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Abstract 
Fire blight, caused by Erwinia amylovora, is a serious disease, which attacks plants 
within the family of Rosaceae. This bacterial disease causes major problems in the 
cultivation of pears (Pyrus communis) around the world. The occurrence of the disease 
is still geographically limited to certain areas in Sweden and neighbouring countries. 
However, increasing temperatures due to climate change and the relative unawareness 
of the public, augment the risk of its spread. Within the EU, there are no approved 
antibiotics for use in pear orchards. Within the species of P. communis, cultivars vary in 
their susceptibility to fire blight. Many scientists believe that new, resistant cultivars and 
rootstocks are important tools to enable pome fruit cultivation in the future. 

In this study,the susceptibility of some Swedish pear heirloom cultivars to E. amylovora 
was investigated by using immature pear fruit. The bacteria were introduced into 
immature pear fruit by using defined concentrations of inoculum. The fruit were 
incubated at 25°C, and disease severity was recorded over time. Disease was measured 
and recorded as the extent of lateral lesion size on the surfaces of the pear fruit. No 
definite differences in disease development were recorded across the concentrations 
tested. The cultivars were compared to one another, and ranked according to 
susceptibility. The most susceptible to the least susceptible were: `Sollerö´ > `Unknown 
Gävle´ = `Esperens herre´ = `Aspa´ > `Höstbergamott´ > `Göteborgs Diamant´ > 
`Conference´ = `Lilla dalpilen´ = `Carola´ > `Alexander Lukas´ = `Blodpäron´ = `Bonne 
Louise´. The results could have become clearer if immature fruit of younger 
physiological age had been used. Nevertheless, the ranking of some cultivars agrees 
with the published results of others. 

Keywords: Fire blight, Erwinia amylovora, Pyrus communis, immature pear fruit test, 
heirloom cultivars. 
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Sammanfattning 
Päronpest, orsakad av Erwinia amylovora är en allvarlig sjukdom som angriper växter 
inom familjen Rosaceae. Bakteriesjukdomen orsakar stora problem i odling av päron 
(Pyrus communis) runt om i världen. Förekomsten av sjukdomen är fortfarande 
geografiskt begränsad till vissa områden i Sverige och i grannländerna. Men stigande 
temperaturer p.g.a. klimatförändringarna och den relativa omedvetenhet hos 
allmänheten ökar risken för att sjukdomen sprids. Inom EU finns det ingen godkänd 
antibiotika för användning i päronodlingar. Inom arten av P. communis, varierar  
sorternas mottaglighet för päronpest. Många forskare tror att nya, resistenta sorter och 
grundstammar är ett viktigt instrument för att möjliggöra odling av äpplen och päron i 
framtiden. 
I den här studien undersöktes känsligheten hos några äldre svenska päronsorter mot E. 
amylovora med hjälp av omogna päron. Bakterierna fördes in i de omogna päronen med 
bestämda koncentrationer av inokulum. Frukten inkuberades vid 25 ° C, och 
sjukdomens utbredning registrerades över tid. Angreppen mättes och angavs som 
omfattningen av rötans laterala storlek på frukternas yta. Inga markanta skillnader i 
sjukdomsutveckling syntes mellan de testade koncentrationerna. Sorterna jämfördes 
med varandra och rangordnas efter mottaglighet. Den mest mottagliga till den minst 
mottagliga var: ‘Sollerö' >' Okänd Gävle' = 'Esperens herre' =' Aspa’ > ‘Höstbergamott' 
>' Göteborgs Diamant’ > 'Conference' =' Lilla dalpilen' = ‘Carola' >' Alexander Lukas' = 
'Blodpäron' =' Bonne Louise'. Resultatet kunde ha blivit tydligare om omogen frukt av 
yngre fysiologisk ålder hade använts. Trots detta så överensstämmer rangordningen 
av en del av sorterna med andras publicerade resultat. 

Nyckelord: Päronpest, Erwinia amylovora, Pyrus communis, immature pear fruit test, 
äldre päronsorter. 
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2. Bakgrund 

2.1  Päronpest 
Päronpest är en växtsjukdom som orsakas av bakterien Erwinia amylovora. Namnet 
päronpest är något missvisande eftersom den även angriper flertalet andra medlemmar i 
familjen rosväxter (Rosaceae) (Nybom, Garkava-Gustavsson & Sehic, 2012). Totalt 
inom familjen rosväxter finns 180 arter som är mottagliga för sjukdomen. Se Tabell 1 
(Sletten & Rafoss, 2007). På engelska är namnet på sjukdomen istället “fire blight" 
vilket syftar på dess karaktäristiska skadebild. Sjukdomen anses vara en av de mest 
förödande bakteriesjukdomarna hos fruktträd, med potential att förstöra odlingar 
fullständigt (Sehic et al., 2009). Bakterien orsakar stora problem i fruktodlingar världen 
över. Extra problematisk är bakterien i områden där väderförhållanden är varma och 
fuktiga.  

I Nordeuropa har vi ännu varit relativt förskonade ifrån större epidemier av päronpest 
(Nybom et al., 2012). Skulle ett förändrat klimat leda till högre temperaturer så finns det 
stor risk att sjukdomen kan skapa förödande problem även här (Sehic et al., 2009).  

 Päronpestbakterien angriper vanligt förekommande trädgårds- och landskapsväxter, 
som exempelvis äpple, oxel, hagtorn och rönn, vilket gör den svår att bekämpa. I 
Norden blommar flera mottagliga arter under perioder då vädret är fördelaktigt för 
infektion, än då päron och äpple blommar (Sletten & Rafoss, 2007). Dessa växter skulle 
därför eventuellt kunna agera som svåråtkomliga smittreservoarer, utifrån vilka smitta 
sprids till fruktodlingar i närområdet.  

  
2.2 Tabell 1: Exempel på värdväxter för päronpest i Sverige 
  
    Aronia (Aronia spp.)  
    Äpple (Malus spp.) 
    Päron (Pyrus spp.) 
    Rosenkvitten (Chaenomeles spp.) 
    Häggmispel (Amelanchier spp.) 
    Hagtorn (Crataegus spp.)  
    Oxbär (Cotoneaster spp.) 
    Rönnar (Sorbus spp.) 
    Kvitten (Cydonia spp.) 
    Japansk mispel (Eriobotrya spp.), syn. Loquat  
    Mispel (Mespilus spp.) 
    Eldtorn (Pyracantha spp.) 
    Lagermispel (Photinia davidiana) 
   (Evira, 2015) 
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2.3 Historiskt 
Päronpestbakterien är en vilt förekommande patogen i östra Nordamerika. Där angriper 
den vilda bestånd av rosväxter. När de tidiga nybyggarna ifrån Europa kom till 
Nordamerika tog det ofta med sig kärnor ifrån äppleträd hemifrån och introducerade 
dem till Nordamerika. De första rapporterna om att sjukdomen angrepp äpple- och 
päronträd kom 1780 ifrån Hudson Valley i staten New York (Johnson, 2000). Före 
upptäckten av päronpestbakterien, så visste man inte att bakterier även kunde angripa 
växter. För att kunna identifiera patogenen utformade J. C Arthur redan 1885 ett Koch´s 
postulat för E. amylovora (van der Zwet & Beer, 1991). Ett Koch´s postulat är fyra 
kriterier som används för att avgöra om en specifik mikroorganism är orsaken till ett 
visst symptom (Arios , 2005). E. amylovora var även en av de första växtpatogener som 
associerades med insektsvektorer, då man i slutet av 1800- talet kunde koppla 
blominfektioner som orsakades av päronpestbakterien till pollinerade insekter (Johnson, 
2000). Med hjälp av infekterat växtmaterial så spreds bakterien vidare ut i världen. På 
1900-talet spreds den till Europa, Mellanöstern och till Nya Zeeland. Till Europa tror 
man att den först kom via Storbritannien på 1950-talet och att den därifrån spred sig 
vidare till det europeiska fastlandet, och då främst till sydeuropa på 1960-talet (Sletten 
& Rafoss, 2007). 

