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Upplägg

• Mikrolivet i marken  - patogener och ”nyttoorganismer”

• Sjukdomshämmande jordar
-generell sjukdomshämning
-specifik sjukdomshämning

• Åtgärder som bevarar eller gynnar sjukdomshämning



Ett myller av liv

Daggmaskar och mindre markdjur

Bakterier, arkéer, svampar och protister
Bakterier  - 1 miljard celler  - 10 000 arter/g jord
Svampar – 200m hyfer - 500 arter/g jord

Vissa svampar går att odla i lab



Markens gynnsamma mikroorganismer

• Hämmar växtsjukdomar

• Triggar växtens immunförsvar (sjukdomar, insektsangrepp)

• Kan hämma ogräs (= patogener på ogräs)
Invasiva ogräs



Sjukdomshämning i jord

→ Närvaro av patogenen, mottaglig värdväxt, men sjukdomen utvecklas inte alls
eller inte så mycket som förväntat

Sjukdomsgynnande Sjukdomshämmande
(conducive) (suppressive)

Olika grad av sjukdomshämning



Biologisk sjukdomshämning i jord

→ Närvaro av patogenen, mottaglig värdväxt, men sjukdomen utvecklas inte alls
eller inte så mycket som förväntat pga markbiologiska faktorer

Sjukdomsgynnande Sjukdomshämmande
(conducive) (suppressive)

Olika grad av sjukdomshämning

Steriliserad jord Sjukdomsspecifika
biologiska faktorer
- Generell sjukdomshämning
- Specifik sjukdomshämning



Sterilisering av jord:
Fusarium oxysporum f. sp lini - Vissnesjuka hos lin

Sterilisering tar bort organismer som konkurrerar
Särskilt viktigt för konkurrenssvaga patogener
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Sterilisering av jord:
Fusarium oxysporum f. sp lini - Vissnesjuka hos lin

Sterilisering tar bort organismer som konkurrerar
Gräsklipp gynnar mikrobiell tillväxt och konkurrensen



Färre sporer av Fusarium graminearum gror i jord från plöjningsfria system

Hutzenlaub 2010 MSc-uppsats SLU 

Stråbasröta 

Generell sjukdomshämning
Plöjningsfri odling ger mer material i övre jordskikten
→ högre mikrobiell aktivitet→ ökad konkurrens

→ förändring i artsammansättningen (exv svamp/bakt.) → mer oklar betydelse



Specifik sjukdomshämning

En eller ett fåtal arter (eller genotyper) förklarar en stor del av
sjukdomshämningen

Ofta behövs hög närvaro av patogenen = rejäla sjukdomsutbrott för att effekten
ska uppstå.
I andra fall finns arterna spontant och påverkas mindre av odlingsåtgärder

Svampätande amöba →

Foto: Jordbruksverket

Ex: Hämning av rotdödare efter
monokultur av vete.

Pga specifika bakterier, svampar
och amöbor



Hur gynnas sjukdomshämning?

• Generell sjukdomshämning
Hög mikrobiell aktivitet
Mycket växtbiomassa, minskad jordbearbetning

Mer komplexa samhällen
Organiskt material av olika ålder och kvalitet
Varierad växtföljd

• Specifik sjukdomshämning (svårare)
Specifika organismer
Grödval i växtföljden? 
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