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1 Projektets syfte 
Det övergripande syftet med projektet är att identifiera metoder för hållbar användning av växtskydds-
medel, och ge förslag till hur dessa kan implementeras i ett kvalitetssäkringssystem för svenskt jordbruk. 
Miljö- och hälsorisker ska med hjälp av goda rutiner, bra uppföljning och återkoppling av insatser på så 
sätt minimeras. Projektet ska ge underlag till hur man kan arbeta enligt direktivet för ”Hållbar använd-
ning av bekämpningsmedel” (2009/128/EG) i befintliga och kommande kvalitetssäkringssystem. I prakti-
ken innebär det att ge förslag till kontrollpunkter/kriterier som är tydliga, reviderbara, vetenskapligt 
underbyggda och möjliga att kommunicera. 

2 Ramdirektivet ”Hållbar användning av bekämpningsmedel” 
Syftet med ramdirektiv 2009/128/EG är att fastställa en ram för att uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom att minska de risker och konsekvenser som användningen av bekämpnings-
medel innebär för människors hälsa och miljön och genom att främja användning av integrerat växt-
skydd och andra alternativa metoder eller tekniker såsom icke-kemiska alternativ till bekämpningsme-
del. 

EU:s direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel trädde i kraft den 25 november 2009. I direk-
tivet står att de allmänna principerna för integrerat växtskydd ska vara genomförda i alla EU:s medlems-
länder 1 januari 2014 men arbetet med genomförandet har försenats. Jordbruksverket arbetar på olika 
vägar med att implementera direktivet vilket innebär: 

• ny förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 

• ny föreskift och nya Allmänna råd om IPM (SJVFS 2014:42) 

• information och rådgivning om integrerat växtskydd 

• ändrade behörighetsutbildningar 

• obligatoriska funktionstest 

• ändrad handlingsplan 

• ändrade regler kring spridning och hantering av växtskyddsmedel 

Eftersom det är ett EU-direktiv måste Sverige skapa svenska regler för integrerat växtskydd. Den svenska 
lagstiftningen kring användning av växtskyddsmedel arbetas därför om. Ny föreskrift (SJVFS 2014:42) 
(http://www.jordbruksverket.se/download/18.ac526c214a28250ac22a00a/1418030482089/2014-
042.pdf) beslutades i november 2014 och innebär att användaren av växtskyddsmedel ska: 

• försöka förebygga växtskyddsproblem 

• bevaka växtskyddsläget för att veta när en åtgärd är nödvändig 

• behovsanpassa användningen av växtskyddsmedel 

• följa upp resultatet av bekämpningen 

• anteckna syftet med bekämpningen i sprutjournalen 

3 Definition av integrerat växtskydd 
Direktivet 2009/128/EG Hållbar användning av bekämpningsmedel definierar allmänna principer för 
integrerat växtskydd. 

1. Bland de olika till buds stående alternativen för att förebygga och/eller hålla tillbaka skadegö-
rare och ogräs ska framför allt följande användas eller stödjas: 

• Växtföljd. 
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• Användning av lämplig odlingsteknik (såsom falsk såbädd, såtidpunkter, planttäthet, insådd, 
reducerad jordbearbetning, gallring och direktsådd). 

• Användning där så är lämpligt av växtmaterial som är resistent/tåligt samt bruksut-
säde/certifierat utsäde och plantmaterial. 

• Användning av metoder för anpassad gödsling, kalkning och bevattning/dränering. 

• Förebyggande av spridning av skadliga organismer genom hygienåtgärder (t.ex. genom re-
gelbunden rengöring av maskiner och utrustning). 

• Åtgärder för att skydda viktiga nyttoorganismer och öka deras antal, t.ex. genom lämpliga 
växtskyddsåtgärder eller användning av ekologiska infrastrukturer på och utanför produkt-
ionsställena. 

2. Skadliga organismer ska övervakas med hjälp av lämpliga metoder och verktyg, där sådana finns 
att tillgå. Sådana lämpliga verktyg bör omfatta fältobservationer och vetenskapligt underbyggda 
system för varning, prognos och tidig diagnos, där så är möjligt, samt rådgivning av profession-
ella rådgivare. 

3. Yrkesmässiga användare ska utifrån resultaten av övervakningen fatta beslut om huruvida och 
när växtskyddsåtgärder ska vidtas. Tillförlitliga och vetenskapligt välunderbyggda tröskelvärden 
är väsentliga för beslutsfattandet. Innan någon behandling inleds ska när så är möjligt hänsyn 
tas till vilka tröskelvärden för skadliga organismer som fastställts för regionen, de särskilda om-
rådena, grödorna och de särskilda klimatförhållandena. 

4. Hållbara biologiska, fysiska och andra icke-kemiska metoder ska ges företräde framför kemiska 
metoder om de leder till tillfredsställande bekämpning av skadegörare och ogräs. 

5. De växtskyddsmedel som används ska vara så målspecifika som möjligt och ha minsta möjliga 
biverkningar för människors hälsa, icke-målorganismer och miljön. 

6. Yrkesmässiga användare bör begränsa användningen av växtskyddsmedel och andra ingrepp till 
vad som är nödvändigt, exempelvis genom minskade doser, minskad spridningsfrekvens eller 
partiell spridning och då ta hänsyn till att riskerna för växtligheten ska vara acceptabla och att 
insatserna av växtskyddsmedel inte får öka risken för att populationerna av skadliga organismer 
ska utveckla resistens. 

7. Om risken för resistens mot ett växtskyddsmedel är känd och när förekomsten av skadliga org-
anismer kräver att växtskyddsmedel vid upprepade tillfällen används på någon gröda, ska till-
gängliga strategier mot resistens användas, så att växtskyddsmedlen inte förlorar sin verkan. 
Detta kan inbegripa användning av flera olika växtskyddsmedel med olika verkningssätt. 

8. De yrkesmässiga användarna bör på grundval av dokumentationen över användningen av be-
kämpningsmedel och övervakningen av skadliga organismer, undersöka nyttan med de växt-
skyddsåtgärder som vidtas. 

4 Integrerat växtskydd i Sverige 
Många delar av det som ingår i integrerat växtskydd används redan i Sverige, men samtidigt finns det 
stort behov av ny kunskap inom växtskyddet för att kunna förbättra tillämpningen av integrerat växt-
skydd. Till exempel behövs mer kunskap om bekämpningströsklar. Man behöver utveckla och hitta be-
kämpningsstrategier som är effektiva och lönsamma, och där man kombinerar förebyggande åtgärder 
med alternativa metoder och konventionell kemisk bekämpning.  

Integrerat växtskydd ska tillämpas av alla som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel. Information och 
utbildning av alla användare kommer framöver ha hög prioritet. 

För den som söker information om växtskydd i perspektiv av ett uthålligt jordbruk finns Naturvårdsver-
kets rapport: Växtskydd i uthållig växtodling – effekter på avkastningsnivå, energiförbrukning och miljö 
från 2009 (http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/978-91-
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620-5921-7/). Den behandlar den komplexa frågan om vilket växtskydd som krävs i ett uthålligt jordbruk 
där det även finns krav på viss stabilitet i avkastning. 

5 Behörighetsutbildning 
Sedan lång tid tillbaka krävs utbildning för att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt. EU:s direktiv 
kräver att utbildning även ska erbjudas distributörer och rådgivare som arbetar med växtskyddsmedel.  

Utbildningen har setts över både till utformning och till innehåll. Längden på utbildningarna är den 
samma som tidigare och det är fortsatt även länsstyrelserna ansvarar för utbildningarna. En förändring 
som planeras är att grundkursen delas upp i två inriktningar: inomhus (växthus) och utomhus. Utbild-
ningen är då gemensam i tre dagar och den fjärde dagen är en inriktningsdag. Denna förändring sker 
med start till 6 november 2014 då ny författning SJVFS 2014:35 ”Behörighet att använda växtskyddsme-
del” trädde i kraft. Kursplaner för behörighetsutbildningarna finns på Jordbruksverkets webbplats: Start-
sida > Odling > Växtskydd > Behörighetsutbildning > Kursplaner. 

6 Test av växtskyddssprutor 
Direktivets krav på kontroll av utrustning som används för spridning av bekämpningsmedel finns i artikel 
8 i direkt iv 2009/128/EG. Enligt direktivet ska medlemsstaterna se till att utrustning för spridning av 
bekämpningsmedel kontrolleras med jämna mellanrum, minst vart femte år fram till år 2020 och däref-
ter minst vart tredje år, och att åtminstone en kontroll av utrustning för spridning av bekämpningsmedel 
ska ha genomförts senast den 26 november 2016. Efter den tidpunkten får utrustning för spridning av 
bekämpningsmedel användas endast om utrustningen har kontrollerats. Direktivet medger olika tids-
planer och olika intervall mellan kontrollerna för viss utrustning samt att handhållen utrustning och 
ryggburna sprutor undantas från kravet på kontroll. Detta ska baseras på riskbedömning när det gäller 
människors hälsa och miljön, som även omfattar en bedömning av omfattningen av användningen av 
utrustningen. 

Detta har implementerats i förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) som fr.o.m. 2016-11-26 
(52§) kräver att utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får användas endast om den 
som använder utrustningen kan visa att den är godkänd av Statens jordbruksverk. Funktionstest blir 
därmed obligatoriskt i Sverige. 

7 Råd om integrerat växtskydd i olika grödor 
För att stödja tillämpningen av integrerat växtskydd hag Jordbruksverket påbörjat arbetet med att utar-
beta vägledningar för olika grödor där man får tips och råd. De utgår från fem rubriker: 

• Förebygg 

• Bevaka 

• Behovsanpassa 

• Följ upp 

• De vanligaste enskilda ogräsen och skadegörarna 

Inledningsvis har Jordbruksverket valt ut 10 lantbruksgrödor och trädgårdskulturer där man utformat 
enkla vägledningar med råd som beskriver hur integrerat växtskydd kan tillämpas i de skilda grödorna. 
Råden är anpassade till varje grödas förutsättningar och växtskyddsproblem och ger en översiktlig be-
skrivning av vad man kan göra. De tar inte upp alla åtgärder som är möjliga utan man har valt ut det som 
är viktigast. De utgör inte en lista på krav utan är exempel som kan vara möjliga beroende på situation 
och det finns även med tips om var man kan hitta mer information om växtskydd i den specifika grödan. 