2.4 Bakteriens biologi 
E. amylovora är en bakterie i familjen Enterobacteriacae. Celler av bakterien är 0.7 x 
3.0 µm, rundade och har flera flageller. En flagell kan liknas med en liten, piskliknande 
utväxt, som gör att cellen har förmåga att röra sig på våta ytor (Johnson, 2000). 
Infektioner orsakade av E. amylovora gynnas av hög luftfuktighet. För att bakterien 
skall kunna infektera en värdväxt så krävs ett lager fukt på ytan av växtvävnaden 
(Sletten & Rafoss 2006). Bakterien är en s.k. fakultativ anaerob, vilket betyder att den 
kan leva i miljöer både med och utan syre. Optimal temperatur för tillväxt av bakterien 
är 27 °C, men celldelning sker mellan 5 °C till 31 °C (Johnson, 2000). 
Päronpestbakterien har en mycket effektiv spridningsförmåga. Den tar sig vanligtvis in i 
sin värdväxt genom blomman, och är expert på att kolonisera stiftet, dvs. ytan längst 
upp på pistillen (Johnson, 2000). Där förökar den sig mycket snabbt och kan samtidigt 
lätt sprida sig vidare med hjälp av pollinerande vektorer (Sehic et al., 2009). När 
bakterien väl har koloniserat stiftet kan den med hjälp av fukt eller regn rinna ner längs 
pistillen och till slut nå nektarierna, där den tar sig in i växten (Johnson, 2000). E. 
amylovora sprider sig vidare ifrån infektionspunkten in mellan cellerna på värdväxten. 
Infektioner som initierats i blomman kan vandra vidare både upp och ner på grenen. 
Bakterien kan ibland sugas in i xylemet och kan där föröka sig och sprida sig snabbt. 
Sjukdomen kan finnas i hela trädet utan att trädet visar några symptom (Sletten & 
Rafoss, 2007). Bakterien kan även infektera via klyvöppningarna, och vid öppna sår 
orsakade av mekaniska skador ifrån t ex starka vindar, hagel eller beskärning (van der 
Zwet & Beer, 1991). E. amylovora har förmågan att överleva på utsidan av friska 
växtytor som blad, grenar och frukter i flera veckor (Johnson, 2000). Vilket medför en 
stor risk vid t.ex. produktion av nya plantor, när det skapas snittytor vid ympning och 
okulering. Bakterien är en endofyt, vilket betyder att den bor inne i växten. Den har 
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förmågan att överleva vintern mellan värdväxtens friska växtceller, exempelvis i 
greninfästningar, bark och skott (European Food Safety Authority [EFSA], 2014). 

 Bakterien kan bilda stora mängder exudat, som är en klibbig massa som till stor del 
består av polysackarider. Detta gör den för att skydda sig emot omgivningen (Johnson, 
2000). Exudatet framträder tydligt som vätskedroppar på infekterade växtdelar vid hög 
luftfuktighet (Nybom et al., 2012). Se figur 1. Det söta exudatet lockar till sig vektorer, 
som t.ex. flugor, fåglar och pollinerande insekter som sedan kan sprida smittan vidare 
(van der Zwet & Beer, 1991)  

2.5 Symptom 
Infektionen sker oftast på växten via blomman. Men synliga symptom kan uppstå i alla 
ovanjordiska delar av trädet; blomman, frukt, skott, grenar och stam (Pettersson & 
Åkesson, 2011). Ett karaktäristiskt symptom för 
blominfektion i ett tidigt stadium är att ståndarna 
färgas bruna (se figur 1). Blomman dör och 
vissnar sedan relativt snabbt men sitter ofta kvar 
på grenen. Efter någon vecka färgas den 
nekrotiska vävnaden i blomman helt svart 
(Nybom et al., 2012). 
 
Symptomen på unga växande skott liknar 
blommans men kan utvecklas snabbare. 
Infektionen kan tränga ner 15 - 30 cm på ett par 
dagar om vädret är fördelaktigt (van der Zwet & 
Beer, 1991). Skottspetsarna blir nekrotiska och de 
kan böjas och bilda ett karaktäristiskt symptom 
för päronpest som kallas “Shepards crook.”(ibid.) 
I varm och vid fuktig väderlek kan, som nämnts 
tidigare, de angripna skotten utsöndra ett vitt, 
ibland gulaktigt, sött exudat. 

Blad kan bli infekterade via kärlsystemet, direkt 
via klyvöppningar eller sår. Det bildas nekrotiska 
partier på bladen som svartnar. Först syns de 
längs mittnerven och vid bladskaftet (Pettersson 
& Åkesson, 2011). Frukten kan bli infekterad, 
speciellt i ett omoget stadium. Bakterien kan ta 
sig in via lenticellerna, eller via sår och skador 
orsakade av t.ex. hagel. Frukten blir ofta brun- 
eller svartfärgad med nekros invändigt. Droppar av bakterieexudat kan bildas, ofta i 
anslutning till lenticellerna på frukten. Frukten hänger mumifierad kvar på trädet 
(EFSA, 2014). Om infektionen når grova grenar eller huvudstammen så riskerar hela 
trädet att dö (Nybom et al., 2012). Barken svartnar och spricker upp. Detta kan leda till 
en tillstrypt tillförsel av energi till större grenpartier vilket gör att bladen vissnar utan att 
falla av. Till slut kan hela träd dö och fruktträdgårdar har fått brännas till grunden.  
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Figur 1. Förstoring av blombotten 
och stjälk av en äppelblomma. 
Brunfärgade ståndare (blåpil) och 
exudat (rödpil) förorsakat av  
E. amylovora 
(Foto; Sandra A.I. Wright)



Under sommar och höst kan det bildas fuktiga, insjunkna partier i sådan växtvävnad, 
som liknar kräftsår. Veden under sådan bark är missfärgad i en rödbrun nyans. Dessa 
sårytor fungerar som övervintringsplats för bakterien. På våren kan dessa partier bli 
aktiva igen och producera inokulum i form av bakteriellt exudat (EFSA, 2014). 
Exudatet sprids sedan vidare med regndroppar eller vektorer till nyutslagna blommor 
eller unga skott. Är temperaturen fördelaktig för päronpestbakterien så kan den hinna 
med flera cykler under en växtsäsong (Johnson, 2000 ; Sletten & Rafoss, 2006).  

2.6 Utbredning 
Ekonomiska förluster till följd av sjukdomen beräknas i USA att uppgå till 100 miljoner 
dollar årligen (Sletten & Rafoss, 2007). Ett utbrott i sydvästra Michigan resulterade i att 
220 000 träd dog, och man blev tvungen att ta bort träd i ett område på 240 hektar 
(Longstroth, 2000). På Nya Zeeland 1998 uppskattade man de ekonomiska förlusterna 
till följd av sjukdomen till ett värde på 10 miljoner NZ dollar (Sletten & Rafoss, 2007). 
I de norditalienska fruktodlingsdistriktet Emilia Romagna, där 65 % av Italiens päron 
produceras, har man mellan 1994 och 2004 varit tvungen att förstöra 1 miljon träd p.g.a. 
angrepp av E. amylovora (EFSA, 2014). 

Sjukdomen har konstaterats i alla Sveriges grannländer. I Danmark har den funnits 
sedan 60-talet. Helt nyligen fick man hugga ner alla träden i den danska 
pärongenbanken “Pometet” (Nybom et al., 2012). I Norge konstaterades sjukdomen 
1986 på Vestlandet. Förekomsten har ökat sedan dess men har ännu inte påvisats i 
fruktodlingar eller i plantskolor i Norge (Sehic et al., 2009). 
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Figur 2: Fruktodling i Michigan förstörd av E.amylovora.  (Foto: John L. Norelli)



Finland är en sk. skyddszon för päronpest, vilket innebär att bestämmelserna är striktare 
än de allmänna EU bestämmelserna vid import av växter som kan agera värdar för 
päronpest (Evira, 2015). Tidigare har Finland varit det enda landet i Europa där smittan 
inte har förekommit, men våren 2015 kom det in päronpest smittade växtpartier till flera 
handelsträdgårdar ifrån Estland. Exempelvis konstaterades smittan så långt norrut som 
på Åland. Den finska motsvarigheten till Jordbruksverket (Evira) har under sommaren 
2015 gjort omfattande kontroller av producerande plantskolor, fruktodlingar och parker 
runt om i landet. Dessutom har man fått in många misstänkta smittade prover. Enligt 
personal på Evira har smittan hitintills inte påträffats igen (Lilja, personlig 
kommunikation, den 20 oktober 2015). 

Sjukdomen finns i stort sett hela Europa (EFSA, 2014). De baltiska staterna har under 
senare år rapporterat om kraftiga angrepp. I flera länder är hela landet kontaminerat 
(Nybom et al., 2012). I några länder finns skyddade zoner fria ifrån sjukdomen inom 
landet. Den största spridningen av bakterien till nya områden sker främst via handel 
med infekterade växter (EFSA, 2014). Som nämnts ovan så kan bakterien finnas 
endofytisk i knoppar och skott dvs. utan att synas, vilket gör den ibland omöjlig att 
upptäcka vid kontroller av växtpartier (Johnson, 2000).  

Utbredning i Sverige 
I Sverige kom det första utbrottet av päronpest i kommersiell fruktodling 1986 i västra 
Skåne. I flera odlingar där den mottagliga päronsorten `Herzogin Elsa´ odlades, var man 
tvungen att hugga ner och bränna träd. Angrepp påträffades efter en tid även på äpple 
och oxel i närheten, men utbrottet stannade så småningom av (Nybom et al., 2012). 
Enligt personal på Jordbruksverket påträffas idag mindre angrepp av päronpest i Skåne 
och längs västkusten, och då främst på hagtornshäckar, ofta i närheten av plantskolor. 
Jordbruksverket har tidigare klassificerat sjukdomen som en sk. karantänsskadegörare, 
ett begrepp som nu har tagits bort. År 2014 sattes en producerande plantskola i karantän 
p.g.a. att man där funnit infekterade växter (tjänsteman på Jordbruksverket, personlig 
kommunikation, den 20 oktober 2015). För import ifrån EU land krävs det för 
mottagliga växter ett s.k. växtpass. Detta skall intyga att växten ingår i ett system för 
produktionskontroll och att den är fri ifrån allvarliga skadegörare. Växtpass krävs för 
alla arter inom följande släkten Pyrus, Malus, Cotoneaster (Jordbruksverket, 2015). För 
import ifrån land utanför EU krävs sundhetscertifikat, som garanterar att växtpartiet är 
fritt ifrån skadegörare (Jordbruksverket, 2015).  

