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Bekämpning av bladsjukdomar
inom ekologisk vinbärsodling är en utmaning

Växtskyddsproblemen är ofta

ett betydande hinder för att

lyckas med ekoodling av vin-

bär. Växtsjukdomar, speciellt bladsjuk-

domar, kan försvaga buskarna och or-

saka stora skörde- och kvalitetsförluster.

De mest betydande sjukdomarna är

bladfallsjuka (Drepanopeziza ribis) och

bladfläcksjuka (Septoria ribis).  Bladfall-

sjukan har i Finland förekommit mest

på röda och vita vinbär, men den har

också på senare år påträffats i skottländ-

ska svartvinbärssorterna Ben Tirran och

Ben Alder som tagits till Finland för od-

ling. Bladfläcksjuka förekommer på alla

vinbär. Enligt undersökningar förorsa-

kar både bladfallsjuka och bladfläcksjuka

betydande skördeminskningar på röda

vinbär om inte sjukdomarna bekämpas.

För tillfället finns inte ett enda preparat

registrerat i Finland för ekologisk be-

kämpning av bladsjukdomar i vinbär.

Dessutom finns rätt lite publicerade

forskningsresultat att tillgå om ekolo-

gisk bekämpning av bladsjukdomar. I

ekorådgivningen rekommenderas ofta

användning av olika växtbaserade ut-

drag och avkok, både som förebyggande

och som direkt bekämpning av blad-

sjukdomar. Uppgifter om dessas effekt

är mycket knapphändiga.

Bekämpningsförsök

med olika besprutningar

På ekologiska försöksstationen i S:t Mich-

el inom Forskningscentralen för jordbruk

och livsmedelsekonomi, MTT, undersök-

tes bekämpningen av bladsjukdomar i

ekologiska vinbärsodlingar under åren

1999–2001 på vita vinbär och år 2001

också på röda vinbär. På försöksfältet

I försök som genomförts i Finland fann man ingen effekt av nässelvatten mot
bladsjukdomar på vinbär. Kompostvatten tycktes ha en viss förebygande effekt.

med vita vinbär fanns olika stammar av

Vit Holländsk som samlats in från od-

lare samt sunt plantmaterial av sorterna

Vit Tavastländsk och Vit Juterbog. I

besprutningsförsöken med röda vinbärs-

bestånd fanns sorterna Röd Holländsk,

Rotes Wunder, Rubina, Fortun, Nortun

och Jotun. Både vita och röda vinbärs-

bestånden blev nedklippta i april 1997

och omlagda till ekoodling.

Åren 1999–2000 behandlades vita vin-

bärsbestånden med lakvatten av torkade

nässlor eller med kompostvatten av nöt-

gödselkompost. År 2001 ersattes det egna

kompostvattnet med en vätskekompost i

vilken fanns 50 % nötgödsel och 50 %

vassleavfall från ett mejeri. Vid behand-

lingen av röda vinbär fanns nu följande

försöksled: vätskekompost, vassleavfall,

nässelvatten och kontroll (obehandlat).

Framställning av preparaten

och besprutningstidpunkter

Kompostvattnet framställdes av 2–3 år

gammal nötgödselkompost genom att

blanda 5 liter kompostgödsel i 20 liter

vatten. I nässelvattnet blandades 200 g

torkade nässlor (mest blad) i 10 liter vat-

ten. Blandningarna stod i rumstempera-

tur i behållare med lock en vecka före

första besprutning och två veckor före

andra besprutning. Före besprutning si-

lades blandningarna och nässelvattnet

späddes med vatten 1:10. År 2001 stod

nässelvattnet en vecka före besprutning

varefter hela blandningen silades och

förvarades i slutet kärl i kylrum för de

följande besprutningarna. Före besprut-

ning späddes det i förhållandet 1:5.

Vätskekomposten silades och blandades

med vatten i förhållandet 1:4. Vassle-

avfallet silades och blandades med vat-

ten 1:1. Både vätskekomposten och vassle-

avfallet förvarades i slutet kärl i kylrum.

Åren 1999 och 2000 besprutades vita vin-

bärsbestånden två gånger på våren och

två gånger på hösten. Vårbesprutningar-

na gjordes med en veckas intervall i slu-

tet av maj (i början av blomningen) och

de första dagarna i juni. På hösten be-

handlades bestånden efter skörden,

när en del av buskarnas blad redan hade

fallit. Med höstbesprutningarna strävade

man efter att gynna nedbrytningen av

bladen under hösten och vintern. År 2001

besprutades både de röda och de vita

vinbären fyra gånger; första besprut-

ningen i början av blomningen, andra

gången vid full blom, tredje gången vid

avslutad blomning och fjärde gången två

veckor efter tredje besprutningen.

