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Bakterien Xanthomonas hortorum pv. pelargonii kan gjøre stor skade i Pelargonium, 
men det har vært få problemer med denne bakterien i Norge. Årsaken til dette er det 
omfattende arbeidet som er gjort med rensing av morplanter i denne kulturen. De 
siste årene har importen av småplanter tiltatt betydelig, og de aller fleste stiklinger og 
småplanter av Pelargonium har i dag sin opprinnelse i utenlandske morplanter. Selv 
om disse morplantene underlegges omfattende testing for skadegjørere, viser det 
seg at det er konstatert Xanthomonas i ferdigvare av Pelargonium både i Nederland 
og andre europeiske land. Jeg har ikke hørt om problemer i Norge denne våren.  
 
Xanthomonas har normalt en symptomfri latent periode mens den spres i planten. 
Småplantene kan derfor se friske og fine ut ved innpotting. Normalt vil symptomer på 
smitte komme til syne etter tre uker, men dette avhenger av temperaturen og klimaet 
i veksthuset. Ved dyrking i relativt lav temperatur og ved lav luftfuktighet behøver ikke 
sykdommen komme til syne så lenge plantene er  iproduksjon i veksthuset. 
Stressituasjoner som tørke og høg temperatur kan føre til utvikling av bakteriosen. 
Vær oppmerksom på visning av blad, bladflekker og mistrivsel i plantene, ta kontakt 
med Veksthusringen om du er usikker på kulturen.  
Bakteriene kan overleve i lang tid i visne blad, og kan også overleve en stund i jord, 
vann, matter etc. Bakterien smitter lett ved skjæring av stiklinger etc.  
 
Det finnes ingen midler til bekjempelse av bakterien, utgangspunktet må være reint 
plantemateriale og god hygiene i formeringsprosessen. Unngå også overvintra 
hobbyplanter i gartneriet. 
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De to siste årene er det blitt observert en endring i bakterien på to måter. Det ene 
som er spesielt, er at symptomene på bakteriose delvis har vært atypiske, og det 
andre er at ”inkubasjonstiden” har vært svært lang. Undersøkelser ved hjelp av DNA 



– analyser i Nederland har vist at det så langt er funnet tre ulike stammer av 
Xanthomonas i Pelargonium. Den ene stammen gir atypiske symptomer på bladene, 
mens de to andre har ulik tid fra infeksjon til synlig utbrudd.  
Symptomene som er atypiske kan lett forveksles med bladnekrose og tørkeskade. 
Denne rasen har gitt nekrotiske flekker i bladene, som etter hvert tørker og faller av. 
En annen rase har forsinket utbrudd i forhold til hva som har vært normalt tidligere, 
symptomene ble i forsøk først synlige ni uker etter smitting. Dette betyr at plantene 
kan være smittet, men at skaden først blir synlig når plantene omtrent er klare for 
salg. Dyrkingstemperaturen påvirker i stor grad tiden fra smitte til synlig utbrudd.  
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