2.7 Bekämpning 
Möjligheten att kontrollera spridningen av päronpest är mycket begränsad (Sletten & 
Rafoss, 2007). För att någorlunda begränsa bakterien på kemisk väg så finns det av EU 
godkända kemiska växtskyddsmedel som består av kopparbaserade komponenter 
(EFSA, 2014). I flera länder används i s.k. Bordeaux blandning (Nybom et al., 2012). 
Eftersom dessa är fytotoxiska på blommor, så används de helst inte under 
blomningsperioden. Paradoxalt nog är det då risken för infektion är som störst. 
Användandet av koppar som växtskyddsmedel kan dessutom leda till följdproblem med 
utvecklandet av resistens (Sletten & Rafoss, 2007). Det mest effektiva medlet mot 
bakterien är antibiotikan Streptomycin. Användandet av antibiotika är däremot 
förbjuden inom all växtodling i EU (Nyholm 2007; EFSA, 2014). I många andra länder 
exempelvis USA, så är antibiotika tillåtet. Det har dock flera gånger rapporterats om 
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utvecklandet av antibiotikaresistens (Sletten & Rafoss, 2007). Det kan i sin tur leda till 
ännu sämre kontroll av sjukdomens utbredning (EFSA, 2014). I Sverige är 
användningen av antibiotika och koppar ej tillåten som växtskyddsmedel (Nybom et al., 
2012). Här begränsas åtgärderna till att försöka beskära bort de smittade växtdelarna 
långt nedanför den synliga infektionen och bränna smittade växtdelar. Vid allvarliga 
angrepp återstår inget annat än att såga ner trädet och bränna hela odlingen för att 
därmed försöka minska spridningen (ibid.)  

Biologisk bekämpning  
Flera typer av biologiska växtskyddsmedel har tagits fram för att bekämpa E. 
amylovora. Det finns flera produkter på marknaden som är baserade på antagonistiska 
bakterier och svampar, som skall motverkar tillväxt och infektion av E. amylovora. I 
USA har man utfört tester på flera av dessa mikrobiella medel och kommit fram till att 
de har en måttlig effekt (EFSA, 2014). 

Praktiska åtgärder 
Ett sätt att försöka förhindra bakteriens utbredning är att använda sig av förebyggande 
åtgärder. Det kan exempelvis vara att hålla ner kvävegödslingen, framför allt sent på 
säsongen, för att förhindra en allt för kraftig tillväxt, som för päron även kan leda till en 
sekundär blomning (EFSA, 2014). En sekundär blomning ökar risken för infektion, 
eftersom vädret är mer fördelaktigt för bakterien på slutet av sommaren. Att försöka 
undvika bevattning ovanifrån är en annan odlingsteknisk metod. Vatten på blad och 
blommor främjar bakteriens infektionsförmåga (Sletten & Rafoss, 2007). Om smittan 
redan finns i odlingen så måste allt synligt infekterat växtmaterial tas bort under 
vinterhalvåret för att minimera risken av smitta ifrån övervintrade bakterier (EFSA, 
2014). För att inte sprida bakterien vidare så är det viktigt att alltid arbeta med sterila 
verktyg.  

2.8 Växtförädling 

Alla sorters päron (P. communis) är mottagliga för päronpest, men känsligheten kan 
variera mellan olika päronsorter. Skillnaden i motståndskraft mellan sorterna utgör en 
viktig möjlighet att med hjälp av växtförädling ta fram nya och mer resistenta sorter. 
Många forskare tror att fynd av resistenta sorter är den viktigaste åtgärden för att 
komma till rätta med problemet (Przybyla et al., 2012). Men det finns ingen generell 
lista över vilka päronsorter som är känsliga respektive mer motståndskraftiga (Sletten & 
Rafoss, 2007). Det pågår en del forskningsprojekt kring detta. 

Anledningen till varför vissa sorter är mer känsliga än andra kan bero på en rad olika 
faktorer. Dessa samspelar med varandra och bidrar till sortens generella motståndskraft. 
För att mäta päronsorters relativa känslighet emot E. amylovora har i huvudsak tre olika 
metoder använts. 
Ett sätt att mäta päronsortens känslighet är att inokulera bakterien i blommorna, det är 
bakteriens primära väg in i trädet. Här kan blommans morfologiska skillnader mellan 
sorter spela roll. Längden och behåringen på pistillen påverkar bakteriens möjlighet att 
ta sig ner till och infektera genom nektarieområdet. Det finns gammal forskning som 
visar att p.g.a. att päron har en grund blomma, så kan de lättare bli infekterade via 
blomman än äpple, som generellt har en djupare blomma. (Hildebrand, 1937) 
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Ett andra sätt är att klippa unga skott på träden med en bakteriesmittad sekatör. Därefter 
mäts längden på lesionens utveckling på skottet, och man får då en bild av en sorts 
generella känslighet (Przybyla et al., 2012). Med hjälp av metoden att smitta unga skott 
har man i tidigare försök undersökt har ett fåtal svenska päronsorters känslighet. Hessle 
päron klassificerades som mycket resistent. Gränna rödpäron som resistent. Carola och 
Göteborgs Diamant var måttligt mottagliga (Przybyla et al., 2012). I ett liknande försök 
i Tjeckien, klassificerades sorten Alexander Lukas som resistent och sorten Conference 
som måttligt resistent (Korba et al., 2103). 
Dessa två metoder kan t.ex. utföras på containerodlade fruktträd. För att inte riskera att 
smittan sprids vidare, odlats de i en skyddad inomhusmiljö. 
Ett tredje sätt att mäta päronsorters generella mottaglighet är att inokulera bakterien i 
omogna päronkart, i ett s.k. “immature pear fruit test“ (Youfu et al., 2005), vilket är den 
metod som använts i den här undersökningen och beskrivs i metoddelen. Här kan 
fysikaliska skillnader mellan sorterna inuti frukten vara avgörande, som exempelvis 
cellväggarnas tjocklek. Skillnaden i mängden fenoliska substanser i frukten kan också 
spela en stor roll för sortens känslighet (Honty, 2010). Detta kan variera över 
fysiologisk ålder och sort. Känsligheten påverkas av det utvecklingsstadium eller 
fysiologiska stadium som frukten befinner sig i vid inokuleringen.  

!  7



3. Syfte 

Syftet med det här arbetet är undersöka känsligheten för Erwinia amylovora, hos 13 st 
olika svenska päronsorter med ett sk. “immature pear fruit test”.  

3.1 Frågeställningar 

•  Vilka sorter är känsliga för päronpestbakterien vid en koncentrationen på 3,5 x 108 
CFU/ml? 

•   Finns det skillnader i känslighet hos sorterna som går att skönja vid lägre/högre 
bakteriekoncentrationer? 
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4. Material & Metoder 

4.1 Immature pear fruit test 
Metoden i undersökningen är ett sk “immature pear fruit test”. Det är är vanlig metod 
i forskningssammanhang för att undersöka känsligheten hos omogna päron mot olika 
isolat av päronpestbakterier (Youfu et al. 2005). Det omogna päronet eller päronskivor 
inokuleras med en nål med inokulum bestående av färsk bakterie tillväxt. Nålen trycks 
några millimeter ner i päronet som sedan inkuberas i en fuktig miljö vid 25 °C. 
Sjukdomens utbredning i det omogna päronet följs sedan under några dagar. Vid 
användandet av väldigt små frukter eller skivor kan E. amylovora producera ett 
bakterieexudat inom 2 till 4 dagar. Ung frukt kan bli fullständigt nekrostiserad efter 5 
till 5 dagar (Meurant, 1987). Användandet av metoden med omogna päron eller skivor 
av omogna päron anses vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt att analysera virulens 
hos E.amylovora (Meurant,1987; Youfu et al. ,2005). 

4.2 Insamling päron 
Omogna päron samlades in vid olika tillfällen och lokaler under sommaren 2015. 
Efter insamling förvarades päronen i plastpåse uppmärkta med sortnamn, ursprung och 
datum för insamling. Päron insamlades ifrån följande lokaler: Uppsala Linnes 
hammarby, Vassbo, Stavberg barock trädgård, Gävle,Ultuna, Billbäcks plantskola.  
För att förhindra fysiologiska förändringar hos päronen som skulle kunna påverka 
resultatet i undersökningen förvarades päronen i kylrum i plastbackar vid 8 °C fram tills 
undersökningarna påbörjades. 
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Tabell 2. Insamlade päronsorter, lokal, ort, datum och storlek.

