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Til produsenter av julestjerne      Os / Stokke, den 15. oktober 2010 
 
 

Ny informasjon fra Prosjekt bakteriose,  
Xanthomonas axonopodis pv. Poinsettiicola i 
julestjerne 
 
 

Liv Knudtzon og Magne Berland, Veksthusringen 
 
Vi har de to siste ukene forsøkt å finne informasjon om denne bakterien i de landene 
der den tidligere er påvist. Så langt har vi fått noen tilbakemeldinger, særlig fra 
Tyskland. Vi arbeider også med å kartlegge omfanget av problemet i Norge. 
Mattilsynet vurderer situasjonen fortløpende, og vi samarbeider med Arild Sletten i 
Bioforsk om utsending av informasjon. 
 
Status: 
Omfanget av problemet er så langt begrenset, men det er alvorlig for noen gartnerier 
som har mye smitte. En del gartnerier har bare noen få smitta planter. Per i dag er 
det sendt inn prøver fra ca 20 gartnerier, og det er så langt påvist smitte i de fleste av 
prøvene. Det er fortsatt flest prøver med bakteriose fra sorten ’Christmas Beauty’, 
men bakteriosen er også funnet i andre sorter. Det sendes inn nye prøver hver uke, 
så omfanget av problemet vil endre seg over tid.  
 
Spredning:  
Bakterien spres med handel av smitta plantemateriale, med vannsprut fra plante til 
plante og ved arbeid med plantene (topping, pinsering, fjerning av blad etc). 
Spredning kan også skje dersom luftfuktigheten i veksthuset er for høg. Dersom du 
har påvist bakteriose i julestjernene dine, er det viktig å følge rådene nedenfor.  
 

Har du mistanke om smitte på dine planter? 
Dersom du har mistanke om angrep av bakteriose Xanthomonas: Send inn en prøve 
til Planteklinikken. Det er tilstekkelig å sende inn 3-4 blad med typiske symptomer i 
hver prøve, Planteklinikken velger ut ett blad for analyse, og hver analyse koster ca 
1000 kroner. Ta kontakt med rådgivingstjenesten dersom du behøver hjelp til å se 
om plantene dine er smittet. Så langt er bakterien hovedsakelig funnet i sorten 
”Christmas Beauty”, så vær ekstra på vakt i denne sorten! 
  



Tiltak for å unngå spredning av bakterien: 
De viktigste tiltakene er å unngå overvanning (brusevanning) av plantene, sprøyting 
med plantevernmidler/veksthemmende stoff og høy luftfuktighet. 
Ved angrep anbefaler vi å: 

 Unngå brusevanning og høy luftfuktighet, dette gjelder også sprøyting med 

plantevernmidler og veksthemmende stoff.  

 Bytt hansker og vask hender/utstyr godt etter å ha jobbet med angrepne 

planter. Unngå så langt det er mulig å berøre plantene, særlig viktig når de er 

våte! Rykk plantene i tide. 

 Fjern planterester, bakterien kan overleve i tørt dødt plantemateriale ett år 

eller mer (mer om dette seinere). 

 Bekjempelse av bakteriose har i utlandet vist seg vanskelig i praksis og er 

nesten utelukkende basert på å få fjernet alle smitta planter. 

Fjerning/kasting av angrepne planter 
Tell opp antall planter dere kaster for hver sort (for at vi skal få en oversikt over hvor 
alvorlig problemet er) Fjerne blad med symptomer eller kaste plantene? Det er 
vanskelig å gi et konkret råd om hvor stort angrepet skal være før plantene kastes, 
det kommer an på…Ved å plukke angrepne blader håndteres plantene, og faren for 
videre smitte øker. Hvor lang tid det tar før nye blad viser symptomer, avhenger av 
mengden bakterier i planten og temperaturen. Seint i kulturen kan det muligens være 
tilstrekkelig å fjerne et blad eller to, planten vil fortsatt være salgbar. Om alle blad 
med symptomer fjernes nå, kan det være nye blader med symptomer innen kort tid, 
til slutt må planten kastes, og da er det allerede lagt ned arbeid til ingen nytte.  
 

 
Bilde illustrerer et relativt kraftig angrep av Xanthomonas.  
Denne planten mener vi bør kastes! Foto Liv Knudtzon. 
 

Alle blad med symptomer er en potensiell smittekilde til nye planter, dere må selv 
vurdere om bladene skal plukkes eller plantene kastes ut fra grad av angrep og tid til 
ferdig plante, risiko for videre spredning etc.  
 
  



Sprøyting med Menno Florades 
Gartnere i Tyskland sprøyter delvis julestjernene med desinfeksjonsmiddelet Menno 
Florades etter anbefaling fra Selecta, og det har også vært anbefalt til norske 
produsenter. Dette er et desinfeksjonsmiddel som ikke gjør annet enn å drepe 
bakteriene på bladoverflaten, nye bakterier vil komme tilbake innen kort tid. Plantene 
må sprøytes 1-2 ganger i uka for å holde bladene fri for bakterier og dermed unngå 
smitte til nye planter. Syke planter forblir syke, og når en stopper sprøytingen, vil 
bakterier igjen bryte ut på bladene. Effekten av Menno Florades er derfor svært 
begrenset. Sprøyting med kobber (ikke godkjent i Norge) har omtrent samme effekt 
som sprøyting med Menno Florades.  
 
Ved forsøksstasjonen i Geisenheim, Tyskland, har de forsøkt sprøyting med Menno 
Florades for å undersøke faren for skade på julestjernene. Plantene tok ikke skade, 
eller i svært liten grad skade dersom de ble sprøytet med anbefalte konsentrasjoner.  
 
Sponsing av analyser til Planteklinikken 
Prosjektet sponser en analyse fra hvert gartneri med kr 200 der det blir påvist angrep 
av bakteriose. For å få utbetalt pengene sendes kopi av resultatet til Veksthusringen 
avd Trøndelag, Gunnar Larsen, Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu. Det må også 
noteres hvilken sort det er, og hvilken uke plantene ble pottet/stukket. Husk 
kontonummer som pengene skal sendes til. 
 
Reingjøring av veksthus, bord, returtank etc etter endt kultur: 
Dette vil vi komme tilbake til i et seinere informasjonsskriv. 
 
Du kan lese mer om bakteriose i julestjerne på følgende sider: 
http://www.mattilsynet.no/, nyhetsbrev 29. september, her er også link til faktasider 
 www.eppo.org  ”Report of a pest risk analysis for Xanthomonas axonopodis pv. 
Poinsettiicola. 
http://www.negreenhouseupdate.info/index.php/search-form/341-poinsettia-
xanthomonas-leaf-spot 
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