I november 2014 fanns det vägledningar för: 

• Höstvete 

• Havre 

• Potatis 

• Sockerbetor 
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• Höstråg 

• Vårkorn 

• Höstraps 

• Jordgubbar 

• Kepalök 

• Åkerböna 

Dokumentation från Jordbruksverkets IPM-dagar med information och dialog om integrerat växtskydd 
för rådgivare, säljare och myndighetspersoner under hösten 2014 finns på webplatsen 
http://www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier/dokumentationfrankurserochseminarier/presenta
tionerfranipmdagarnahosten2014.4.724b0a8b148f52338a333a7.html. 

8 Integrerat växtskydd – ny modul i Greppa Näringen 
Jordbruksverkets projekt ”Greppa Näringen” erbjuder kostnadsfri rådgivning för lantbrukare. Rådgiv-
ningens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växt-
skyddsmedel med bibehållen eller ökad lönsamhet för gården. Information finns på www.greppa.nu. 

Under 2014 introduceras en ny rådgivningsmodul (13 I) som innehåller:  

• Genomgång av odlings- och växtskyddsstrategierna på gården i dagsläget.  

• Kort bakgrund till modulen; fynd av bekämpningsmedel i miljön och direktivet om hållbar an-
vändning av bekämpningsmedel.  

• Diskussion med lantbrukaren om vad som kan förändras för att, med fortsatt god lönsamhet, 
minska beroendet av kemisk bekämpning. Allt ifrån val av utsäde och växtföljd till hur man und-
viker resistensbildning och ökar biologisk mångfald med mera kan tas upp. 

• Tillsammans gör rådgivare och lantbrukare en åtgärdsplan med möjliga förändringar i odlings- 
och växtskyddsstrategier som gör att gården kan minska sitt beroende av bekämpningsmedel.  

• Praktiska lösningar kring övervakning, uppföljning och informationstillgång tas upp. 

Till modulen finns en vägledning (”Kokbok”) för rådgivaren och en omfattande lista till inläsningsmateri-
al och användbara växtskyddslänkar 
(http://www.greppa.nu/administration/radgivningsmoduler/vaxtskydd/13iintegreratvaxtskydd.4.465e4
964142dbfe4470100db.html). Till modulen finns även en checklista 
(http://www.greppa.nu/download/18.1b8a384c144437186ea11c0d/1395131481282/Checklista+integr
erat+v%C3%A4xtskydd.pdf) framtagen för att odlaren ska göra en bedömning av hur han/hon arbetar 
med de åtgärder som är kopplade till integrerat växtskydd. Checklistan fungerar också som ett diskuss-
ionsunderlag vid rådgivningsträffen. 

9 Växtföljd och bördighet 
Med bra växtföljd kan man undvika många sjukdomar, skadedjur och ogräs, och grödan kan utnyttja 
näringen på bästa sätt. Struktur och mullhalt förbättras också. Rätt förfrukt kan öka skörden.  

Växtföljden måste utformas utifrån gårdens förutsättningar, vilka jordar man har, klimatförhållanden 
och vilka grödor som man har möjlighet att odla med bra resultat utifrån dessa förutsättningar. 

Det är oftast betydligt svårare att rätta till problem orsakad av dålig växtföljd när de uppstått än att re-
dan från början jobba medvetet och förebyggande. Därför är det angeläget att redan från början av 
växtodlingsplaneringen tänka i växtföljdsperspektiv. 

Markens produktionsförmåga, bördigheten, beror på en rad faktorer. En del av dem som jordart och 
klimat, kan man i princip inte påverka medan andra går att påverka på både lång och kort sikt. En av de 
viktigaste är att ha god vattenbalans i marken det vill säga välskött dränering och på lätta jordar möjlig-
het till bevattning. Att undvika tunga maskiner och anpassa däcktrycket är viktigt för att minska mark-
packningen. Annat man kan påverka är pH, fosfor- och kaliumtillstånd, liksom en balanserad växtföljd 
och att behålla eller öka mullhalten. 
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Goda och stabila skördar med högt utnyttjande av växtnäring och bibehållen/ökad mullhalt är det bästa 
för både ekonomi och miljö. Det minskar risken för kväve- och fosforläckage. Klimat gasutsläppen per 
kilo produkt minskar när resurseffektiviteten är hög. När mullhalten ökar så sker även inlagring av kol i 
marken. Källa: Praktiska Råd, Greppa Näringen, Nr 20/2013, 
http://www.greppa.nu/download/18.23f3563314184096e0d2192/1381341307186/Praktiskt+r%C3%A5
d+nr+20+%C3%96kad+b%C3%B6rdighet.pdf). 

I Greppa Näringen finns en speciell rådgivningsmodul (12B) med fokus på växtföljd och bördighet med 
avseende på lantbruksgrödor (http://www.greppa.nu/administration/radgivningsmoduler/bordighet).  

Modulen innebär en genomgång av vilka växtföljder som ger en uthållig produktion med ett effektivt 
utnyttjande av växtnäring och minskat beroende av växtskyddsmedel. Som hjälpmedel använder man 
ett kalkylprogram "Odlingsperspektiv". Beräkningarna visar ekonomin i odlingen och hur odlingen på-
verkar markens mullhalt på sikt. Genom att arbeta med två alternativ kan man göra förändringar i gröd-
val eller andra faktorer och se hur det påverkar behovet av växtnäring, växtskyddsmedel och markens 
mullhalt. En diskussion bör ingå hur valet av växtföljd påverkar risken för kväveutlakning och risken för 
uppförökning av växtskadegörare. Stöd för detta finns också i kalkylarket. 

Rådgivningsmodulen tar bl.a. stöd i de svenska bördighetsförsöken vid Institutionen för mark och miljö 
SLU (http://www.slu.se/sv/institutioner/mark-miljo/forskning/faltforskning/vaxtnaring/langliggande-
vaxtnaringsforsok/r3-9001/). 

Övergripande information om växtföljd i grönsaksodling finns i Jordbruksverkets publikation Växtföljd i 
ekologisk grönsaksodling (http://www.slu.se/sv/institutioner/mark-
miljo/forskning/faltforskning/vaxtnaring/langliggande-vaxtnaringsforsok/r3-9001/). 

För enskilda grödor finns oftast information om lämplig växtföljd i odlingsanvisningar för respektive 
gröda, men de utgår som då som regel från växtskyddsproblem kopplade till grödan i fråga. När det gäl-
ler problematiken växtföljd och ogräs får man istället söka information om odlingssystem och problem-
ogräs. 

10 Förebyggande åtgärder och odlingsteknik 
Förebyggande åtgärder som växtföljd, val av odlingsplats, jordbearbetning, såtid, sortval, planttäthet, 
växtnäringstillförsel, bevattning, hygien och sanering samt skörd och skördetidpunkt är faktorer som 
spelar en väsentlig roll för skadegörarnas betydelse och grad av angrepp. Dessa grundläggande åtgärder 
utgör basen i ekologisk odling men kan också tillämpas integrerad produktion. En av huvudanledningar-
na för en genomtänkt och varierad växtföljd är risken för jordburna skadegörare.  

Växtnäringsbalansen är betydelsefull för grödans mottaglighet för olika skadegörare. Graden av jordbe-
arbetning, jordstruktur samt typ av näringstillförsel kan gynna och skapa en bra miljö för mikroorgan-
ismer och nyttodjur alternativt missgynna. Förekomsten av jordburna patogener och marklevande nyt-
todjur påverkas också av växtnäringstillgången. Positiva åtgärder kan vara gröngödsling, marktäckning 
samt tillsats av "nära biologiska" eller s.k. växtstärkande medel.  

Bevattning vid behov ökar skörden och ger som regel motståndskraftigare plantor. En gröda som lider 
brist på vatten är stressad och därmed mottagligare för skadegörare. Bevattningstekniken och bevatt-
ningstidpunkten kan ha avgörande påverkan av angreppen av skadegörare.  

Hygieniska åtgärder kan ha avgörande betydelse för att minimera sjukdoms- och insektstrycket och 
därmed uppnå friskare slutprodukter. Som exempel kan nämnas snabb nedbrukning av växtrester, täck-
ning av kompost och skräphögar, bortrensning av kvarlämnade och övervintrande plantor. Minimering 
av risken för jordspridning/jordsmitta via redskap samt i tvätteri, vid inlagring och i lager är också viktiga. 

10.1 Växtnäring 

Rätt näringstillförsel och rätt bevattning är en förutsättning för en frisk odling. Över och underskott av 
olika växtnäringsämnen kan skada växterna och samtidigt öka mottagligheten för olika sjukdomar. Väx-
ter som odlas med optimal odlingsteknik bygger upp en stor egen motståndskraft mot skadegörare. 
Optimala förhållanden erhålls genom kunskap och erfarenhet samt genom regelbundna kontroller och 
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uppföljningar. Det finns också möjligheter att med tillförsel av spårämnen och växtstärkande preparat 
förstärka motståndskraften mot skadegörare. 

10.1.1 Sammanfattning av växtnäring 

Växtnäringstillförsel kan påverka grödans mottaglighet för sjukdomar och skadegörare och därmed be-
hovet av insatser med växtskyddsmedel. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa ny kontrollpunkt med krav upprättande av checklista för gödslingsstrategi, växtnäringstillför-
sel/-styrning och, samt kontrollåtgärder. 

Begränsning: 
Stödmaterial måste utvecklas. 

10.2 Bevattning 

En gröda som lider brist på vatten är stressad och därmed mottaglig för skadegörare. Om nederbörden 
inte räcker till för grödans behov och kan man tillföra extra vatten genom bevattning, men felaktig be-
vattning medför att växterna utsätts för vattenbrist eller syrebrist vilket kan öka mottagligheten för an-
grepp av speciellt rotpatogener. Många patogena svampar och bakterier kan också spridas med vattnet. 

Bevattning kan i vissa fall användas kan användas för att minska risken för skador från olika växtskade-
görare, t.ex. mot bladmögel och trips i lök och jordflylarver i rotfrukter. Feromonfällor för jordflylarver 
kan utnyttjas för att bestämma när bevattning ska sättas in (källa: Jordbruksverkets Vägledning Kepalök 
(http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr283.html) och ”Bevattning i grönsaksodling” 
(http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/bevattning-i-gronsaksodling.html). 