Storlek

Sort: Lokal: Ort: Datum: Medellängd(mm) Medelbredd(mm)

Blodpäron Linnes 
Hammarby Uppsala 30/7 24,6 24,6

Aspa Stavberg Falun 7/9 35 34,3

Lilla dalpilen Vassbo Falun 7/9 35,6 28

Sollerö Stavberg Falun 7/9 42,3 45,3

Okändsort Ultuna Uppsala 30/7 24,6 19,3

Esperens herre Vassbo Falun 7/9 32 30,6

Höstbergamott Vassbo Falun 7/9 27,3 28,6

Okändsort Gävle Gävle 5/9 36 34,5

Göteborgs Diamant Vassbo Falun 7/9 33,6 35,6

Esperens herre Vassbo Falun 25/8 40,3 39

Göteborgs Diamant Vassbo Falun 25/8

Carola Billbäcks Norrköping 18/8 50,6 29,6

Bonne Louise Billbäcks Norrköping 18/8 53,3 32,6

Conference Billbäcks Norrköping 18/8 54,6 26

Alexander Lucas Billbäcks Norrköping 18/8 43,6 37,6

Cecilia Stavberg Falun 7/9 34,6 32



4.3 Bakterie 
Bakterien som användes i undersökningen erhölls ifrån CCUG (Culture Collection, 
University of Göteborg): Erwinia amylovora. Med stamnamnet: CCUG 4906T. 
Stammen isolerades ursprungligen 1959 ifrån Pyrus communis i England av 
 R.A. Lelliott (S59/5). Bakteriestammen finns i kultursamlingar över hela världen se 
webbsida: http://www.straininfo.net/strains/9546/map?
keepThis=true&TB_iframe=true&width=600&height=430 .  

 För att bakterien skulle bibehålla sina egenskaper och överleva över tid förvarades den 
i kyl vid 8 °C på fast Luria -Bertani (LB) medium(se nedan). Den föryngrades 
regelbundet genom upprepad odling på LB agar medium vid 25 ° C.  

4.4 Fosfatbuffert 
För att ge bakterien rätt osmotiskt tryck används en steril 0.1 M fosfatbuffert som ställts 
till pH 6,5. Den framställdes genom att blanda 68.5 ml 0.2 M steril Kaliumdivätefosfat 
(KH2PO4) med 31.5 ml 0.2 M steril Kaliumvätefosfat (K2HPO4) därefter tillsättes 100 
ml sterilt vatten så att den totala volymen blev 200 ml (Sambrook et al, 2001 ). 
 Därefter kontrollerats pH att den verkligen var pH 6,5. Blandningen förvarades i 
glasflaska med skruvkork fram till användning. 

4.5 Odlingsmedium 
Luria -Bertani (LB) medium 
För uppodling av bakterier för försöken användes LB flytande medium: 
10 g trypton, 5 g jästextrakt, och 10 g NaCl 950 mL avjoniserat vatten. 
Till det fasta mediet tillsattes i tillägg till ovan nämnda beståndsdelar även agar 18 g/ l. 
(Schaad, & Jones 2001) 

Miller Schroth (MS) medium 
En selektivt medium för att kontrollera att symptomen på frukten var orsakad av 
bakterien E. amylovora. 
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4.6 Framställning av standardkurva  
För att kunna bestämma hur många bakterier som användes vid inokulering genererades 
en standardkurva över bakteriens tillväxt.  

Bakterier är för små för att kunna ses med ögat. Därför har tätheten bakterier i ett 
medium uppmäts med en spektrofotometer(OD620). Grumligheten mäts som Optical 
Density OD, som motsvarar en viss mängd bakterier per ml. Högre koncentration av 
bakterier ger ett grumligare medium och därmed högre OD. 

 Tidigare försök med omogna päron (immature pear test) har suspensioner med bakterie 
koncentrationer mellan 104 till 108 CFU (Colony Formning Units) per ml använts 
(Steinberger & Beer, 1988). E. amylovora har odlades på LB medium i Petriskål vid 25 
°C. En koloni av bakterien fördes över till 20 ml flytande LB-medium i en 100 ml E-
kolv som ställts på skak ( vid 125 rpm) (revolutions per minute) över natten. Samtidigt 
ställdes en kontroll på skak med rent 20 ml LB medium. Dagen efter mättes 
grumligheten i övernattskulturen med en spekrofotometer. Kulturen mätte då OD620 
=1,258. Av övernattskulturen fördes 1 ml över till 19 ml flytande LB medium. 
Grumligheten i den nya blandningen uppmättes till OD620 = 0,082. Den ställdes på skak 
(vid 125 rpm) i en timme och grumligheten uppmättes till OD620 =0,166.  

Ifrån den gjordes den första spädningserien: 100 µl pipetterades till ett eppendorfrör 
med 900 µl sterilt vatten. 100 µl av detta fördes sedan över till nästa rör osv .Varje 
eppendorfrör innehöll 900 µl sterilt vatten. Spädningsserien bestod totalt av 8 rör (konc, 
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7). Innan varje prov pipetterades över så 
blandades det på en vortex. 100 µl av Prov -3, Prov -4, Prov -5, 
Prov -6, Prov -7 (spädd sju gånger) racklades ut på ett fast LB 
medium i varsin Petriskål. Plattorna fick lufttorka en stund och 
försågs sedan med omslutande Parafilm och märktes med tid, 
namn, datum och koncentration.  
Samma procedur upprepades därefter vid 3 ytterligare 
tidpunkter. Totalt gjordes spädningsserier vid 4 tillfällen. Se 
Tabell 3. Kontrollen mättes även vid dessa tillfällen och låg på 
OD620 = 0,000-0,002 . För varje spädningsserie racklades Prov 
-3 till Prov -7 ut. Totalt blev det 24 st plattor. Alla fyra serierna 
av Petriskålar placerades i ett värmeskåp vid 21 °C. 

På de plattor där de gick att urskilja enskilda kolonier, räknades alla bakterie kolonier 
efter 3 dagar. Antalet kolonier fördes in i en tabell. Medeltalen användes för att räkna ut 
koncentrationen vid det ursprungliga 4 tidpunkterna. Utifrån de mätvärden genererades 
en standardkurva baserad på OD och CFU per ml. Se bilaga 1. 

!  11

Tabell 3. OD620 vid 4 st 
tillfällen av spädningsserier.

Tillfälle Kl. OD620=

1 14,45 0,166

2 15,45 0,245

3 18,09 0,562

4 19,01 0,823



4.7 Pärontestet (Immature pear fruit test) 

Material: 
Omogna päron 
Glasburk eller plastlåda med lock 
70 % etanol  
Pipettspets/cork borer 
Sterilt vatten  
Pappershanddukar 
Vitt papper 
Stor bägare 
Kaliumfosfatbuffert pH 6,5 (steril) Blandning av KH2PO4 + K2HPO4. 
Övernattskultur av E. amylovora i LB 
Steriliserade eppendrofrör (1,5 ml)  
Steril kniv 
Steril skärbräda 
Sterila spetsar och pipetter för 100 µl och 1 ml 
Spritlampa 
Tuschpenna 
Post-it lappar 
Sterila kärl 
Falconrör 
Parafilm 
Platina ögla 
Ympnål 

4.8 Utförande: 
Dag -1: En koloni av E. amylovora fördes över till en E- kolv med 10 ml LB medium. 
Kolven ställdes på skak (125 rpm) och stod över natten. 
Samtidigt ställdes en kontrollkolv med rent 10 ml LB medium på skak. 
Dag 0: Ifrån övernattskulturen fördes 1 ml över till 20 ml LB medium i en E-kolv. OD 
kontrollerades i den nya kolven. Den nya kolven ställdes sedan på skak, samtidigt med 
en ny kontroll med LB medium. Odlingen skakades (vid 125 rpm) tills dess att den hade 
nått OD620= 0,2. Enligt tillväxtkurvan motsvarade det en koncentration på 3,5 x 108 
CFU/ml (se tillväxtkurva bilaga 1). För att bromsa tillväxten placerades kolven på is. 
Från kulturen togs 1 ml i omgångar och fördes över till flera stycken eppendorfrör. 
Rören som vardera innehöll 1 ml kultur centrifugerades i 4 minuter vid 4800 rpm. 
Koncentrerade bakterier samlades i en pellet längst ner i varje rör. Den kvarvarande 
supernatanten pipetterades försiktigt bort och istället tillfördes 1 ml steril fosfatbuffert, i 
vilken bakterierna löst upp sig. Eppendorfrören märktes sedan med tuschpenna och 
ställdes på is fram tills att inokuleringen av päronen påbörjades. Detta var en 1:1 
koncentration av E. amylovora (3,5 x 108 CFU/ml) (koncentration A)  
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4.9 Beredning av olika koncentrationer av E. amylovora: 

Koncentration A: 3,5 x 108 CFU/ml. Ursprunglig koncentration efter odling och 
suspension i fosfatbuffert. 
Bakterier per inokulum: 350000000 CFU/ml x 0,04 (40 µl/brunn) = 14000000 

Koncentration B: 3,5 x 109 CFU/ml: Koncentration A centrifugerades ytterligare en 
gång. (4 min på 4800 rpm) Supernatanten togs bort. 100 µl fosfatbuffert tillsattes 
 (pH 6,5) i vilket EA pellets löst sig. 
Bakterier per inokulum: 3500000000 x 0.04 (40 µl/brunn) = 140000000 

Koncentration C: 3,5 x 107 CFU/ml 100 µl ifrån koncentration A pipetterades till 
eppendorfrör och tillsattes 900 µl fosfatbuffert pH 6,5. Detta är koncentration C. 
Bakterier per inokulum: 35000000 x 0.04 (40 µl/brunn) = 1400000 

Koncentration D: 3,5 x 106 CFU/ml 100 µl ifrån koncentration C pipetterades till 
eppendorfrör och tillsattes 900 µl fosfatbuffert pH 6,5. Bakterier per inokulum: 
3500000 x 0.04 (40 µl/brunn) =140 000 

Beteckningen Ea står för bakterier tagna direkt ifrån koloni som odlats på fast LB 
medium. Dessa ympades med ympnål/tandpetare i de omogna päronen. 

