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Xanthomonas axonopodis pv. Poinsettiicola i julestjerne, 
en oppsummering 
 
Liv Knudtzon og Magne Berland, Veksthusringen 
 
 

Veksthusringen søkte den 29. september 2010 NGF FoU- fond om hastemidler etter funn av 

bakteriose i julestjerne. Denne bakterien er ikke tidligere påvist i Norge.  

De viktigste tiltakene har vært å se etter (evt. avkrefte) bakteriose i gartneriene, skaffe til veie 

og videreformidle informasjon om bakteriosen så raskt som mulig, samt foreslå tiltak for å 

begrense de økonomiske konsekvensene mest mulig.  

 

Xanthomonas axonopodis pv. Poinsettiicola ble påvist i totalt 16 gartnerier i Norge, men bare 

et fåtall har hatt store problemer med denne bakterien. Rask informasjon fra 

småplanteleverandøren fulgt opp av god og rask informasjon blant annet fra Veksthusringen, 

har trolig bidradd til å begrense skadene. Ved å utvise forsiktighet ved håndtering og 

sprøyting av plantene sammen med god klimastyring har angrepet ikke utviklet seg 

nevneverdig i det enkelte gartneri.  

 

Mattilsynet har også håndtert denne saken på en svært god måte. Ved å definere Xanthomonas 

axonopodis pv. Poinsettiicola som en potensiell karanteneskadegjører i ferdigvare av 

julestjerne, er plantene i stor grad blitt stående i veksthuset i stedet for å bli kastet, og dette 

har i ettertid vist seg å være riktig.  

 

Vi har fått god hjelp fra Professor Dr. Walter Wohanka ved forskningsstasjonen i Geisenheim, 

Tyskland. Han har arbeidet med Xanthomonas siden den ble påvist første gang i Tyskland i 

2003. Arild Sletten ved Bioforsk Plantehelse har bistått oss med gjennomlesing av 

infoskrivene før utsendelse. Den 5. oktober deltok Liv Knudtzon på gartneribesøk i regi av G
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/ Selecta der angrep av Xanthomonas var tema. 

 

De aller fleste som fikk påvist Xanthomonas i oktober, har hatt få problemer med denne 

bakterien utover høsten. Plantene har utviklet seg normalt og angrepet har i liten grad utviklet 

seg videre. På hold med lite/moderat angrep i oktober var det normalt tilstrekkelig å fjerne 1-2 

små angrepne blader nederst på plantene før salg. I noen få anlegg var derimot angrepet i 

oktober såpass kraftig at det ble vurdert som nødvendig å kaste planter fra enkelthold for å 

holde smittepresset nede. 

.  



Det ble først i oktober spådd at Xanthomonas i julestjerne kunne medføre et stort plantetap og 

dermed resultere i at det ble for lite julestjerner i handelen til jul. Slik ble det heldigvis ikke, 

kun noen svært få produsenter har kastet et betydelig antall julestjerner grunnet angrep av 

bakteriose.   

 

Sykdomsbildet har vært annerledes i Norge enn angrep tidligere år i Tyskland. Ved tidligere 

angrep har det oppstått store problemer i formeringen, i Norge ble symptomene først synlige 

noen uker etter innpotting.  

Dersom denne bakterien hadde vært mer aggressiv, ville valg av tiltak vært annerledes. Vi 

fikk etter hvert informasjon om at bakterien ikke er systemisk i planten, og valg av tiltak ble 

dermed enklere. Tiltak for å holde lav luftfuktighet, som bruk av vekstlys for å tørke opp igjen 

plantene raskt etter sprøyting, har trolig vært en viktig faktor for å begrense skadene. 

Gartnerier som brusevannet plantene i starten av kulturen, hadde større omfang av skade de 

første ukene, før angrep ble påvist. Ved å endre vanningspraksis ble skadeomfanget begrenset.  

 

Det ble i løpet av høsten sendt ut tre informasjonsskriv vedrørende Xanthomonas i julestjerne 

blant annet via NGF’s julestjerneklubb. I tilegg er det gitt informasjon i ’Nytt fra 

Veksthusringen’, på NGF sin hjemmeside og på Hjeltnesdagane i Ulvik. 

 

Ved omsetning av julestjernene har vi ikke fått rapporter om problemer med bakteriose. Vi 

tolker det dit hen at Xanthomonas, i hvert fall i denne omgang, har hatt liten betydning for 

stjernenes holdbarhet. 

 

 