I Greppa Näringen-skriften ”Bevattning och växtnäringsutnyttjande” 
(http://www.greppa.nu/download/18.37e9ac46144f41921cd19f7a/1402315650134/Bevattning_och_v
%C3%A4xtn%C3%A4ringsutnyttjande.pdf) behandlas frågor om vatten och bevattning, lagar och regler, 
grödors vattenbehov, kopplingen mellan bevattningen och växtnäringsutnyttjande samt när och hur 
man ska bevattna. Även i Jordbruksverkets kurspärm för ekologisk grönsaksodling ingår skriften ”Be-
vattning i grönsaksodling” med information om bevattning och teknik för detta. 

10.2.1 Analys av bevattningsvatten 

Analyser och rutinmässig kontroll av råvatten och bevattningsvatten är speciellt viktigt då dräneringsvat-
ten återvinns och recirkuleras. Hur ofta vattenprover och patogentester skall göras beror bland annat på 
kulturens längd och eftersträvad livsmedelssäkerhet hos slutprodukten. 

Vid SLU i Alnarp pågår sedan flera år tillbaka projekt kring vattenkvalitet vid bevattning till ätliga produk-
ter. En sammanfattning av problematikerna finns i en presentation av Beatrix Alsanius 
(http://www.jordbruksverket.se/download/18.13350b8a149dc60b911b9f9f/1416815499445/B++Alsani
us+Vattenkvalitet.pdf) från IPM-dagarna Örebro 5 november 2014.  

10.2.2 Bevattningsteknik 

Bevattningstekniken kan vara avgörande för risken för angrepp av växtskadegörare. Det gäller speciellt 
för angrepp av svampsjukdomar. Bevattning genom droppbevattning är att föredra från växtskyddssyn-
punkt, då plantorna hålls torrare och smittspridning undviks. Bevattningsintervall och markförhållanden 
som medger upptorkning i grödan kan ha avgörande påverkan på förekomsten av svampsjukdomar. Vid 
bevattning med spridare eller ramp så hela bladverket blir blött är bevattning under kväll eller natt att 
föredra så man får möjlighet till upptorkning i bladverket under dagen. 

10.2.3 Bevattning som riskfaktor för läckage av växtskyddsmedel 

Det kan finnas risk för läckage av växtskyddsmedel om bevattning sker tätt inpå föregående växtskydds-
behandling. I rapporten ”Grödornas relativa bidrag till förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten”, SLU, 
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CKB rapport 2013:3, (http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-
projekt/ckb/Publikationer/CKB%20rapporter/CKB_Rapport_Gr%c3%b6dor_2013_3.pdf) nämns inte 
bevattning som någon riskfaktor utan man kopplar en grödas bidrag till gränsvärdesöverskridande halter 
i ytvatten till grödans andel av den totala odlade arealen, antalet bekämpningar per säsong och den 
totala använda mängden. Man nämner betydelsen av de specifika substansernas egenskaper och här 
kan man göra en koppling till bevattning och nederbörd. Risken för läckage är störst för substanser som 
inte binder till markpartiklar och som bryts ner långsamt. Risk för läckage finns också i torkperioder, och 
om det finns torksprickor i jorden, om man bevattnar rikligt efter bekämpning. Växtskyddsmedel kan då 
snabbt föras ner via sprickorna i jorden till dränering och vidare ut i ytvatten. 

Rapporten redovisar att det är ett fåtal ämnen som står för en stor andel av de gränsvärdesöverskri-
dande fynden och den totala toxiciteten; bentazon i ärtodling, diflufenikan och pikoxystrobin i stråsäd, 
metribuzin i potatis, deltametrin i köksväxter, samt glyfosat för efterskördsbehandling och brytning. I 
dessa grödor förekommer bevattning frekvent i potatis och köksväxter, och i viss mån i ärtodlingen, 
medan övriga grödor i huvudsak är obevattnade. Se vidare i avsnittet 17 Skydd av vatten. 

10.2.4 Tillstånd för bevattning 

I de allra flesta fall måste den som vill bevattna och göra vattenuttag från grundvatten, sjö, bäck eller å 
ha tillstånd enligt miljöbalken. Vem som helst som behöver göra vattenuttag har möjlighet att söka till-
stånd. Om det handlar om mindre vattenuttag kan det räcka med anmälan till länsstyrelsen, men med 
tillstånd kan man känna dig säkrare eftersom man under torrperioder kan konkurrera om vattnet och 
det kan bli konflikter mellan olika intressen som är beroende av vatten.  

Information om tillstånd för bevattning finns på Jordbruksverkets webbplats: Startsida > Odling > Dräne-
ring och bevattning > Bevattning. 

10.2.5 Sammanfattning av bevattning 

Bevattningstekniken och bevattningsvattnets kvalitet kan ha avgörande betydelse för att minimera sjuk-
doms- och insektstrycket och därmed behovet av insatser med växtskyddsmedel. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa ny kontrollpunkt med krav upprättande av checklista för bevattningsteknik och kontrollåtgär-
der. I befintligt stödmaterial finns checklista för bevattningsvatten sett ur livsmedelssäkerhetsper-
spektiv som lämpligtvis kompletteras. 

Begränsning: 
Stödmaterial måste utvecklas. 

10.3 Hygien/rengöring 

Växtskadegörare i fält överlever även under ogynnsamma förhållanden i gamla växtrester och i jorden. 
Hos vedartade växter i fruktodlingar och plantskolor sker övervintring av många skadegörare på skott 
och grenar. I växthus och lagerutrymmen kan skadegörare finnas i växtrester och jord, samt i jordpartik-
lar och smuts på väggar och andra konstruktioner. Skadedjur som spinnkvalster övervintrar i växthus i 
skrymslen, trips som puppor i marken och mjöllöss kan finnas på ogräs i och utanför husen. Bevattnings-
vatten kan härbärgera smitta av svampar och bakterier. 

Att reducera smittrycket och att minska risken för smittspridning är av avgörande betydelse när det 
gäller att minska angrepp av skadegörare. Sanering omfattar alla åtgärder som inriktas mot att eliminera 
eller minska smittrycket i växthus, på fält och i lagerutrymmen, samt att förhindra vidare spridning till 
friska plantor och lagrade produkter. 

10.3.1 Hygien i frilandsodling av grönsaker 

Sanerande eller hygieniska åtgärder som reducerar smittrycket i grönsaksodlingen är snabb nedbrukning 
eller borttransport av växtrester efter skörden. Genom täckning av kompost och skräphögar, samt bort-
rensning av kvarlämnade och övervintrande plantor minskar risken för smittspridning påföljande år. 
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Man bör även undvika att odla samma gröda på intilliggande fält året efter. Detta har speciellt uppmärk-
sammats i morotsfält där morötterna övervintrat i fält under halmtäckning som ger gynnsamma förhål-
landen för övervintring av skadegörare. 

10.3.2 Hygien i bärodling 

I de fleråriga bärkulturerna uppförökas många skadedjur med tiden och till hygieniska åtgärder kan 
också räknas rekommendationen att inte låta dessa kulturer bli för gamla. En jordgubbsodling bör därför 
inte hållas mer än högst tre år, sedan bör odlingen röjas. Nyplanteringar bör även här inte läggas nära 
äldre fält, varifrån spridning av skadegörare som t.ex. jordgubbskvalster och öronvivlar kan ske. Fält som 
är kraftigt angripna av dessa skadegörare bör röjas omsorgsfullt. 

Borttagning av smittat plantmaterial diskuteras allt mer i bärodling. Borttagning av gamla blad från en 
jordgubbsodling skulle kunna minska smittrycket av gråmögel och andra svampsjukdomar. Besprutning 
av bladverket med urea på hösten i svarta vinbär kan minsta smittrycket genom att främja nedbrytning-
en av gamla blad, på vilka flera svampsjukdomar övervintrar.  

Spridning av infekterad jord förhindras genom noggrann rengöring av maskiner och redskap, genom 
restriktiv bearbetning i odlingen, samt genom att köra i angripna fält sist.  

10.3.3 Hygien i fruktodling 

Vid beskärning av fruktträden, som främst syftar till att forma träden och höja skörd och fruktkvalitet, 
kan bortskärning av angripna skott och grenar minska smittrycket av flera viktiga svampsjukdomar.  

Kartgallring förhindrar svampar från att växa över från sjuka till friska frukter. Mot fruktträdskräfta sak-
nas effektiva bekämpningsmedel. Här måste angreppen förebyggas och spridning förhindras bl. a. ge-
nom bortskärning av angripna delar, renskärning av kräftsår och röjning av svårt angripna träd.  

Många svampar övervintrar på nedfallna blad, t.ex. äppleskorv och bladfläcksjuka hos körsbär. Mängden 
smitta i form av infekterade blad är en av de faktorer som avgör hur allvarliga svampangreppen blir i en 
odling. Genom att ta bort bladen, eller oskadliggöra dem på annat sätt, kan smittrycket och därmed 
angreppen minskas drastiskt. Följande metod används framförallt mot äppleskorv, men kan tillämpas 
mot de flesta svampar som angriper bladen hos träd och buskar. Sprutning med urea strax innan bladfal-
let ökar mikroorganismernas förmåga att bryta ner bladen och har också en direkt hämmande effekt på 
bildningen av svampens fruktkroppar. Genom att sönderdela bladen, t.ex. med hjälp av gräsklippare, 
kan man öka nedbrytningen ytterligare. En kompletterande behandling med urea av bladen på marken 
kan göras på våren. 

10.3.4 Hygien i lager, packeri och tvätteri 

De flesta sjukdomar som drabbar skördade produkter i lagerlokaler är resultatet av infektioner under 
växtsäsongen i fält. Dessa sjukdomar kommer in i lagerlokalerna, dels på de skördade produkterna, dels 
med växtrester och jord som häftar fast vid bingar och lådor. En del av dessa sjukdomar kan spridas vi-
dare på lagret, t.ex. gråmögel hos såväl frukt som grönsaker. 