4.10 Behandling av päron 
För att få bort andra eventuella kontaminerande bakterier och svampsporer på de 
omogna frukterna som användes i undersökningen så ytsteriliserades frukterna först. De 
omogna päronen låg täckta i etanol (70 %) under 30 minuter för att sedan lufttorka på 
pappershanddukar. Innan vissa av päronen placerades i odlings burken delades de på 
hälften med en steril kniv. Varje päron märktes med tuschpenna antingen på själva 
päronet eller på den behållare testet utförts i, så att information som koncentration eller 
kontroll och päronsort framgick tydligt. 

4.11 Burksterilisering 
De tätt förslutande glasburkarna som användes i Omgång 1 och Omgång 2 diskades och 
autoklaverades. Därefter steriliserades burkarna med etanol (70 %). För att hålla en hög 
fuktighet i det förslutna burkarna lades vikta, fuktiga handdukar i botten av kärlen. I 
Omgång 3 användes en annan typ av behållare. Dessa var gjorda i plast (30 x 40 x 11 
cm) med tättslutande lock. Inför testen så diskades och steriliserades burkarna med 
etanol (96 %). För att hålla en hög luftfuktighet i lådorna har fuktiga pappershanddukar 
lagts i botten. För lådorna i Omgång 3 användes även remsor av Parafilm som lades 
under de omogna päronen, för att förebygga ev. smitta från blöta pappershanddukar. 
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4.12 Inokulering och avläsning 
I varje omoget päron gjordes ett hål med en 100 ml pipettspets ca 8 mm djupt och 3 mm 
brett. För Omgång 1 och 2 användes en positiv kontroll som bestod av bakterieväxt från 
enskilda kolonier av E. amylovora som togs direkt från odling på färska LB plattor. 
Dessa fördes sedan till hålet med hjälp av en steril tandpetare eller ympnål. För den 
negativa kontrollen tillfördes ingen bakterie, ett hål gjordes i päronet. De olika 
koncentrationerna av bakterien pipetterades precis efter håltagning ner i hålet. Varje 
päron inokulerades med 40 µl av respektive koncentration. När alla päron inokulerats 
sattes det tättförslutande locket på. För att säkerställa att burkarna verkligen var täta och 
höll en hög luftfuktighet användes en förslutande parafilm runt locket. Burken 
placerades sedan i dubbla plastpåsar. I varje påse placerades en fuktig pappershandduk. 
Plastpåsarna förslöts med en påsförslutare. Varje burk försågs sedan med ett nummer 
och placerades i värmeskåp med 25 °C. Burkarna lästes sedan av med jämna mellan 
rum, som längst till fram till dag 8. Dagen för inokultaion var dag 0. Burken öppnades 
tillfälligt för att sedan återförslutas med Parafilm efter avläsning. Såren ansågs 
infekterade när antingen droppar av bakterieexudat sågs i hålet eller när brunfärgad röta 
uppstått runt brunnen (Cabrefiga & Montesinos, 2005). Diameter vid det bredaste 
punkterna av synligt angripen vävnad på de mogna päronen mättes i millimeter med 
linjal och fördes in i en tabell. För att kunna gå tillbaka och kontrollera den insamlade 
datan fotograferades päronen vid det flesta avläsningstillfällena.  

Undersökningen av päronssorternas känslighet utfördes i 3 st omgångar 
I Omgång 1 och Omgång 2 innehöll varje glasburk 8 st päron . De har placerats så att de 
inte kommer i kontakt med varandra. Koncentrationerna fördelats jämnt emellan 
burkarna. 

4.13 Omgång 1  
Den inledande provomgången “Omgång 1” innehöll 3 st test. Testen gjordes i första 
hand för att prova om metoden att ympa direkta kolonier från platta fungerade och för 
att se om bakterien var virulent.  

I Test 1 var Päronen var fördelade i 1 st glasburkar med 8 st omogna päron av sorten 
Aspa. Behandlingarna som användes var konc. A, K+ (direktymp med bakterietillväxt), 
och K- (negativ kontroll, dvs. obehandlad). Vid framställandet av koncentration A så 
centrifugerades bakterien vid 3200 rpm i 2 min. För håltagning i frukterna användes en 
s k. ” cork borer”. Inokuleringen av konc A gjordes med pipett. 

I Test 2 - 3 var Päronen fördelade i 2 st glasburkar med totalt 16 omogna päron.  
Sorterna som ingick i Test 2 och Test 3 var Sollerö, Aspa, Okänd Uppsala, Blodpäron, 
Höstbergamott och Lilla dalpilen. I testerna ingick 2 st päron ifrån varje sort. Som 
negativ kontroll användes 1 st päron ifrån varje sort. Bakteriekoncentrationen “K+” 
bestod av bakteriekolonier som togs direkt ifrån odling på fast Lb medium (EA) med en 
steril tandpetare.  
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4.14 Omgång 2 
Metoden justerades något vid framställandet av koncentrationen A och B. Bakterien 
centrifugerades vid 4800 rpm i 4 min istället. Hålen i frukterna gjordes med en 
pipettspets istället för en “cork borer” som i Omgång 1. Både hela päron, och 
päronhalvor användes istället för bara hela som i Omgång 1. Inokulerings metoden 
justerades i Omgång 2, den gjordes med pipett för koncentrationerna A och B. 

I Test 4 - 5 ingick 6 st sorters päron. 4 st Höstbergamott, 4 st Aspa, 4st Sollerö, 4 st 
Esperens herre, 4 st Okänd Gävle, 4 st Göteborgs Diamant. Päronen och 
koncentrationerna var fördelade i 3 st glasburkar. Koncentrationer som används var 
A,B, K-, K+. för varje sort var minst 1 st negativ kontroll.  

I Test 6 - 7 ingick 4 st sorters päron. 6 st Sollerö, 6 st Aspa, 6 st Höstbergamott och 6 st 
Esperens herre. Koncentrationerna som användes var A,B, K-,K+. 4 st glasburkar 
användes totalt, 2 st sorter päron med 3 st i vardera glasburk. 4 st Sollerö och 4 st 
Esperens herre var positiva och negativa kontroller. 

I Test 8 ingick 2 sorters päron, Sollerö och Alexander Lukas. 
Koncentrationerna som användes var A, B, K- , K+. 2 st burkar med 3 st päron av varje 
sort. Totalt 4 st Sollerö var både negativa kontroller och positiva kontroller. 

I Test 9 ingick 2 st sorters päron, Aspa och Bonne Louise. Koncentrationerna som 
användes var A.B.K-, K+. 2 st burkar användes med 3 st päron av varje sort. Totalt 4 st 
Aspa var både negativa kontroller och positiva kontroller i varje burk. 

4.15 Omgång 3 
I Omgång 3 kategoriserade päronen utifrån resultat i tidigare test. Sorterna delades 
mellan känsliga sorter i Test 10 och mer motståndskraftiga i Test 11. För att kunna öka 
antalet prover inför Omgång 3 så användes annan typ av låda som innehöll totalt 30 st 
päronhalvor per låda. Eftersom några frukter smittats underifrån i Omgång 2, justerades 
Omgång 3 till att Parafilm användes som underlag för päronen. Avläsning av tillväxten 
gjordes också inom tätare intervaller. I varje test ingick 4 st lådor, totalt 120 st prover av 
päron. Koncentrationerna som användes i Omgång 3 var: A,B,C,D, K-. I Omgång 3 
användes lägre koncentrationer av bakterien för att se om de gav ett annorlunda resultat. 
I varje test fördelades päronen likadant i de 4 st lådorna. Se Tabell 4 och Tabell 5. 
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Koncentration1 K - D D C C A

E,K- H S H U G

Design i lådan2 A,K- E U G S A

G,K- A E U A E

U,K- G A E H S 

H,K- U G A E H 

Koncentration1 K - B B A A A

CO- GB CA BL AL Li

Design i lådan2 GB- CO Li AL CA BL

BL- BO GB CO Li CA

Li- BL AL BO CO GB

CA- Li BO BL GB CO
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1) K-, negativ kontroll; D= 3,5x106 CFU/ml; C= 3,5x107 CFU/ml; A, 3,5x108 CFU/ml. 
2) Randomiserad design. Kolumnen längst till vänster består av negativa kontroller. 