Förekomsten av bladsjukdomar i be-

stånden följdes genom observationer un-

der växtperioden. I augusti samlades

bladprov från bestånden och på basen

av dessa bedömdes sjukdomarnas an-

greppsgrad. Skörden av bär skedde med

batong.

Sjukdomarna höll stången

Symptom på bladfläcksjuka började sy-

nas i bestånden omkring midsommar

och symptomen på bladfallsjuka om-

kring en vecka senare. År 1999 mins-

kade besprutningarna förekomsten av

sjukdomarna i vita vinbärsbestånden

både vid okulär besiktning och vid ana-

lyser av bladproven, men skillnaderna

var små. Under de följande åren fanns

det ingen skillnad i sjukdomsförekomst

mellan de olika besprutningarna. De

buskar som besprutats gav en aning hö-

gre skörd än de obehandlade men på

grund av de många olika stammarna av
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vita vinbär fanns stora skördevariatio-

ner inom samma behandling (figur 1).

Observationer i bestånden och analyser

av bladproven visade inte att besprut-

ningar med nässelvatten, vätskekompost

och vassleavfall minskade förekomsten

av bladsjukdomar jämfört med obehand-

lade. Juni och juli månaders regnmängder

år 2001 var dubbelt större än normalt och

förhållandena var därför gynnsamma för

spridningen av bladsjukdomar.  Det reg-

nade flera dagar strax efter de tre första

besprutningarna, vilket till en del kan ha

försämrat verkan. På fältet med röda vin-

bär varierade skörden från de enskilda

buskarna kraftigt mellan de olika sorterna

samt inom de olika bekämpningsleden.

Därför gick det inte att få fram skillnader

mellan de olika behandlingarna. Någon

nytta med besprutningarna i ekovin-

bärens sjukdomsbekämpning kunde man

på basen av våra försök inte påvisa.

Förebyggande bekämpning viktig

Både bladfallsjukan och bladfläcksjukan

övervintrar i blad som fallit ner vid roten

av buskarna och därifrån frigörs sporer

på våren i samband med regn och infek-

terar nya blad. Genom att behandla ned-

fallna blad försöker man påskynda deras

nedbrytning och därigenom minska

smittspridningen från bladen. En be-

kämpningsåtgärd skulle kunna vara att

ta bort blad som fallit till marken eller att

täcka över dem med något annat mate-

rial, men på stora odlingsarealer skulle

genomförandet av dylika åtgärder vara

alltför arbetskrävande.

Med rätt sortval kan man till en del un-

derlätta sjukdomsproblemen. Både inom

svart- och rödvinbärssorterna finns det

betydande skillnader i motståndskraft

mot sjukdomar. Av de rödvinbärssorter

som var med i dessa försök hade Röd

Holländsk, Rotes Wunder och Jotun klart

bättre motståndskraft mot bladsjukdom-

ar än Rubina, Fortun och Nortun.

Enligt undersökningen baserar sig effek-

ten av kompostvattnet i bekämpningen

av sjukdomar i huvudsak på förebyg-

gande bekämpning. Man vet att kom-

posten innehåller en mikrobflora, som till-

förd till växtunderlaget kan minska i mar-

ken levande svampar som förorsakar

sjukdomar samt av svampsjukdomar för-

orsakade skador på flera odlingsväxter.

Dessa för sjukdomsbekämpning nyttiga

mikrober kan likväl förstöras som en följd

av bl.a. temperaturhöjningen i komposte-

ringsprocessen.

Av de besprutningar som vi använt ver-

kar just kompostvattnet i gynnsamma

förhållanden ha en förebyggande effekt

mot bladsjukdomar. Därför vore det skäl

att fortsätta undersökningar med kom-

postvattnet och då precisera kompost-

vattnets tillverkningsprocess och besprut-

ningsprogram så att man bättre uppmärk-

sammar förebyggande bekämpning och

bekämpning under växtperioden.
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Översättning från finska: Bertel Riska

Figur 1. Avkastningen av vita vinbär och förekomsten av bladsjukdomar efter besprutning
med nässelvatten och kompostvatten (0 = frisk, 5 = helt infekterad). Åren 1999–2000
besprutades bestånden i början av blomningen och en vecka senare samt på hösten två
gånger efter skörden. År 2001 ersattes kompostvattnet med vätskekompost och besprutningar-
na skedde i början av blomningen, i full blom, i slutet av blomning och två veckor efter
avslutad blomning.
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