vara en förutsät tning för att plantröttema skall kunna angripas av rot
patogener. 

Bild l (t v) . 1-årig tall med och utan rotskctdor. 

Bild 2 (t h). Rotskador, kallusbildning och gråmögela ngrepp på 1-åriga granpla ntor, 
förorsakade av vattendränkning uneler långnattsbehancl li ng. 

Bakgrund 

Rotskador på täckrotsmil ade plantor av 
~r a n, tall och contortatall har under senare 
ar observerats i allt större omfat,t,ning i 
plantskolor och i nyligen utförda skogs
pla nteringar. Skadorna leeler ofta till total 
rotdöd. Mest drabbade av rotdöd blir 1-
å.riga plantor, men även 2-å.riga plantor kan 
skadas. 

Avdelningen för skogli~ mykologi och pato
logi försöker sedan n agr a år t i Il baka a t,t, 
klarlägga orsakerna till rotskadorna. Vi ut
nyt,t,jar för detta forskningsbidrag från 
skogsstyrelsen och fr ån Samarbetsnämnden 
för Nordisk Skogsforskning. I det sam
nordiska projektet medverkar forskare från 
Finland och Norge. 
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Rotskadorna kan uppstå under hela odlings
säsongen (vegetationsperioden). De första 
sjukdomssymptomen kan vara svåra att 
upptäcka och blir därför lätt förbisedda. 
Ofta är en knappt skönjbar färgförändring 
vid barrspetsarna det första tecknet på att 
rötterna har skadats. Plantans ti ll växt kan 
sedan avta samtidigt som missfärgningen av 
skottet ökar i omfattning. Skottet kan efter 
en tid få ett klorotiskt utseende, det förlorar 
Lurgom och blir ~ l appt. Till sl ut kan plan
tan dö (bild l ). A ven skenbart friska plan
tor kan ha begyn nande rotskador (bild 2) . 

Abiotiska skador 

Ibland förväxlas skador orsakade av pata
gener med abiotiska skador, el v s skador 
som ej är biologiskt betingade. Samtid igt 
finns ofta en koppling mellan de båda, ge
nom att a.biotiska skador utgör inkörsport 
för patogeuer. Plantskador som först visar 
sig som missfärgn ingar på skottet med 

ABIOTISKA 

Vanligen viil avgri.insade i plantsängen 

O fl a öve1·ensstämmand e med odlingsm,etcr 
de1· eller miljöfaktorer-

Ofta orientemde till väderstreck eller vind
riktning 

Likartad skadebild för näslan alla planlo1· 

Ingen spridning till andm p/rmtor 

\li.ivnaden för det mesta intorkad, 1nissfiiT
gad, kloTotisk, men inte möglig eller rutten 

Siwdan utvecklas snabbt efter t c.r gödsling, 
peslicidspru tning elle1· hå1·t vi.ide1· 

lngen patagen synlig 

Olika triidslag i olika åldrm· kan skadas sam
tidigt 

början vid barrspetsarna är för det mesta av 
abiotisk natur. Skadorna kan vara föror
sakade av klimatet (väderleken), markens 
fysiologiska och kemiska egenskaper, 
toxiska kemikalier såsom pesticider (herbi
cider, fungicider, insekticider), näriugsbrist 
el ler näringsöverskott. Skadorna sätter ned 
plantornas vitalitet och predisponerar dem 
för svampangrepp. 

Det är därför av största vik t att de första 
symptomen på en abiotisk skada uppmärk
sammas i t id och att rätt motåtgärd ka.n 
vidtas. Gör man det, ~år det för det mesta 
att klara plantorna fran seku ndära sva mp
angrepp. 