Bokstäverna E, A, G, U, S och H står för olika päronsorter: E, Esperens herre; A, 
Aspa; G, Okänd Gävle; U, Okänd Ultuna; S, Sollerö; H , Höstbergamott.

Tabell 4. Test 10, fördelning per låda av omogna päron av känsliga 
päronsorter (6 st) och koncentrationer (3 st). Totalt användes 4 st 
identiska lådor.

Tabell 5. Test 11, fördelning per låda av omogna päron av mindre 
känsliga sorter (7 st) och koncentrationer (2 st). Totalt användes 4 st 
identiska lådor. 

1) K-, negativkontroll; B= 3,5x109 CFU/ml; A= 3,5x108CFU/ml. 
2) Randomiserad design. Kolumnen längst till vänster består av negativa kontroller. 

Bokstäverna CA, BO, AL, CO, GB, BL, och Li står för olika päronsorter: CA, 
Carola; AL, Alexander Lukas; CO, Conference; GB, Göteborgs Diamant; BL, 
Blodpäron; Li, Lilla dalpilen.



4.16 Avläsningsintervall och metod 
För Omgång 1 och Omgång 2 avlästes sjukdomens utbredning på ytan av de omogna 
päronen först när burken stått i värmeskåpet i 2 dagar. Detta gjordes dag 4, dag 6 och 
dag 8. Sedan avslutades testen. I Omgång 3 så började avläsningen dag 1 och gjordes 
därefter varje dag fram till dag 6. Efter slutavläsningen av Test 11 så skars varje frukt 
itu. Frukten fotograferades invändigt.  

4.17 Kontroll av bakterieutvecklingen 
För att se om det var E. amylovora som orsakade rötan och inte någon kontaminerande 
organism så togs 2 st prover ifrån Omgång 3. Vad som såg ut som angripen vävnad på 
päronen fördes över till 2 st Petriskålar innehållande fast LB medium. Petrisskålarna 
försågs sedan med sort, namn, datum och omslöts med Parafilm. Skålarna placerades 
sedan i värmeskåp vid 25 °C. Efter 3 dagar sågs tydliga kolonier växa på plattorna. 
Dessa kontrollerades och jämfördes i emot en positiv kontrollodling av E. amylovora. 
Eftersom kolonierna ifrån päronen liknade kolonierna på den positiva kontrollen så 
ströks de sedan på ett selektivt MS medium. Efter 3 dagar sågs ett tydlig likhet med 
kontroll plattan av E. amylovora på ett MS medium. Se figur 3.  

4.18 Behandling av data 
Resultatet ifrån varje burk och avläsningstillfälle fördes in i en enskilda tabeller i 
programmet Numbers. Utifrån den digitala tabellen räknades sedan medelvärdet ut för 
sort, dag och koncentration. Standardavvikelsen räknades också ut, för att sedan 
sammanställas tillsammans med medelvärdet och presenterats i ett diagram för varje 
test.  

4.19 Destruktion av E. amylovora och smittat växtmaterial 
Efter alla utförda test steriliserades allt material och alla frukter som kommit i kontakt 
med E. amylovora genom autoklavering vid 120 °C i 20 minuter, med undantag av 
lådorna som användes i Test 10, och Test 11 som ytsteriliserades med 96% etanol.  
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Figur 3: Bakterietillväxt på 2 st selektiva MS medium (Miller Schroth medium). Orange 
bakterietillväxt. Kontrollodling till vänster. 



5. Resultat 

Utifrån resultatet ifrån den inledande Omgång 1, Test 1 och Test 2 så rangordnades 
sorterna temporärt. Den mest känsliga sorten var Sollerö och den minst känsliga var 
Lilla dalpilen, enligt följande: Sollerö>Aspa=Okänd Uppsala>Blodpäron>Lilla dalpilen 
I Omgång 1 blev Test 1 misslyckat och gav därför inget resultat.  

I Omgång 2 justerades metoden något. För Test 4 och 5, var det dag 6 som var det 
tillfälle då skillnaden mellan sorterna var tydligast så har sorten Sollerö det högsta 
medelvärdet men skilde sig inte signifikant emot Esperens herre. Medelvärdena hos 
sorterna Esperens herre Höstbergamott eller Aspa, kunde i Test 4 och 5 inte signifikant 
inte skiljas ifrån varandra. Se figur 4. 
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Figur 4, Omgång 2, Test 4 och Test 5. Utveckling av päronpestsymptom på ytan av 
päronkart vid dag 6. Koncentration 3,5 x 108 CFU/ml(A) och 3,5 x 109 CFU/ml(B) 
av E. amylovora användes. EspH, Esperens herre; Höstb,Höstbergamott; Okänd G, 
Okänd Gävle; Gbg D;Göteborgs Diamant. Siffran under varje stapel anger antalet 
observationer (dvs. päronkart) för den stapeln.

Dag 6 

   1             2            3            4              1            2



I figur 5 ifrån Omgång 2 ,Test 6 och Test 7. Sorterna Aspa och Sollerö gav liknande 
resultat trots de 2 olika koncentrationerna av E.amylovora, inte heller för sorten 
Höstbergbergamott. Hos Esperens herre fanns det däremot en effekt av 
koncentrationerna. Den högre koncentrationen gav mer symptom. I figur 5 visar tydligt 
hur päronen blir mer angripna över tid. Rangordning av känslighet i Test 6 och 7: 
EspH> Sollerö>Aspa>Höstbergamott. 
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Figur 5: Omgång 2, Test 6 och Test 7. Utveckling av päronpest symptom på ytan av 
päronkart under sex dagar. Koncentration 3,5 x 108 CFU/ml(A) och 3,5 x 109 CFU/ml(B) 
av E. amylovora användes. EspH, Esperens herre; Höst B, Höstbergamott; Okänd G, Okänd 
Gävle; Okänd U, Okänd Uppsala. Siffran under varje stapel anger antalet observationer 
(dvs. päronkart) för den stapeln.

Figur 6. Test 6, Sorterna Höstbergamott (gulpil) 
och Esperens herre (grönpil). Dag 4 efter 
inokulering med E. amylovora.

Figur 7. Test 6, Sorterna Aspa(blåpil) och 
Sollerö (lila pil). Dag 4 efter inokulering 
med E. amylovora.

3  3  3  3 3  3  3  3      3  3  3  3 3  3  3  3



 

I Test 8 framkom det dag 6 att sorten Sollerö var känsligare än sorten Alexander Lukas.  
Se figur 8. De fanns inget resultat för Bonne Louise, eftersom Test 9 misslyckades. 
Sorterna rangordnades i Omgång 2 enligt följande: 

Mest Känsliga Minst känsliga

Sollerö Aspa Okänd Gävle Alexander Lukas

Esperens herre Höstbergamott Göteborgs Diamant
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Figur 8: Omgång 2, Test 8. Utveckling av päronpestsymptom 
på ytan av päronkart under 6 st dagar. Koncentration 3,5 x 108 

(A) och 3,5 x 109 (B) av E.amylovora användes. Alex L, 
Alexander Lukas. Siffran under varje stapel anger antalet 

Figur 9: Test 8, sorterna Sollerö (gul pil) 
och Alexander Lukas (lila pil). Dag 5 efter 
inokulering med E. amylovora. 

   3       3     3      3         3      3      3      3        3       3     3      3 

Dag

Figur 10: Test 8, sorterna Sollerö (gul pil) 
och Alexander Lukas (lila pil). Dag 6 efter 
inokulering med E. amylovora. 



 

Omgång 3, Test 10, känsliga sorter. Koncentration 3,5 x 107 (C) 

 Figur 11 C, sorten Aspa skiljde sig inte signifikant ifrån någon sort genom hela testet.  
Dag, 1 så var Sollerö är känsligare än Höstbergamott, Esperens herre, Okänd Uppsala 
och Okänd Gävle.  
Dag 2, Sollerö och Esperens herre var känsligare än Okänd Uppsala. 
Dag 3, Sollerö, Esperens herre och Okänd Gävle var känsligare än Okänd Uppsala, 
vilket även framträder dag 4. Dag 5, Okänd Gävle var känsligare än Okänd Uppsala. 
Flera sorter drabbades av kontaminerade svampangrepp, vilket förklarade varför det inte 
finns något resultat. För Test 10 noterades ingen skillnad mellan den högre och den 
lägre koncentrationen.   
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Figur 11. Omgång 3, Test 10. Utveckling av päronpest symptom på ytan av päronkart 
under sju dagar. Koncentration 3,5 x 107 CFU/ml(C) av E. amylovora användes. EspH, 
Esperens herre; Höst B, Höstbergamott; Okänd G, Okänd Gävle; Okänd U, Okänd 
Uppsala. Siffran under varje stapel anger antalet observationer (dvs. päronkart) för den 
stapeln.