Bomullsmögel och kraterröta hos morötter är andra exempel på svampsjukdomar som sprids på lagret. 
Den höga luftfuktighet som råder i lagren gynnar svampar och bakteriers utveckling och en del patoge-
ner får fäste i lagerlokalen. När lagret töms kan organismerna överleva i jordpartiklar, växtrester, på 
lådor och väggmaterial. Om inte nödvändigt saneringsarbete genomförs finns stor risk för spridning av 
smitta till påföljande år. 

Hygienen i tvätteri, lager och packeri måste vara mycket god. Alla jord och växtrester utgör potentiella 
smittkällor. Det är därför viktigt att om möjligt undvika att dessa följer med in på lagret och att endast 
friska och hela produkter lagras in. Lådor och lager skall vara väl rengjorda, eventuellt desinficerade med 
lämpligt medel. 

I lager avsedda för morötter används olika metoder för att desinficera väggar och lådor och minska risk 
för smittspridning av främst kraterröta. De metoder som tillämpas är ångning, upphettning av fuktig luft 
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till 54°, i enstaka fall formalinbehandling eller användning av andra desinfektionsmedel. I de större frukt-
lagren genomförs en regelbunden rengöring av lager och packerier, men rengöring av lådor, som oftast 
är av trä, är mycket arbetskrävande och ofta inte hinns med. Försök med användning av plastlådor på-
går. De är lättare att rengöra, men är tyvärr mycket dyra i inköp. 

10.3.5 Sammanfattning av hygienåtgärder 

Hygieniska åtgärder kan ha avgörande betydelse för att minimera sjukdoms- och insektstrycket och 
därmed behovet av insatser med växtskyddsmedel. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa ny kontrollpunkt med krav upprättande av checklista för förebyggande åtgärder mot växtska-
degörare och ogräs, och som omfattat både växtföljd, åtgärder under odling, hantering av produkter, 
växtrester och lagerhantering.  

Begränsning: 
Stödmaterial måste utvecklas. 

10.4 Skydda viktiga nyttoorganismer 

Ett rikt bestånd av nyttodjur kan bidra till att minska behovet av bekämpningar mot insekter och kvals-
ter. Olika kulturåtgärder som skonar eller gynnar nyttodjuren bör användas i första hand, liksom växt-
skyddsmedel som är selektiva och skonar nyttodjuren. Biologisk bekämpning med att odlade nyttodjur 
har till stor del ersatt kemisk bekämpning i odling av grönsaker och bär i växthus, och kan även utnyttjas 
kommersiellt mot en del skadedjur i frilandsodlade trädgårdsgrödor.  

Även inom jordbruket finns det mycket pengar att spara på ett stort bestånd av nyttodjur, predatorer 
som äter de skadedjur som angriper grödan. Eftersom bladlöss är både närings- och energirika är just 
bladlöss favoritföda för en lång rad nyttodjur. På SLU har forskare undersökt effekten av nyttodjurens 
aktivitet på spannmålsskörden under ett år med mycket bladlöss och fann att man genomsnittligt fick 
300 kg korn mer per hektar jämfört med om det inte funnits några nyttodjur i fältet (källa: Fakta Jord-
bruk nr 12 2001, http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-
dok/faktajordbruk/pdf01/Jo01-12.pdf). 

Genom relativt enkla insatser kan man hjälpa naturliga nyttodjur på ett sätt så de blir en viktig del av 
växtskyddet i odlingen, men samtidigt är det också viktigt att man tar hänsyn till dem genom att välja 
bekämpningsmedel som är skonsamma mot dem. 

Nyttodjuren kan delas upp i två grupper: pollinatörer och predatorer. Flera frilandsodlade grönsaker och 
bär är beroende av bra insektspollinering. Även kvalitén kan påverkas positivt vid bra pollinering; till 
exempel ökar oljehalten i raps- och rybsfrö och mognaden av åkerböna blir jämnare och snabbare. De 
viktigaste grupperna av pollinatörer är humlor och bin, men även blomflugor och fjärilar hjälper till. 

Predatorer är insekter och spindeldjur som har skadedjur som huvudföda. Spindlar äter i stort sett alla 
skadedjur; bladlöss, spinnkvaliter, bladstekel- och fjärilslarver. Blomflugelarver, nyckelpigor och tvestjär-
tar är också effektiva bladlusätare. Parasitsteklar är viktiga predatorer som lever på eller i andra djur, 
och är viktiga för att minska antalet bladlöss, minerarflugor, vivel- och fjärilslarver. 

I en artikel ”Ta hjälp av naturen i odlingen” i Viola 10/2014 ges en del tips och erfarenheter från Tånga-
gård. Publikationen ”Nyttodjur i odlingen - En kort beskrivning av de viktigaste grupperna av naturliga 
nyttodjur i Sverige” (Rapportnr: 2013:88, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Landsbygdsenheten, 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/2013-
88.pdf) ger en bra överblick över predatorer, pollinatörer och nyttiga mikroorganismer i trädgårdsgrö-
dor. 

På Jordbruksverkets webbplats (Startsida > Odling > Växtskydd > Svamp, insekter och andra skadegö-
rare) finner man information om nyttodjur. Jordbruksverket har flera skrifter på tema nyttodjur och 
mångfald. Om nyttodjur i odlingslandskapet och hur man kan förbättra förhållandena kan man också 
läsa i skriften ”Gynna nyttodjuren”(http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr324.html). På 
samma tema finns en äldre broschyr ”Insekter i odlingslandskapet” 
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(http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/insekter-i-odlingslandskapet.html) som förutom att 
berätta om insekter så tar den också upp hur jordbrukets skötsel- och brukningsmetoder påverkar och 
kan anpassas för att gynna insektsmiljöerna i odlingslandskapet. 

Jordbruksverket har även utvecklat en app till smartphones som hjälp för att identifiera vilka nyttodjur 
man ser. Appen visar 15 grupper av nyttodjur med information och flera bilder för varje grupp, och råd 
om vad man kan göra för att gynna dessa arter på sina marker (www.jordbruksverket.se > Miljö & klimat 
> Ett rikt odlingslandskap > Mångfald på slätten > Nyttodjur >Nyttodjur - en app till din mobil). 

Broschyren ”Gynna mångfalden” (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Miljö och klimat > Trycksaker 
> Ett rikt odlingslandskap) är en kortfattad skrift som handlar om pollinatörer, fåglar, nyttodjur och fält-
vilt, och som ger konkreta tips på åtgärder som förbättrar möjligheterna för dessa. ”Gynna humlorna på 
gården” (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Växtodling > Pollinering) beskri-
ver olika förekommande arter av humlor, deras betydelse som pollinatörer och åtgärder som gynnar 
dem. Information om bin och humlor betydelse för pollinering och ökade skördar finns på Jordbruksver-
kets webblats (www.jordbruksverket.se > Djur > Olika slags djur > Bin och humlor > Ökad användning av 
bin och humlor). 

Förutom alla nyttiga insekter, kvalster och högre djur som kan hjälpa mot skadegörare finns det i varje 
odling en hel flora av mikroorganismer som på olika sätt hjälper plantorna. Många svampar och bakte-
rier koloniserar plantornas yta så effektivt att det inte finns möjlighet för sjukdomsframkallande mikro-
organismer att göra skada. Det finns också ”nyttiga” mikroorganismer som producerar gifter som för-
hindrar sjukdomsalstrande svampar och bakterier från att etablera sig eller aktivt dödar dem. 

10.4.1 Frilandsodling av grönsaker 

Graden av jordbearbetning, jordstruktur samt typ av näringstillförsel kan gynna och skapa en bra miljö 
för mikroorganismer och nyttodjur alternativt missgynna. Förekomsten av jordburna patogener och 
marklevande nyttodjur påverkas. Positiva åtgärder kan vara gröngödsling, marktäckning samt tillsats av 
"nära biologiska" eller s.k. växtstärkande medel. 

10.4.2 Bärodling 

Med tanke på att bärkulturerna är fleråriga, speciellt hallon och svarta vinbär som nästan kan jämföras 
med fruktodling, är det viktigt att nyttodjurspopulationer kan byggas upp och upprätthållas, och extra 
viktigt att man använder selektiva växtskyddsmedel.  

Det finns några biologiska preparat godkända för användning, både mikroorganismer och nyttodjur. 
Man prövar också olika s.k. växtvårdsmedel. Olika kulturåtgärder spelar också stor roll när det gäller att 
förebygga angrepp av både svampsjukdomar och skadedjur.  

10.4.3 Fruktodling 

Eftersom odlingen av frukt är flerårig, utgör den ett mycket speciellt odlingssystem, jämfört med t.ex. 
ettåriga kulturer på friland. Någon möjlighet till en ordnad växtföljd finns inte, utan odlaren måste finna 
sig i att vissa skadegörare lever och övervintrar i odlingen år från år. Här byggs det så småningom upp 
populationer av både skadegörare och nyttoorganismer. Dessa varierar i storlek från år till år genom 
naturliga faktorer som väderleksförhållanden och naturliga fiender, men den största inverkan sker ge-
nom odlarens åtgärder. 

De flesta skadegörare förekommer i sådana antal att de inte kan hållas nere enbart med naturliga fien-
der. För att få frukt av hög kvalitet måste särskilda åtgärder sättas in mot sådana skadegörare. Det kan 
vara såväl kemisk bekämpning som olika kulturåtgärder. I fruktodlingen råder mycket komplicerade 
samband som då lätt kan rubbas. Bredverkande preparat med mycket lång verkningstid, t.ex. pyretro-
ider, har en bra effekt mot skadegörarna, men de naturliga fienderna slås lätt ut och det tar lång tid 
innan de förökar upp sig igen och kan vistas på bladverket. Behandling med pyretroider kan leda till 
uppkomsten av nya skadedjur, som hittills hållits i schack av de naturliga fienderna. Detsamma kan 
hända om odlarna, på grund av bristen på effektiva preparat, tvingas utföra upprepade behandlingar 
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med preparat med sämre effekt. Även preparat som används vid svampbekämpningen kan ha negativ 
effekt på nyttodjur i fruktodlingen. 

10.4.4 Sammanfattning skydd av nyttoorganismer 

Ett rikt bestånd av nyttodjur kan bidra till att minska behovet av bekämpning med växtskyddsmedel och 
olika kulturåtgärder som skonar eller gynnar nyttodjuren bör främjas. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa nya kontrollpunkter med krav upprättande obesprutade skyddszoner och/eller blomster-
strängar som gynnar pollinatörer och andra nyttodjur. 