Abiotiska skador på plantorna kan ski ljas 
från bioti ska på följande sätt: 

BIOTJSKA 

\lan/igen ej vii l avgriinsade 

Ej överenssti.i1nnwnde med odlingsmetodc1· 
elle1· miljö fakto rer 

Ej orientemde till viide1 ·streck ellc·r vind1·ikt
nzng 

Ofta spridning till a nr! m plantor 

Vi.ivnaden ofta n tllen eller uppsviilld 

Skadan utvecklas långsamt och ojämnt, som
liga plantor döda, andm döende och åtc1· 
andm friska 

Patagen ofta synlig, t ex i fonn av svamp
mycel eller fruktkroppar 

O fl a beg1·iinsad till ett tr·ädslag och ett utveck
lingsstadium 

Ovanstående sammanställning är hiirn tad fr å.n ''Diseases and Insect Pe_s~s in Briti~h 
Columbia Forest Nurseries". Jack R. Sutherland & Everett van Eerclen. Bnt1sh Columbra 
Ministry of Forests/Canadian Farestry Servi ce, Joint Report No. 12, J uly 1980. 



sekundära svampskador 

Vi har under senare år undersökt ett stort 
antal rotskadade plantor som har skickats 
in till oss för att vi skulle klarlägga orsaker
na till skadorna. Både tall- och granplan
tor, mes t 1- åriga men även 2-åriga, har un
dersökts. Från många av plantorna har vi 
kunnat odla ut parasitära svampar från röt
terna. Bland svamparna förekom arter av 
Cylind1·ocarponJ PythiumJ Fusarium och Al
lernaria. Gemensamt för dessa svampar är 
att de är s k svaga parasiter som normalt 
fin n s i jorden där de lever i balans med 
andra mikroorganismer. Uneler normala för
hål landen angriper svaga parasiter inte 
pl anto rna. A n grepp kommer först uär plan
torna av någon anledning blir försvagade. 

Cylindrocarpon 

Den svamp som vi i oväntat stor omfattning 
påt räffade i skadade plantrötter var Cylin
d1·ocarpon destructans. Svampen, som sak
nar svenskt namn , är vanligen harmlös i rot
zonen hos jordbruksväxter och skogsträd. 
Li ksom många and ra svaga parasiter kan 
den leva på ytan av rötterna utan att skada 
dessa (bild 3). Oskadlig är den dock bara så 
länge plantan lever uneler optimala förhål
landen. Blir plantan försvagad (stressad) av 
någon anledning kan den annars harmlösa 
svampen ändra karaktär och upp träda som 
parasit och tränga in i röt terna och förstöra 
dem. 

Bild 3. Vita sporsamlingar av CylindrocaT
pon på tallrot. 

Cylindrocarpon kan bilda ett eller flera gif
tiga ämnen (toxiner) . I en normalt biolo
giskt buffrad jord skadar toxi ncrna inte 
plantrötterna. Vid en ensidig uppförökning 
av Cylindrocarpon i marken t ex genom fel
aktig fungicidbehandling kan toxinerna 

däremot nå lokalt fyto toxiska koncentra
tioner och skada finröttcrna. De giftiga 
ämnena som har trängt in i rötterna 
transporteras snabbt i plantan till de 
transpirerande barren som börjar gulna i 
spetsen redan innan svampens mycel har 
trängt in i plantans rötter. 

Fungicideffekter 

Vissa pesticider (herbidder, fungicider och 
insekticider) används i plantskolor utan att 
några mer omfattande undersökningar har 
gjorts för att studera hur dc uppträder i 
marken. Det har förekommit plantskador 
som har lett till misstanken att ackumule
ring av skadliga pesticider kan ha skett .. 1i:i r 
det gäl ler fungicider är det känt at t flertalet 
är smalverkande, d v s endast verkar på ett 
fåtal svamparter. Motståndskraftiga, nor
malt icke patagena arter kan genom änd
rade kon k u rrcnsförh ållanden förökas i sådan 
grad att de utvecklas till sk ad l.i ga para si ter. 
Vid ensidig användn ing av några få svamp
medel, eller vid ändring av prcparatkombi
nat ion , kan därför sjukcloma,r uppkomma, 
vilka tidigare inte har fö rekommit på plat
sen. 

Våra unelersökningar har visat att Cylindro
carpon är relati vt okänslig för flertalet fun
gicicler som används i plantskolorna. Av 
arton testade preparat hade enelast fyra full
god effekt mot Cylindrocarpon. De preparat 
som hade ri nga eller ingen effekt moL Cylin
dmcarpon slog däremot u t Trichode1·ma 
spp. , en av dc nyttiga svamparna i rotzonen. 
I laboratorieförsök har vi undersökt hu r två 
isolat av släktet Triehodenna påverkar Cy
lindmcaTpon. Båda isolaten visade sig vara 
starkt antagonistiska mot Cylindrocorpon 
som alltså hålls i schack av Trichodernw 
när mikrobiologisk baJans råder i jorden. 