 

Omgång 3, Test 10, känsliga sorter. Koncentration 3,5 x 106 (D) 
I figur 12, ser vid dag 1 att Aspa var känsligare är Höstbergamott och Okänd Uppsala. 
Dag 2, Aspa, Esperens herre och Sollerö var känsligare än Okänd Uppsala.  
Dag 3, Aspa, Esperens herre, Sollerö var känsligare än Okänd Uppsala och 
Höstbergamott. Dag 4, Sollerö var känsligast, men inte signifikant skild ifrån sorterna 
Okänd Gävle eller Esperens herre. Aspa, Okänd Gävle och Esperens herre var inte 
signifikant skilda ifrån varandra. Okänd Uppsala och Höstbergamott var minst känsliga. 
Dag 5, Sollerö, Okänd G och Aspa var känsligast men inte signifikant skilda ifrån 
varandra. Höstbergamott och Okänd Uppsala är minst känsliga men inte signifikant 
skilda ifrån varandra. För sorten Esperens herre och höstbergamott fanns inget resultat 
 p.g.a. svampsmitta . Dag 7, Aspa och Okänd G var känsligare än Okänd U. 
Preliminär rangordning av känslighet vid Test 10. Känsligast först: 
Sollerö >Okänd Gävle=Esperensherre H=Aspa > Höstbergamott=Okänd U 
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Figur 12.  Omgång 3, Test 10. Utveckling av päronpest symptom på ytan av päronkart 
under sju dagar. Koncentration 3,5 x 106 CFU/ml (D) av E. amylovora användes. EspH, 
Esperens herre; Höst B, Höstbergamott; Okänd G, Okänd Gävle; Okänd U, Okänd 
Uppsala. Siffran under varje stapel anger antalet observationer (dvs. päronkart) för den 
stapeln.
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Omgång 3, Test 11, mindre känsliga sorter. Koncentration 3,5 x 106 CFU/ml (A). 
Se figur 13. Göteborgs Diamant skiljer ut sig genom hela testet och var dag 5 känsligare 
än sorterna Bonne Louise, Lilla dalpilen, Conference, Alexander Lukas och Blodpäron. 
Dag 6, vid samma koncentration så var Carola känsligare än Alexander Lukas. 
Blodpäron och Bonne Louise var känsligare än Blodpäron.  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Figur 13. Omgång 3, Test 11. Utveckling av päronpestsymptom på fruktytan av 
päronkart under 6 st dagar. Koncentration 3,5 x 106 CFU/ml (A) av E. amylovora 
användes. Gbg D, Göteborgs Diamant; Alex L, Alexander Lukas. Siffran under varje 
stapel anger antalet observationer (dvs. päronkart) för den stapeln.
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Omgång 3, Test 11, mindre känsliga sorter. Koncentration 3,5 x 107 CFU/ml(B). 
Se figur 14. Dag 5, var Göteborgs Diamant känsligare än sorterna Bonne Louise, 
Alexander Lukas. Bonne Louise, Carola, Conference och Lilla dalpilen var inte 
signifikant skilda ifrån varandra. Några stycken päron av sorten Blodpäron blev 
bortplockade dag 4 för koncentration B, därför saknas värde. Det kvarvarande päronen 
av sorten Blodpäron mättes till 0 mm. Rangordning av ytinfektion vid Test 11. 
“Känsligast” ovanifrån 
Göteborgs Diamant>Conference=Lilla dalpilen=Carola>Alexander Lukas=Blodpäron= 
Bonne Louise.  

Fotografierna som togs i samband med slutavläsningen för Test 11 ligger i Bilaga 2. 

För att kunna rangordna alla sorterna ifrån Test 10 och Test 11 efter utvecklandet av 
päronpestsymtom så jämfördes det två testerna med varandra. I Test 11 med mindre 
känsliga sorter så fick Göteborgs Diamant det högsta medelvärdet vid 6 mm respektive 
6,5 mm. Se Fig 13. I Test 10 med känsliga sorter fick Höstbergamott ett medelvärde 
som var under 5 mm. Se Fig 11. Standardavikelsen för de två medelvärdena gick inte att 
skilja ifrån varandra, och sorterna hamnade därför i samma grupp vid en 
sammanslagning . En slutgiltig rangordning av ytinfektion baserat på resultaten ifrån 
Test 11 och Test 10 presenteras i Tabell 6. 

. 
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Figur 14. Omgång 3, Test 11. Utveckling av päronpestsymptom på fruktytan av 
päronkart under 6 st dagar. Koncentration 3,5 x 107 CFU/ml (B) av E. amylovora 
användes. Gbg D, Göteborgs Diamant; Alex L, Alexander Lukas. Siffran under varje 
stapel anger antalet observationer (dvs. päronkart) för den stapeln.



 

6. Diskussion 

De sorter som var mest känsliga för päronpestbakterien E. amylovora 4906T. vid en 
koncentrationen på 3,5 x 108 CFU/ml i den här undersökningen var Sollerö, Esperens 
herre, Okänd Gävle. Minst känsliga sorterna i undersökningen var Alexander Lukas och 
Blodpäron. Det här är den första undersökning som gjort som behandlar sorterna 
Sollerö, Aspa, Lilla dalpilen och Blodpärons mottaglighet till E. amylovora. 

I tidigare forskning där man inokulerat bakterien i unga skott istället, så har sorten 
Esperens herre tidigare klassificerats som mottaglig (Przybyla et al., 2012). I den här 
undersökningen föll en del resultat bort p.g.a. svampangrepp. Men visar ändå tydliga 
tecken på att vara känslig. Aspa som har haft väldigt stora standardavvikelser i några av 
testerna i den här undersökningen. Vilket kan bero på flera olika anledningar. Men 
samtidigt får den höga medelvärden i jämförelse med andra sorter. Att sorten i 
upprepade tester visat höga medelvärden. Gör att jag successivt kommit fram till sorten 
Aspa känslig. 

I tidigare försök har sorten Alexander Lukas klassificerats som resistent (Korba et al. 
2103). Utifrån resultatet i den här undersökningen så så hamnar Alexander Lukas ibland 
de minst mottagliga sorterna. Sorten Conference som även den provats i 
forskningsförsök har tidigare klassificerats mellan måttligt mottaglig till 
mottaglig(frukt) (Campbell, 2002; Korba et al. 2103). I den här undersökningen så 
hamnar den sorten någonstans mitt i, mellan mottaglig och mindre mottaglig. 
Detsamma gäller för Göteborgs Diamant, den klassificeras också som måttlig mottaglig 
i tidigare försök. (Przybyla et al., 2012). I den här undersökningen verkar sorten vara 
något mer känslig än Conference. Att resultat i andra undersökningar med samma sorter 
verkar överensstämma med resultatet i den här, tyder ändå på att undersökningen har en 
viss relevans. 

Medelvärdenas höga standardavvikelser i Test 10 och Test 11 gör att sorterna blir svåra 
att tydligt skilja ifrån varandra. Att flera sorter har höga standardavvikelser kan bero på 
flera orsaker. Symptomutvecklingen i enskilda frukter påverkade den stora spridningen. 
Av en och samma sort så blev några frukter så angripna att de inte gick att avläsa, vilket 
gäller för den känsliga sorten Sollerö i Test 10.  

Mest känsliga Minst känsliga

Esperens herre Aspa Conference Alexander Lukas

Sollerö Höstbergamott Lilla dalpilen Blodpäron

Okänd Gävle Göteborgs Diamant Carola

Bonne Louise

�
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Tabell 6: Rangordning av päron sorters känslighet för E. amylovora. Baserad på 
resultatet i Omgång 2 och Omgång 3.



I andra sorter, där några päron inte visade tydliga symptom, kunde ändå frukten vara 
angripen invändigt. För att se på symptomutvecklingen inne i frukt så skars alla päron 
itu vid slutavläsningen av Test 11. Se Bilaga 2. Tyvärr saknades negativa kontroller till 
vissa sorter, p.g.a. av att antalet insamlade päron inte var tillräcklig. Fler negativa 
kontroller skulle behövas för en ordentlig jämförelse. Symptomutvecklingen från hålet 
inuti frukten mättes genom att mäta bredden på rötan inne i frukten där inokulum förts 
in, vilket visade sig vara svårt. Hos flera sorter var det svårt att avgöra vad som var 
infekterat eller inte. Värdena sammanställdes i en tabell men gav inget tydligt resultat 
(data visas inte). Fotografierna ger ändå en generell uppfattning hur symptomen sprids 
sig i de olika frukterna. Bonne Louise som visade små symptom på ytan verkade i 
fruktköttet angripen. När frukterna pressades samman så vätskades ytan på flera sorter 
av päronhalvorna. Se bilaga 2. Det skulle eventuellt kunna vara bakteriellt exudat. För 
att ta reda på om verkligen var så krävs fler undersökningar.  
 Eftersom alla sorternas standardavvikelser inte går att signifikant skilja ifrån varandra 
så grupperades sorterna in i efter känslighet. Sorterna i den mest känsliga grupper skiljer 
sig signifikant emot de andra två grupperna. Figur 9 och figur 10 visar ett tydligt 
exempel på sorternas Sollerö och Alexander Lukas skillnad i känslighet. 