Begränsning: 
I fleråriga kulturer som bär och fruktodling kan detta oftast endast genomföras i samband med nyan-
läggning av odling. Stödmaterial för olika typer av odling bör utvecklas. 

11 Resistens/tolerans mot fungicider, herbicider och insekticider 
Resistens mot bekämpningsmedel är ett växande problem och innebär att skadegörare och ogräs över-
lever en bekämpning som normalt skulle ha påverkat dem. Eftersom resistens är ärftlig och är det viktigt 
att förebyggs och begränsas där den förekommer. 

I broschyren ”Resistens, Herbicidresistens, Fungicidresistens, Insekticidresistens” 
(http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Växtodling > Växtskyddmedel hantering) 
från Svenskt Växtskydd finns bra och uppdaterad (2013) information om resistensproblematiken och 
förebyggande åtgärder. Valda delar av innehållet används har använts här för att sammanfatta proble-
men och hur man kan förebygga problemen. 

Aktuell information om restistens i bärodling finns i skriften ”Resistens mot växtskyddsmedel – bär 
2014” (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Behörighetsmaterial > Övrigt 
kursmaterial). 

Aktuell information om restistens i fruktodling finns i skriften ”Resistens mot växtskyddsmedel - frukt 
2014” (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Behörighetsmaterial > Övrigt 
kursmaterial). 

Aktuell information om restistens i frilandsgrönsaker finns i skriften ”Resistens mot växtskyddsmedel - 
frilandsgrönsaker 2014” (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Behörighets-
material > Övrigt kursmaterial). 

11.1 Hur uppstår resistens? 

I en opåverkad population finns ofta ett litet antal individer som har mindre känslighet för bekämp-
ningsmedel och vid en bekämpning gynnas dessa och deras andel av populationen ökar. 

Om dessa individer samtidigt har en bra konkurrens- och överlevnadsförmåga fortsätter deras andel i 
populationen att öka vid fortsatt bekämpning. Detta gör att populationens känslighet minskar och i 
värsta fall kan fullständig resistens uppstå. 

Hur stor risken är för resistens beror på bekämpningsmedlets verkningsmekanism och vilken skadegö-
rare det handlar om. Risken för resistensutveckling är särskilt stor då skadegöraren har flera generation-
er per år och bekämpning görs upprepade gånger med preparat med samma verkningsmekanism. 

Ett bekämpningsmedel kan påverka flera processer hos skadegöraren (multi-site preparat) eller specifikt 
mot en enda funktion (single-site preparat). Moderna bekämpningsmedel är ofta single-site preparat, 
eftersom effekten i allmänhet är bättre och bekämpningen mer målinriktad. Risken för att resistens ska 
uppstå är dock mycket större i denna typ av preparat eftersom det endast behövs en förändring i en 
enda gen för att resistens ska uppstå.  

Bekämpningsmedlen kan delas in i olika grupper efter deras verkningsmekanism, till exempel pyretro-
ider, där alla ingående preparat har samma verkningssätt. Det innebär att om resistens uppstår mot ett 
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preparat så finns även risk för resistens mot andra preparat med samma verkningsmekanism, så kallad 
korsresistens. 

11.2 Insektsresistens 

I Sverige förekommer utbredd resistens hos rapsbaggar mot pyretroider. Resistens har tidigare också 
påvisats hos persikbladlus mot karbamater, organiska fosforföreningar och pyretroider i potatis i Blek-
inge och Kristianstadtrakten under 1999 och 2001. Även hos brakvedbladlus (Aphis frangulae) påvisades 
resistens mot karbamater under 2001. 

Man kan minska risken för resistensbildning genom att tillämpa integrerad bekämpning (IPM): 

• Behovsanpassa bekämpningen så att insekterna och minska exponeringen för bekämpnings-
medlet genom att bekämpa endast då man riskerar ekonomisk förlust. 

• Vid upprepad behandling växla mellan preparat med olika verkningsmekanismer. 

• Använd insekticider med kortvarig effekt. 

• Främja och var rädd om skadeinsekternas naturliga fiender. 

• Behandla endast delar av fältet. Detta skapar en barriär för individer med känslighet mot prepa-
ratet så att det anlaget hålls kvar inom populationen. 

• Använda alternativa bekämpningsmetoder som biologisk bekämpning eller resistenta sorter i de 
fall de finns tillgängliga. 

11.3 Herbicidresistens 

Utvecklingen av herbicidresistens är förhållandevis långsam och problemen är fortfarande begränsade. 
De sista åren har dock fler fall av resistens upptäckts vilket kan bero på att man nu mer aktivt letat efter 
resistens. Problemet är störst med renkavle och våtarv, men resistens är även konstaterad hos bland 
annat åkerven, svinmålla och åkertistel. 

Hur vet man att man det finns herbicidresistens? Dålig effekt av en herbicidbehandling preparat kan ha 
flera orsaker, t.ex. dåliga sprutbetingelser, stora och/eller svårbekämpade ogräs samt ett mindre bra val 
av preparat för de aktuella problemogräsen. När man får dålig effekt av bekämpningen kan man miss-
tänka resistens då:  

• Levande plantor står intill döda plantor av samma art. 

• En art där herbiciden som normalt ska ha god effekt av medlet överlever bekämpningen, medan 
en annan art inte överlever. 

• Effekten av ett medel försämras med tiden utöver vad som kan förklaras av naturliga variation-
er. 

Herbicidresistens upptäcks normalt inte i fält förrän ca 30 % av ogräspopulationen är resistent. 

Resistensmekanismerna i ogräsplantan kan delas in i olika typer: 

• Target site resistens. Herbicidens verkningsställe i växten förändras så att herbiciden inte längre 
kan göra skada. En enda genförändring i ogräset kan räcka för att ge denna typ av resistens. Re-
sistensen är ofta fullständig och ger en snabb uppförökning av antalet resistenta plantor. 

• Metabolisk resistens. Bekämpningsmedlet bryts ned snabbare av ogräset vilket ger mer eller 
mindre kraftig resistens. Ofta är det flera genförändringar i ogräset som orsakar denna typ av 
resistens och de kan utvecklas för flera ogräspreparat med olika verkningsmekanismer. Vid 
denna typ av resistens sker en gradvis försämring av effekten av herbiciden som kan vara svår 
att upptäcka. 

Det viktigaste när det gäller att förebygga utveckling av resistens är att växla mellan olika åtgärder mot 
ogräsen: 
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• Håll ogrästrycket nere, bland annat genom alternativa bekämpningsåtgärder som stubbearbet-
ning och plöjning. 

• Variera växtföljden. Ensidiga växtföljder kan medföra uppförökning vissa ogräs. Inslag av andra 
grödor kan göra det möjligt att använda andra herbicider eller att använda annan teknik för 
ogräsbekämpning och därmed minska användningen av herbicider. 

• Växla mellan preparat med olika verkningsmekanism. Använd inte herbicider med samma verk-
ningsmekanism under en följd av år. 

• Var återhållsam med bekämpning om fullgod effekt inte kan förväntas. Om inte fullgod effekt 
kan förväntas av den valda herbiciden, bör antingen preparatet bytas eller blandas med ett pas-
sande kombinationspreparat. 

• Särskilda fläckar eller delar av fältet kan behandlas separat, vilket medför färre bekämpningar, 
mindre herbicidanvändning och därmed mindre risk för resistens. 

• Target site resistens favoriseras troligen av hög dos, medan metabolisk resistens troligen favori-
seras av låg dos. Att växla mellan dosnivåer kan därför vara ett sätt att fördröja uppkomsten av 
en specifik resistensmekanism. Sänk dock inte dosen om fullgod effekt då inte kan förväntas. 

• Ju längre persistens (verkningstid) en herbicid har desto större risk för att resistens utvecklas, ef-
tersom ogräset utsätts för selektion under en längre tid. 

11.4 Fungicidresistens 

Fungicidresistens är ingen ny företeelse och det finns många kända fall där olika svampar utvecklat re-
sistens mot olika fungicider. I mitten av 1980-talet konstaterades resistens mot kvicksilver i betningsme-
del hos flera svampar. Andra exempel är benzimidazol-resistens mot stråknäckare och snömögel samt 
metalaxyl-resistens mot potatisbladmögel på 1980-talet. För gruppen strobiluriner konstaterades de 
första fallen av resistens mot vetemjöldagg 1999, endast två år efter att denna fungicidgrupp introduce-
rades. Strobilurinerna hade initialt mycket god effekt mot svartpricksjuka, men den varade endast några 
år.  

Genom att tillämpa olika odlingstekniska åtgärder, samt att behovsanpassa den kemiska bekämpningen, 
kan fungicidresistens förebyggas:  

• Odla i första hand sorter med bra sjukdomsresistens. 

• Förebygg och minska smittotrycket av olika svampsjukdomar genom olika odlingsåtgärder. Be-
akta växtföljd, jordbearbetning, såtidpunkt, beståndstäthet, bekämpning av spillplantor/ogräs 
samt anpassning av kvävegödslingen. 

• Behovsanpassa alla bekämpningar och anpassa bekämpningen till väder och angreppsnivå. An-
vänd tröskelvärden, riskmodeller och olika varningssystem. 

• Undvik behandlingar på starkt etablerade angrepp. 

• Använd fungicider med god effekt. Dosen ska anpassas till angreppsnivå och behandlingstid-
punkt samt vara ekonomiskt försvarbar. 

• Begränsa antalet behandlingar per säsong med fungicider med samma verkningsmekanism, dvs. 
från samma fungicidgrupp. 

• Använd blandningar eller växla mellan fungicider med olika verkningsmekanismer. Det minskar 
risken för resistensutveckling. 

11.5 Mer information om resistens 

NORBARAG (Nordisk Baltisk Resistens Action Group) bildades 2008 som en informell grupp av represen-
tanter från offentliga forskningsinstitutioner i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och 
Sverige, vilka arbetar bekämpningsmedelsresistens forskning och effektivitetsutvärdering av bekämp-
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ningsmedel, samt företrädare för bekämpningsmedelsföretag som verkar i den nordisk-baltiska region-
en. 