En fungi cicl som hade mycket ringa effekt 
mot Cylindrocmpon va r Ronilan (vink lozo
lin ). Försök med unga tal lplan tor visade att 
fungiciclen kan skada rötterna. Rotspetsar
na mörknade reda n efter två dagar när dc 
utsattes för mycket små koncentrationer 
(2,5 ppm) av fungicidcn. Vid höga koncen
trationer ( 45 p pm) blev roten starkt för
krympt och växte nästan i spiral. Vid höga 
koncent rationer minskade dessutom korL
rotsbildningen. 

Vissa fungicicler kan all tså befrämja svamp
angrepp istället för att hindra dem. Fungi
ciclcn kan även ha en toxisk effekt på rot
spetsarna och därmed sänka rotens mot
ståndskraft mot angrepp av patogener. 



Behandling med en enda fungicid under 
lång tid kan alltså ge svåra plantskador och 
borde därför absolut undvikas. Helst skall 
man under en växtsäsong istället använda 
ett flertal preparat med olika kemisk sam
mansättning. 

I plantskalejord finns i regel avslitna rotde
lar från tidigare plant0dling. Vid undersök
ning av sådana rotdelar fann vi att de ofta 
var invaderade av Cylindrocarpon och att 
svampen kunde överleva i rotfragmenten 
upp till två år. Sät ts nya odlingslådor direkt 
på marken, istället för upphöjt på stöd, lö
per plantorna stor risk att bli angripna om 
rötterna kommer i kontakt med den infekte
rade jorden. Angrepp sker dock endast om 
plantorna är predisponerade för detta d v s 
är försvagade av någon anledning. 

Bild 4. Kallusbildning på tallrot. 

Försvagning - stress 

Plantskaleplantor genomgår näs tan alltid 
stressperioder orsakade av väderlek, pesti
cidbehandling mm. En vanlig typ av plant
stress är svrebrist p g a vattendränkning. I 
många. plantskolor används vid täckrotsod
ling finriven, välförmultnad torv utan in
blandning av något material som ökar ge
nomsläppligheten. Vid alltför riklig bevatt
ning (överskot tsbevattning) i växthus, eller 
på fril and under regniga. somrar, händer det 
lätt att torvens porer vattenfylls. Plantröt
terna blir dränkta och det uppstår syrebrist 
som få r rotti ll växten att avstanna.. Vidlång
varig syrebrist dör rotspetsarna. och plantor
na. försvagas och predisponeras för svamp
angrepp. Ett typiskt tecken på syrebrist är 
den kallusbildning som man kan se på en 
vattendränkt rot, speciell t vid infästningen 
av kortrötterna till huvudroten (bild4) . 

Vi fann rotskador förorsakade av Cylindro
ca7·pon även i nåo-ra plantskolor där herbi
cider (ogräsmedel) hade använts. I egna för
sök såg vi dessutom at t stress genom bc'
skuggning av småplantor gjorde dem mot
tagliga för angrepp av Cylind1·ocarpon. 

Sintord 

Obalans i rotzonsfloran genom ensidig an
vändning av någon fungicid samt nedsatt 
vi tal i te t hos plantorna är förutsätt n i ng ar 
för uppkomsten av de rotskador som har be
skrivits i denna. artikel. Framtida arbeten 
måste inrik tas på att bättre förstå och und
vika olika typer av stress som kan medföra. 
att svaga patagener angriper och fö rstö r 
plantro ten. 

Författare ti ll art ikeln ä r Lisclotte 
Deyer-Ericson, Sveriges lantbruks
universitet , avel f skoglig mykologi och pato
logi , U p p sala . 

Sveriges lan L bruksuniversitet, i nsti t u tio n en för skogsprocl u k tio n 
avel för skogsförnyelse, 770 73 GARPENBERG 
Redaktör: Cristina Ericson 
Ansvarig utgivare: Christer Nyst röm 
Återgivande enelast efter skrift lig överenskommelse ISSN 0280-0012 

Avesta Offset 