Det framkom inte någon tydlig skillnad mellan högre eller lägre koncentrationer av E. 
amylovora i Omgång 1 eller Omgång 3. I Omgång 2, i Test 6, Fig 5 så var däremot 
diametern för den starkare koncentrationen större än för den lägre koncentrationen för 
sorten Esperens herre. Skillnader i rötans utveckling på ytan av päronkarten av Esperens 
herre var alltså olika för 3,5x 108 respektive 3,5x 109 CFU/ml. Att symtomens skillnad 
vid olika koncentrationer inte var lika tydligt för de andra sorterna i undersökningen kan 
eventuellt hänga ihop med päronkartens fysiologiska ålder. Det skulle kunna påverka 
päronkartens känslighet emot bakterien. Möjligtvis skulle en ännu högre koncentration 
behövts för att se tydliga skillnaderna mellan koncentrationerna. 

I undersökningen användes bakteriestammen E. amylovora 4906T vilket är en av många 
bakteriestammar av E. amylovora. Just den här är en typstam (T) vilket betyder att de är 
en vanligt förekommande stam att använda sig av i olika forskningssammanhang. Vid 
forskning på äppelsorters känslighet emot bakterien har man tidigare sett att det kan 
skilja sig mellan olika bakteriestammar hur de väl lyckas infektera olika äppelsorter 
(Norelli et al., 2003). Vilket även skulle kunna gälla för päron. För att se vidare på 
sortens generella motståndskraft för E. amylovora skulle det därför testas med fler 
stammar av bakterien.   

Fördelen med metoden att inokulera bakterier i omogna frukter jämfört med metoderna 
att inokulera bakterier i skott eller blommor på levande träd är den rent praktisk är 
lättare att utföra. Den största inkörsporten för bakterien i trädet är däremot när den 
infekterar blomman. I frukten är bakterien främst en sekundär skadegörare efter 
mekaniska skador som exempelvis hagel. Frågan är om den omogna fruktens känslighet 
motsvarar de levande trädets känslighet är i det sammanhanget relevant.  

Inuti frukten kan fysikaliska faktorer som skillnader cellväggarnas tjocklek spela en 
avgörande roll. Efter inokulering av bakterien i päronet, så påverkar mängden fenoliska 
substanser inuti själva päronet symptomens utbredning. Mängden fenoliska substanser i 
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päron skiljer sig åt emellan olika sorter. Enzymaktiviteten, vilket är ett tecken på stress, 
i päronet efter inokuleringen ökar snabbare hos mer mottagliga sorter än vad den gör 
hos mer motståndskraftiga sorter (Honty, 2010), vilket är en av anledningarna till varför 
resultat ifrån sk. “immature pear fruit” kanske inte speglar bakteriens utveckling i själva 
trädet på ett tillräckligt nyanserat sätt. Något som skulle vara intressant i framtida försök 
är att göra tester med de tre olika metoderna för att sedan jämföra resultatet och se hur 
de skiljer sig åt. Först därefter skulle resultaten utifrån en sådan här undersökning kunna 
utvärderas tillräckligt.. Resultatet ifrån en doktorsavhandling från Universitetet i 
Budapest visar att tester på frukter skiljer sig ifrån försök med blommor och skott. 
Omogna frukter tenderar att visa mindre känslighet. Samtidigt så nämner hon att hos 
vissa sorter av päron så verkar de olika metoderna vara jämförbara (Honty, 2010). 

I framtida försök bör tiden för undersökningen ligga närmare insamlingstidpunkten än 
vad som har skett inom ramen för denna undersökning. Även om päronen låg förvarade 
i kyl så åldras den omogna frukten fysiologiskt. Vilket i sin tur kan påverka 
utvecklingen av symptom orsakade av E. amylovora. Att använda sig att av fuktiga 
pappershanddukar under päronhalvorna visade sig leda till att infektionen kunde sprida 
sig emellan päronen. 
I framtida försök bör även båda ändarna på päronhalvan skäras bort före 
ytsteriliseringen. Den i ytsterilisering som gjordes med 70% alkohol är inte tillräcklig 
för att ta bort de svampsporer som finns under fodret på frukten. 
De fuktiga pappershanddukar som användes som underlag i inkuberingskärlen bör göras 
fuktiga med destillerat vatten och inte, som i denna undersökning med endast 
avjoniserat vatten. 

Att med hjälp av växtförädling hitta nya sorter som är mindre mottagliga för päronpest 
är viktigt (Przybyla et al., 2012). Förhoppningsvis kan resultatet ifrån den här 
undersökningen bli användbar för andra. Om inte annat kan det vara ett uppslag till 
metodstudie, för framtida undersökningar. Även om nya, mer motståndskraftiga sorter 
skulle komma ut på marknaden så skulle de ändå finnas många vanliga trädgårdsväxter 
och vilda arter inom rosfamiljen som kan agera som värdväxter, något som inte gör 
problemet lättare. Utbredningen av päronpestbakterien E. amylovora i Nordeuropa är 
fortfarande begränsad (Nybom et al., 2012). Låt oss hoppas att det fortsätter att vara så 
även i framtiden. Det faktum att Jordbruksverket har tagit bort benämningen 
karantänskadegörare för E. amylovora gör att, menar jag, risken för utbredning blir ännu 
större. (Jordbruksverket, 2015). Allmänheten blir inte tillräckligt uppmärksam på 
allvaret i hotet som den utgör mot rosväxterna. Växtpartier som bär med sig bakterien 
kan vara väldigt svåra att upptäcka, speciellt för personer inom trädgårdsbranschen som 
inte har tillräckligt mycket kunskap om sjukdomen. (EFSA, 2014). Exemplet ifrån 
Finland från 2015 i inledningen visar på hur lätt det är att få in smittat material över 
gränserna. Detta, trots att Finland är en s.k. skyddszon för päronpestbakterien.  

 För att undvika framtida utbrott av päronpest bör forskningen med att hitta nya, 
motståndskraftiga sorter fortsätta. Detta bör dock kombineras med att sprida kunskap 
om sjukdomens symptom hos allmänheten, och framför allt hos fackfolk inom berörda 
yrkesgrupper. Den statliga myndighet som ansvarar för sådana spörsmål bör ta 
ledningen i ett sådant arbete, och därmed också visa på ett tydligt och klart sätt hur de 
förhåller sig till detta överhängande hot.  
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Bilaga 1. Tillväxtkurva Erwinia amylovora. 

I figur A redovisas resultatet av spädningsserien. En kurva över bakteriens tillväxt, 
förhållandet mellan grumlighet (OD) och bakteriekoncentration (CFU/ml). I början när 
bakterien precis blivit tillförd ifrån övernattskulturen så fanns många döda celler. Det är 
en s k lag fas, Efter en tid börjar bakterietillväxten komma igång ordentligt. Den får en 
logaritmisk tillväxt. Logfas. Ett linjärt förhållande då tillgången på näring gör att 
bakterien delar på sig snabbt. Därefter börjar konkurrens om näring bli hård och 
tillväxten avtar för att gå in en stationär fas. För att inokuleringen skall innehålla många 
välmående och friska bakterier som möjligt så används bakterier i mitten av logfasen 
(Tillväxtfasen).  
Standard koncentrationen (A) skördades vid OD620= 0,2 vilket är 3,5x108 

 

!  31

0

2,5

5

7,5

10

0 0,225 0,45 0,675 0,9

OD620

lag fas

Stationär fas

log fas CFU /ml 
108 x

Figur A: Tillväxtkurva, Erwinia amylovora CCUG 4906T , OD620 



Bilaga 2. Fotografier i samband med slutavläsningen för Test 11  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6.

K.

Conference 
Kontrollen ser vit och frisk 
ut. Vävnaden runt hålet är 
orange på infekterade 
frukter. Bakterien har letat 
sig ner i kärnhuset. Bild 6. 
Jämförelse med smittad 
frukt och Kontroll. Den 
smittade frukten vätskas på 
ytan.

Lilla dalpilen 
Kontrollen ser vit och frisk ut. 
Flera hål är insjukna i skalytan 
och går ner i kärnhuset. 
Frukten är hård. Men 
fruktköttet är något upplöst. 

Carola 
Bakterien sprider sig igenom 
fruktköttet. På kontrollen är 
fruktköttet längs hålet ljust. 
Bild 3, Genom kärnhuset 
har bakterien nåt undersidan 
av päronen. Sår ytan är glansig 
på alla päron halvor.

Göteborgs Diamant 
I Jämförelse med kontrollen 
har päronen tydliga symptom 
invändigt.Fruktköttet närmast 
hålet har löst upp sig, är blöt 
och har börjat sprida sig.
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Bonne Louise 
Saknar kontroll i testet. 
Frukten är glansig och 
upplevs fuktig. Vävnaden 
runt hålet är orange på 
infekterade frukter. 
Bakterien kan ha spridit sig i 
fruktköttet. 

Alexander Lukas 
Saknar kontroll i testet. 
Vävnaden runt hålet är 
orange, men har verkar inte 
spridits längre ut i 
fruktköttets som är vitt.

Blodpäron 
Päronen är hårda. Eftersom 
blodpäron har ett färgat fruktkött 
är det svårt att avgöra vad som är 
vad. Vävnaden runt hålet verkar 
delvis upplöst. Men bakterien har 
inte tagit sig ut i fruktköttet. 


