
Svampsjukdomarnas förtrollade värld 



 Skadegörare finns redan på fröet eller angriper fröet 
 på ett tidigt stadium, exempel vete 

• Fusarioser 

• Snömögel 

• Stinksot  

• Dvärgstinksot 

• Vetets flygsot 

• Vetets bladfläcksjuka 

• Brunfläcksjuka 

• Bipolaris 

• Mjöldryga 

• Trådklubba.  

• Med flera 

 

 

• Fusarium spp. 

• Microdochium nivale 

• Tilletia tritici (caries)  

• T. controversa 

• Ustilago tritici 

• Drechslera tritici-repentis 

• Stagonospora nodorum 

• Cohliobolus sativus 

• Claviceps purpurea 

• Typhula spp. 

• et al. 

 

 



Diversity 

Cultural methods 

Host resistance 

Pesticides 

Plant protection today with a high dependency on pesticides 



Diversity, crop rotation, 

preventative control methods 

Host resistance strategies 

Cultural methods 

Pesticides 

Desirable plant protection with the focus on control methods other than pesticides 



Legislations 

and regulations 

Cultural methods 

  

Fungicides 

Biological controls 

Crop losses 

Disease cycles 

Climate, weather 

Host resistance 

Economics 

Transgenic plants 

Induced SAR 

Förebyggande och andra åtgärder 



 
 

  När behöver vi beta stråsädesutsädet  



Sådjupets betydelse för angrepp av dvärgstinksot 
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Utsädeskontroll, sundhet 





Stinksot 





Friskt och sjukt vete 



Friska och sjuka vetekärnor 



Ett ax innehåller flera miljoner sporer 



Dvärgstinksot        &                 Stinksot 



    Dvärgstinksot                &            Stinksot 



Dvärgstinksot 

• Jordburen smitta 

• Endast ljusgroende 

• Sporer > 

• Sporer taggiga 

• Sporer med slemhölje 

• Kraftig bestockning 

• Mycket förkortade 

• >10 år i marken 

 

Stinksot 

• Utsädesburen o jordb. 

• Ljus- o mörkergroende 

• Sporer < 

• Sporer inte taggiga 

• Sporer utan slemhölje 

• Normal bestockning 

• Något förkortade 

• >10 år i marken 

 



Projektet Klokt mot sot 

Projektet utförs: Under tre år med start nu, 2017-2019. 

 

Syfte: Att jämföra ekologiskt acceptabla betningsmedel och 
 fysikaliska sanerings- och bekämpningsmetoder i olika 
 sorter. 

 

Mål: Att vanligt stinksot effektivt kan bekämpas på gårdsnivå. 

 

Bidrar: HL, B-GC, ER, KA, MN, TM, AB med flera. 

 

Finansiär: Ekhagastiftelsen. 

 



Klokt mot sot, behandling av smittat utsäde med 
utvärdering i fältförsök och med andra metoder 

 Borstning, 

 Extrakt av vitsenap, 

 Växtextrakt annat än vitsenap, 

 Mjölkpulver alternativt bakpulver, 

 Ättiksyra alternativt vinsyra, 

 Cerall, 

 ThermoSeed, 

 SonoSteam, 

 E-ventus, 

 Kombinationer. 

 

 



Tack för er uppmärksamhet 