NORBARAG har 3 undergrupper, en på herbicidresistens, en på svampmedel motstånd och en på in-
sektsresistens. Undergrupperna behandlar frågor som rör de specifika grupper av bekämpningsmedel 
såsom testmetoder, strategier, medan NORBARAG behandlar frågor av allmänt intresse. NORBARAG har 
uppdaterade listor med bekräftade resistensfall. 

11.6 Sammanfattning resistens/tolerans mot fungicider, herbicider och insekticider 

Om man skall upprätthålla effektiviteten hos de tillgängliga växtskyddsmedlen är det viktigt att man har 
bra och genomtänkt strategi för att försöka förebygga och undvika resistens. Detta förutsätter dock att 
det finns möjligheter till att växla mellan olika preparat, och mellan olika verkningsmekaismer. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa nya kontrollpunkter 
- ”Vid upprepade behandlingar med insekticid, har resistensrisk beaktats och preparat växlats?” 
- ”Vid upprepade behandlingar med herbicid, har resistensrisk beaktats och preparat växlats?” 
- ”Vid upprepade behandlingar med fungicid, har resistensrisk beaktats och preparat växlats?” 
- "Tillämpas åtgärder som förebygger herbicidresistens (ex. vis generell minskning av ogrästryck, va-
rierad växtföljd, mekanisk/termisk bekämpning, falsk såbädd) 

Begränsning: 
Antalet preparat i specialgrödor är ofta begränsat så växling av preparat är kanske inte möjlig. 

12 Resistens/tolerans i odlade grödor, samt friskt plantmaterial 
Att odla sorter med motståndskraft mot insekter och sjukdomar är en viktig del i växtskyddsstrategier 
för ekologisk odling och integrerad produktion. Sortmaterialet tillhandahålls som frö eller vegetativt 
förökat plantmaterial, av fröfirmor, plantuppdragare och plantskolor.  

Sortförädling av frukt och bär har skett och sker fortfarande i Sverige. Sorter kommer även från Dan-
mark, England, Skottland, Canada och USA. Resistensförädlingen i dessa länder omfattar arbete med 
sjukdomar som är av betydelse även i Sverige.  

I vissa grönsakskulturer finns inbyggd resistens mot ett flertal sjukdomar. Friskt plantmaterial och friskt 
frö är en förutsättning för en frisk gröda. Det föreligger stor risk att få in sjukdomar och insekter med 
växtmaterialet då man köper in sådant till företaget. Skadegörarna kan antingen vara nya för landet eller 
sådana som finns etablerade men med nya raser eller med resistens mot bekämpningsmedel. Stora pro-
blem kan uppstå om de blir vanliga i odlingen. Flera exempel finns både från friland och från växthus 
såväl i prydnadsväxter, grönsaker, bär som plantskoleväxter. Plantering av kontrollerat och friskt plant-
material är den viktigaste åtgärden för att minimera angrepp av skadegörare i bärkulturer.  

Det frö och de sorter som säljs är till 99 % importerade, huvudsakligen från Nederländerna. Endast en 
marginell del är förädlade i Sverige, framförallt gäller det kulturer som är speciella för Skandinavien 
(t.ex. dill och kålrot). Därför måste nya sorter provodlas för att se om de fungerar för odling under våra 
klimatförhållanden och det är oftast först efter flera års odling man kan bedöma en sorts odlingssäker-
het, dvs. ge säker och bra skörd under varierande odlingsförhållanden.  

Utsädeskvaliteten styrs idag av EU:s regler. För utsäde odlat inom eller utom landet för inhemskt 
(svenskt) fröföretag gäller att fröpartierna måste kontrolleras av Statens utsädeskontroll, SUK. Analyser 
görs med avseende på grobarhet och renhet. Renhet innebär att partiet skall uppfylla normerna för in-
blandning av främmande växtarter. Iansvaret ingår ingen kontroll beträffande frihet från sjukdomar.   

För införsel av utsäde från annat EU-land gäller att leverantören vid införseln skall deklarera att utsädet 
är s.k. kontrollerat standardutsäde. För import av utsäde från land utanför EU gäller samma regler som 
för utsäde producerat av svenskt fröföretag. SUK har tillsynsansvar och utför kontroll av detta.  

Merparten av utsädet kommer från Nederländerna vilket betyder att utsädeskontrollen i huvudsak sker 
där. Grobarhets och renhetsanalyserna visar oftast ett bra resultat, men sundheten hos utsädet kan 
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variera. Kontrollerna av sjukdomar är oftast bristfälliga och ofullständiga. Eftersom fröodlingar oftast 
förläggs i sydliga länder, där det är billigt att producera, men där det tyvärr kan föreligga en ökad risk för 
utsädesburna sjukdomar, uppstår lätt problem med sundheten hos utsädet. Vid sjukdomsutbrottunder 
odlingen i Sverige kan det sedan uppstå svårigheter att bevisa ett samband med utsädet. I Skandinavien 
saknas rutiner för diagnos och analyser av utsädesburna sjukdomar.  

Genom fröbehandling t.ex. betning med kemiska bekämpningsmedel kan frösmitta minimeras. Forsk-
ning pågår med värmebehandling av köksväxtfrö samt med applicering av mikroorganismer. Det före-
kommer också behandling av obetat frö med varmvatten, varmluft, mikrovågor eller likartade metoder. 

12.1 Sortprovning i frukt och bär  

Sortprovning av frukt och bär sker idag i mycket begränsad omfattning. På grund av bristande resurser 
för sortprovning vid försöksinstitutionerna ökar betydelsen av sorttester i odlarnas regi. Många gånger 
är det odlarna själva som med engagemang, provodling och besök i utlandet som driver utvecklingen 
framåt.  

I ett projekt via Partnerskap Alnarp har Elitplansstationen, E-planta, Fritidsodlingens Riksorganisation, 
Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, HIR Malmöhus och SLU drivit projektet Kvalitetssäkring av 
frukt- och bärväxter där man gjort en utvärdering av nya frukt- och bärväxter (källa: Viola 12/2014).  

12.2 Sortprovning i grönsaker  

Nya sorter som utfaller bra i holländska screeningförsök är ofta de som introduceras i Sverige. Den 
första prövningen i Sverige sker på försöksfält eller hos odlare. Idag förekommer det mycket få sort-
provningar i fältförsök i Sverige. Sortprovning i lök har under 2013 genomförts av Hushållningssällskapet 
Kalmar-Kronoberg. I övrig handlar det mest om testodling som sker hos enskilda odlare i samarbete med 
fröfirmorna.  

Fungerar sorten bra i jämförelse med etablerade sorter ökas provodlingarna i antal och storlek. Därefter 
avgör marknaden d.v.s. odlaren om sorten passar och uppfyller kraven på ekonomisk avkastning samt 
handelns kvalitets och priskrav. För att en ny sort med speciella resistensegenskaper skall vara intres-
sant krävs att den uppfyller övriga krav på odlingssäkerhet, skörderationalitet, övrig motståndskraft mot 
skadegörare samt övriga kvalitetskrav. 

12.3 Hur prioriterar odlaren sorter med resistens? 

Odlaren väljer den sort som bäst optimerar hans egna krav på ekonomisk avkastning och handelns och 
konsumenternas krav på produktens kvalitet och pris. Viktiga egenskaper hos sorten blir då odlingssä-
kerhet vid olika klimatiska betingelser, skörderationalitet, resistens och kvalitet. Detta innebär i prakti-
ken att odlaren gärna väljer resistenta sorter om inte någon av de andra viktiga egenskaperna är sämre. 
Det vill säga att en ny resistent sort måste vara minst lika bra som gamla sorter med avseende på alla 
betydelsefulla odlingsegenskaper. 

12.4 Diagnos 

Det finns inte längre någon övergripande statlig diagnosverksamhet i Sverige. Detta har medfört att man 
förlorat den översikt man tidigare hade när det gällde skadegörarsituationen inom landet, dels att kom-
petensen inom området succesivt försvinner. Den tidigare diagnosverksamheten som fanns vid SLU 
ledde dels till att problemen ute i odlingarna uppmärksammades, dels till att undersökningar om nya 
skadegörare kom till stånd. Växtinspektionen har bl.a. till uppgift att bevaka karantänsskadegörare, men 
det finns många andra allvarliga skadegörare som inte följs upp på samma sätt som tidigare. Odlarna får 
idag i viss mån hjälp med diagnoser via frö- och plantleverantörer i Nederländerna. 

13 Ogräs 
För att kunna producera till ett konkurrenskraftigt pris är det idag nödvändigt med en effektiv ogräsbe-
kämpning till en rimlig kostnad, detta gäller för både konventionell och ekologisk odling. Kemisk ogräs-
bekämpning är idag den mest rationella och kostnadseffektiva metoden i konventionell odling. Herbici-
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derna är selektiva dvs. effekten är artspecifik, vilket medför att det finns behov av flera olika preparat 
för att klara alla svåra ogräs. 

13.1 Information om ogräs och ogräsbekämpning 

Växtskyddcentralerna i Alnarp, Skara och Uppsala arbetar med ogräsfrågor och på webplats 
(www.jordbruksverket.se > Odling > Växtskydd > Ogräs) hittar man information om: 

• Ogräsdatabasen (www.jordbruksverket.se > E-tjänster > Odling > Ogräsdatabas) 
I ogräsdatabasen kan man kryssa för vilka ogräsarter som är aktuella och vilken bekämpningsef-
fekt som behövs. Ogräsdatabasen ger då förslag till åtgärder. 

• Ogräsdatabasen i mobilen (www.jordbruksverket.se > E-tjänster > Odling > Ogräsdatabas > 
Ogräsdatabasen i mobilen) 
Man kan ladda ner appen Ogräsdatabasen från App Store eller Andriodmarket. Programmet är 
gratis och kan användas utan att vara uppkopplad mot internet. 

• Ogräsbrev (www.jordbruksverket.se Odling > Växtskydd > Ogräs > Ogräsbrev) 
Under växtsäsongen publiceras ogräsinformation och prognoser i nyhetsbrev som man kan pre-
numerera på och få skickade till postadress. 

• Bildarkivet (www.jordbruksverket.se > E-tjänster > Odling > Växtskyddscentralernas bildarkiv) 
I växtskyddscentralernas bildarkiv kan man hitta bilder på ogräs i olika stadier. 

