Mjöldagg på Dahliablad.
Mjöldaggssvamp ger en vit pudrig beläggning på bladen och kan vid otur även sätta sig på knopparna.
Det påverkar inte blomningen, men ger en mindre trevlig helhetsupplevelse av plantan.
Mjöldagg trivs bäst i torrt varmt väder. Det drabbar oftast plantor som står i kruka som vid flertalet
tillfällen utsätts för kraftig uttorkning. Även plantor i rabatt kan drabbas en varm sommar också få det
för torrt.

Varma och soliga somrar är det därför viktigt att vattna mycket för att hålla plantorna
motståndskraftiga.
I vårt klimat övervintrar mjöldaggen främst i skotten så man bör ta bort och bränna/slänga allt som är
angripet så snart som möjligt.
Mjöldaggssvampens rottrådar (mycel) övervintrar i de knoppar som skall ge upphov till nästa års skott.
Eftersom dahliaknölarna lagras frostfritt finns det risk att mycel övervintrar på knölarna.
Det är därför viktigt att spruta med svavelhaltigt preparat och putsa knölarna noga varje år från jord
innan vinterförvaringen. På så sätt minimeras risken att mjöldaggen följer med knölen nästa år. Innan
lagring bör man svavelbehandla och putsa av alla angripna delar.
Ett ytterligare tips som visat sig vara verksamt är att behandla med mjölk, bikarbonat och såpa mot
mjöldagg, men då krävs mycket täta behandlingar.
Vissa mjöldaggssvampar är känsliga för bikarbonat. Spruta så snart mjöldagg upptäckts med
bikarbonat - 2 tsk bikarbonat + 2 tsk såpa/ 1 liter vatten.
Upprepa behandlingen några gånger med ca 1 veckas mellanrum. När det börjar bli risk för frost och
knölarnas ska tas upp för lagring är det viktigt att klippa bort blasten.
Ett annat tips är att blanda 3,8 l vatten 1 msk bakpulver, 1 tsk diskmedel, 2,5 dl mjölk och spruta å
plantan och knölen.
Vid utplantering nästkommande är det viktigt att plantorna får rymliga krukor och att plantorna inte
utsätts för torka. Vid minsta tecken på mjöldaggsangrepp ska behandling ske med bikarbonat.
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Exempel på svavelhaltigt preparat – Kumulus. http://www.almaregarden.se/sv-SE/shop/3132-Vaextskyddsmedel/3186Kumulus_DF.aspx
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