• Kemisk ogräsbekämpning 2014/15 (www.jordbruksverket.se/webbutiken > Odling > Trycksaker 
> Behörighetsmaterial > Obligatoriskt kursmaterial > Fortbildningskurser)  
Broschyr om Kemisk ogräsbekämpning kan laddas ner eller beställas. Den ger information om 
priser, effektschema, dosnycklar och egenskaper för aktuella ogräsmedel. 

• Resistens mot bekämpningsmedel (www.jordbruksverket.se/webbutiken > Odling > Trycksaker > 
Växtodling > Växtskyddmedel hantering)  
Vill man läsa om hur resistens uppstår och vad man kan göra för att undvika att det uppstår hit-
tar man information i broschyren Resistens. I broschyren beskrivs resistensproblem som finns i 
Sverige i dag och vad man kan göra åt problemen. 

• Dosnycklar för ogräsbekämpning (www.jordbruksverket.se/webbutiken > Odling > Trycksaker > 
Behörighetsmaterial > / Övrigt kursmaterial) 
Dosnycklarna ger möjlighet att anpassa dosen vid bekämpning av örtogräs i stråsäd på våren, ut-
ifrån de aktuella förutsättningarna i det enskilda fältet. 

• Ogräs i ekologisk produktion (www.jordbruksverket.se > Miljö & klimat > Ekologisk produktion > 
Växtodling > Ogräs)  
Här finns information om rot- och fröogräs, mekanisk bekämpning, Strategier för ekologisk 
ogräsbekämpning i olika grödor och växtföljder i ekologisk odling så att ogräsfloran inte kan an-
passa sig till en viss odling. 

I Jordbruksverkets webbutik (http://www.jordbruksverket.se/webbutiken) kan man söka på ogräs och 
hitta en mängd broschyrer/publikationer om ogräs. 

I Jordbruksverkets preparatregister (Startsida > E-tjänster > Odling > Preparatregister) kan man söka 
information om ogräsmedel.  

På FältForsk’s (SLU) hemsida (http://www.sverigeforsoken.se/se/sok.asp) kan man söka artiklar om som 
rör ogräs från Sverigeförsöken. 

På Stiftelsen Lantbruksforsknings webplats kan man i projektbanken (http://www.lantbruksforskning.se) 
söka på projekt som rör ogräs och även hämta hem slutrapporter från projekt. 

På hemsidan ”Ogräsrådgivaren för lantbruk och trädgård” (SLU)(http://ograsradgivaren.slu.se/) kan man 
hitta mycket information om ogräs, kontrollåtgärder, artiklar/litteratur och göra artbestämning. 
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I dokumentationen från Gotlandsseminarium växtskydd, 2014-03-12, finns aktuell information om ”In-
tegrerad ogräskontroll – problem och möjligheter” ett par presentationer av, Lars Andersson, SLU 
(http://partnerskapalnarp.slu.se/ekonf/20140312.aspx). 

13.2 Ogräs i specialgrödor 

Under senare år har tillgången på herbicider i trädgårdsnäringen minskat varför stora ansträngningar 
har genomförts för att hitta nya preparat och ogrässtrategier. En del av de projekt som genomförts re-
dovisas på LRFs webplats (http://lrfse.preview.lrf.se/Miljo/Vaxtskyddsmedel/Projekt/Utforda-forsok/).  

Mest konkurrensutsatta av ogräs är direktsådda samt långsamgroende grödor t.ex. morötter, palster-
nacka, kepalök, purjolök, dill och rödbeta. Radodlade och planterade grödor har stora fördelar ur ogräs-
synpunkt därför att ogräset kan bearbetas före plantering och plantorna har ett försprång i storlek. Me-
kanisk ogräsbekämpning i form av radhackning, fräsning eller borstning har stor tillämpning. I snabbväx-
ande kulturer, som sallat och kål, är dessa metoder tillräckliga under gynnsamma förhållande. Flamning 
av ogräs har blivit en etablerad och vanlig metod som effektiviserat den ekologiska odlingen. Metoden 
används främst i långsamgroende sådda grödor. Radborstning är en känsligare metod som används i 
begränsad omfattning. I konventionell, storskalig odling anses kostnadseffektiviteten hos dessa metoder 
fortfarande vara otillräcklig.  

Jordbruksverkets broschyr Mekanisk ogräsbekämpning (Jordbruksverkets webbutik > Odling > Trycksa-
ker > Växtodling > Ekologisk växtodling > Ogräs) från 2011 (reviderad 2014) ger praktiska råd för olika 
alternativ för ogräsbekämpning.  

SLU-rapporten ”Ogräsbekämpning vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling – Resul-
tat från verksamhetsåret 2013” (http://pub.epsilon.slu.se/11598/) redovisar några möjligheter för kom-
bination av falsk såbädd, fördröjd sådd, flamning, ogräsharvning, skrappinnar och kupning. 

I boken ” Ogräskontroll på åkermark” (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > 
Växtodling > Ekologisk växtodling > Ogräs) kan man läsa om olika ogräsarter, förebyggande metoder, 
direkta metoder och integrerad ogräsbekämpning. Boken är en reviderad upplaga av ”Ogräsreglering på 
åkermark” från 2004. Boken har omarbetats med särskilt starkt fokus på integrerat växtskydd. 

14 Fånggrödor 
Odling av fånggrödor är en av de viktigaste åtgärderna för att minska kväveläckaget från jordbruksmark 
och miljöersättning betalas varje år ut till lantbrukare som odlar fånggrödor. På senare år har intresset 
för att odla fånggrödor minskat.  

I skriften ”Gröda mellan grödorna – samlad kunskap om fånggrödor” 
(http://webbutiken.jordbruksverket.se > Rapporter > Årsvis > 2012) från 2012 finns en kunskapssam-
manställning om odling av fånggrödor. Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att 
ge underlag för hur fånggrödor kan utnyttjas effektivt i odlingssystem. Vallgräs, vallbaljväxter, brassica-
arter och höstsäd är de viktigaste grupperna av fånggrödor, men några ytterligare tas också upp. Urvalet 
av kriterier bygger på ställningstagandet att en riktigt bra fånggröda inte bara minskar kväveutlakningen, 
utan också ger mervärden för växtföljden. Den ska inte heller ge negativa effekter i växtföljden genom 
att bli kvar som ett ogräs eller bidra till uppförökning av sjukdomar. 

När det gäller skadegörare finns teoretiskt tydliga risker för t.ex. uppförökning av jordburna svamppa-
togener kopplade till gräsfånggrödorna. Fånggrödorna har emellertid också en allmänt positiv effekt på 
mikrolivet i marken vilken delvis verkar förta dessa risker och man har inte hittat information som tyder 
på något generellt ökat tryck av skadegörare. 

I rapporten diskuteras metoder (kemisk och mekanisk) och tidpunkter för brytning för olika typer av 
fånggrödor. Det handlar till stor del om en kompromiss i varje situation, mellan önskan att få god effekt 
på läckaget, en säker avdödning och en bra förfruktseffekt. Förutom engelskt rajgräs är rajsvinglar, 
hundäxing, röd-, ängs- och rörsvingel gräsarter som kan fungera som insådda fånggrödor. 

Brassica-fånggrödorna, t.ex. olika typer av rättika och vitsenap, har mycket bra kapacitet som eftersådda 
fånggrödor, förutsatt att de etableras i tid. I rapporten presenteras erfarenheter som finns beträffande 
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teknik och tidpunkt för etablering. Sådd före skörd ger vid gynnsamma förhållanden en bra fånggröda, 
men riskerar också att misslyckas. Sådd efter skörd med någon form av myllning är säkrare, men ger 
kortare tid för tillväxt. Möjligheten att odla oljerättika som fånggröda i olika klimatområden i södra Sve-
rige illustreras med hjälp av klimatserier där vissa temperaturkriterier satts som krav. Vidare belyses 
riskerna med brassica-fånggrödor med avseende på uppförökning av växtföljdssjukdomar. Cikoria, ho-
nungsört, luddvicker och fältkrassing har växtsätt och livscykler som kan vara intressanta för fånggröde-
funktion på olika vis. 

Jordbruksverket tillhandahåller även skriften ”Användning av fånggrödor i frilandsgrönsaker” 
(www.jordbruksverket.se/webbutiken > Odling > Trycksaker > Trädgård > Grönsaker på friland > Växtnä-
ring och bevattning) från 1998 som är en litteraturgenomgång vänder sig till odlare, rådgivare och andra 
som är intresserade av användningen av fånggrödor i frilandsproduktion av grönsaker. Det finns även en 
skrift ”Senap och rättika som fånggrödor” (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling / Trycksaker / 
Växtodling / Växtnäring allmänt) från 2007. Mycket av materialet i båda dessa hämtat från Danmark. 

Från Danmark går det att hämta mycket information om fånggrödor (på danska: efterafgrøder) då man 
arbetat mycket med fånggrödor i försök och forskning, speciellt i ekologiska odlingssystem. Länkar finns 
en rad publikationer finns på 
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Afgroeder/Efterafgroeder/Sider/Startside.aspx 

Jordbruksverkets skrift ”Mekaniskt vallbrott” (www.jordbruksverket.se > Miljö & klimat > Ekologisk pro-
duktion > Nyhetsbrev ekobrev > 2014-03-25) fokuserar på hur man göra för att få bra ogräseffekt, bästa 
förfruktseffekt och inte skada miljön med utlakningsförluster av kväve vid vallbrott och som också kan 
ge en del tips för hanteringen av fånggrödor då de ska brukas ner.  

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa krav på att fånggröda ska sås in på fält där skörd avslutas före 15 juli och ingen annan avsa-
lugröda skall etableras samma år. Det kan t.ex. gälla i odling efter skörd av färskpotatis eller andra 
tidiga grönsaker. 

Begränsning: 
Det kan behövas undantag då man behöver t.ex. upprensning av rotogräs. 

15 Växtskydd och tillämpning i olika grödor 
År 2001 publicerade Jordbruksverket utredningen ”Trädgårdsnäringens växtskyddsförhållanden” 
(www.jordbruksverket.se/webbutiken / Rapporter / Årsvis / 2001) som behandlar trädgårdsnäringens 
växtskyddssituation samt möjligheter till effektiv bekämpning av skadegörare och ogräs. Utredningen 
innehåller bl.a. en omfattande redovisning av skadegörare i odlingen av bär, frilandsgrönsaker och frukt. 
Redovisningen gör även en värdering av skadegörarnas utbredning/förekomst och ekonomisk betydelse 
vid förekomst, och visar på möjligheter för förebyggande bekämpning, t.ex. genom kulturåtgärder, samt 
möjligheter för kemisk och biologisk bekämpning (år 2001).  

Detta avsnitt som berör bär, frilandsgrönsaker och frukt bygger till stor del på material i utredningen, 
och har uppdaterats med nytt material från Jordbruksverket och genom intervjuer av Jordbruksverkets 
rådgivare vid växtskyddscentralerna. Information från utredningen återkommer även i andra avsnitt av 
denna projektrapport. 

15.1 Bär 

Bärodlingen omfattade 2011 totalt ca 2 668 ha varav jordgubbsodlingen upptog störst andel med 2139 
ha, därefter kom svarta vinbär med 294 ha och hallon med 135 ha, samt övriga bär (nypon, blåbär, hav-
torn, lingon, röda vinbär, m.fl.) med 109 ha.  

Jordgubbar odlas i hela landet, men den största arealen finns i landets södra delar. Hallon odlas också till 
största delen i södra Sverige, främst i Skåne och Blekinge län. Svarta vinbär odlas i hela landet, med en 
förhållandevis stor andel av arealen i Norrlandslänen men odlingar finns också i Västra Götalands, Da-
larnas och Jönköpings län. 
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I IP SIGILL-reglerna omfattas bärodlingen av allmänna regler, som är gemensamma för all integrerad 
produktion när det gäller växtskydd, med att alla åtgärder skall utföras vid optimal tidpunkt, motiveras 
och vara noggrant dokumenterade, att bekämpningarna skall vara anpassade efter behov och att ke-
miska bekämpningsmedel används i minsta möjliga utsträckning. Olika kulturåtgärder och preparat som 
skonar nyttodjuren bör användas i första hand och om möjligt ska man välja sorter med god motstånds-
kraft mot skadegörare. Minst en införd växtskyddande åtgärd i odlingen som har förebyggande syfte ska 
finnas. Minst en åtgärd som kan betecknas som observation och övervakning av växtskadegörare ska ha 
vidtagits i odlingen som t.ex. användning av prognos och varningssystem, klisterskivor för övervakning 
av skadeinsekter. Insättningar av nyttodjur/organismer ska journalföras. I s.k. känsliga områden ska det 
finnas en permanent skyddszon med minst 6 meter bred väletablerad gräsvall utmed öppet vatten. 

För IP SIGILL-produktion av bär finns också några få specifika krav. Kulturperioden för jordgubbar bör 
vara maximalt 3 fullskördeår och minst 3 år med annan gröda bör finnas mellan jordgubbskulturerna. 
Certifierat plantmaterial, producerat enligt Jordbruksverkets krav, ska användas för jordgubbar, hallon 
och vinbär. Mekanisk ogräsrensning mellan raderna bör ske vid åtminstone ett tillfälle under odlingssä-
songen.  

I bärodling finns tillgång på en del alternativa preparat mot både svampar och insekter. Svampsjukdo-
mar kan motverkas genom friskt plantmaterial, odling av motståndskraftiga sorter, olika kulturåtgärder 
och alternativa preparat. Liksom i fruktodling är det problem med skadedjur som utgör det största hind-
ret. Jordgubbskvalster, jordgubbsvivel och stinkflyn är redan i den konventionella odlingen stora pro-
blem, likaså vinbärsgallkvalster och hallonänger. Ett annat problem är i ekologisk bärodling där ogräsen 
kräver mycket arbete, eftersom ogräsrensningen måste ske mekaniskt och manuellt. Olika marktäck-
ningsmaterial, t.ex. bark, flis eller svart plast kan delvis underlätta ogräsbekämpningen. 
 

Växtskyddsproblem i bärodling 

Samtliga bärslag förökas vegetativt, vilket innebär stor risk för spridning av skadegörare med plant-
materialet. För att motverka detta finns i Sverige ett certifieringssystem för jordgubbar, hallon och 
svarta vinbär. Det innebär att plantorna har en genetiskt definierad härkomst från elitplantor, att de är 
kontrollerade och skall vara fria frånallvarliga skadegörare, t.ex. rödröta, kronröta, hallonrotröta, hallon-
skottsjuka, Verticillium, bladnematoder, jordgubbskvalster, vinbärsgallkvalster, m.fl. 

Eftersom bärslagen är fleråriga sker så småningom en uppförökning av skadegörare. Detsamma gäller 
rotogräs.  

En jordgubbsodling bör inte hållas mer än högst tre år, annars finns risk för uppförökning av skadegörare 
som gråmögel, jordgubbsvivel, jordgubbskvalster och öronvivlar. Dessutom blir skörd och bärkvalitet så 
småningom sämre. Den mest ekonomiskt betydelsefulla sjukdomen i jordgubbar är gråmögel, som för-
stör bären. Mjöldagg är problematisk i vissa sorter. Bladfläcksvampar som ögonfläcksjuka och blad-
bränna förekommer också. I jordgubbsodling finns flera markburna svampsjukdomar, varav rödröta och 
kronröta är de allvarligaste. På senare år har en ny rotsjukdom som sätts i samband med Rhizoctonia-
svampar börjat uppträda. Ett av de allvarligare skadedjuren är jordgubbskvalster och andra viktiga ska-
dedjur är jordgubbsviveln (främst i de södra delarna av landet), stinkflyn som är ett stort problem i de 
norra delarna av landet, samt jordgubbsvecklare. Jordgubbar angrips också under torra och varma peri-
oder av spinnkvalster och tripsar har vissa år orsakat svåra skador på bären. Öronvivlar är framförallt ett 
problem i äldre odlingar. Rotnematoder, ett växtföljdsproblem, förekommer i jordgubbar, likaså 
bladnematoder. 

Hallonplantor hålls betydligt längre i odling, men äldre än tio år bör odlingen inte bli. Den blir så små-
ningom infekterad med virus som sprids med bladlöss. Angrepp av virus är i allmänhet det som begrän-
sar odlingens ålder, liksom förekomst av rotogräs. I hallon är den viktigaste svampsjukdomen hallon-
skottsjuka, som medför skördenedsättning. Hallon angrips också av gråmögel. Virussjukdomar, främst 
hallonmosaik, är vanligt i hallon och medför tillväxtstörningar och nedsatt skördeutbyte. Virus sprids 
med bladlöss, som därför måste bekämpas. Det viktigaste skadedjuret är hallonängern. Andra skadedjur 
är hallonblomviveln, hallongallmyggan, samt hallonbarkgallmyggans larver vars sugskador utgör in-
körsportar för svampar, främst hallonskottsjuka. Hallon angrips under torra och varma förhållanden 
också av spinnkvalster. 
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Svarta vinbärsbuskar kan bli mycket gamla, men det är ofta inte lönsamt att ha dem längre än 15 år. Det 
är problem med skadegörare samt rotogräs, som gör att buskarna så småningom röjs. Avkastningen blir 
också sämre med tiden.  

Svarta vinbär angrips av svampsjukdomar som amerikansk krusbärsmjöldagg, bladfallsjuka, bladfläck-
sjuka och rostsvampar som filtrost och starrost. Då de flesta av dessa sjukdomar leder till ett för tidigt 
bladfall resulterar angreppen också i en sämre blomknoppsbildning och försämrad vinterhärdighet. 
Gråmögel kan angripa såväl mogna bär som kart och kan vara orsak till kartfall med lägre skörd som 
följd. Reversion är en mycket allvarlig virussjukdom som kan leda till sterilitet hos buskarna. Den sprids 
med vinbärsgallkvalstret som är det allvarligaste skadedjuret i svarta vinbär. Andra skadedjur är vinbärs-
skottmal och vinbärsknoppmal, larver av vinbärsbladsteklar, vinbärsbladgallmyggan, samt vecklarlarver 
och bladlöss. 
 

Karantänsskadegörare 

I och med EU-inträdet har det blivit lättare att importera plantor från andra länder i Europa. Importen av 
jordgubbsplantor har ökat markant under senare år. Därför är risken nu större än tidigare att vi får in 
nya sjukdomar som sprids med plantmaterial. 
 

Nuvarande växtskyddsåtgärder 

Bekämpning av svampsjukdomar och skadedjur sker huvudsakligen med kemiska bekämpningsmedel, 
men det finns samtidigt ett stort intresse för användning av alternativa metoder inom bärodlingen. Det 
finns några biologiska preparat godkända för användning, både mikroorganismer och nyttodjur. Man 
prövar också olika s.k. växtvårdsmedel. Olika kulturåtgärder spelar också stor roll när det gäller att före-
bygga angrepp av både svampsjukdomar och skadedjur (se nedan). Framför allt i jordgubbsodlingen 
finns flera skadegörare där friskt plantmaterial eller ordnad växtföljd är enda sättet att undvika problem. 

Växtskyddsrekommendationer finns i skriften ”Växtskyddsmedel 2014 – bär” 
(http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Trädgård > Bär). 

För ekologisk odling av bär finns skriften ”Växtskyddsmedel för ekologisk bärodling 2014” 
(http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Trädgård > Bär). 

Information och uppdateringar om t.ex. dispenser finns på www.jordbruksverket > Odling > Växtskydd > 
Friland som uppdateras fortlöpande.  
 

Kemisk bekämpning av svampsjukdomar 

Gråmögel kan angripa samtliga bärslag och är särskilt problematisk i jordgubbar, där den mest intensiva 
bekämpningen utförs. Angreppen är beroende av väderleken och blir särskilt svåra under regnigt väder i 
blomningen och under skördeperioden. Alla åtgärder som medför att blommor, kart och bär torkar 
snabbt efter regn förebygger angrepp. Angreppen visar sig först när bären mognar, men härrör från 
infektioner i blommorna. Bekämpningen sker därför förebyggande, med upprepade behandlingar i 
blomningen.  

Gråmögel behandlas vanligen tre till fem ggr under en normal säsong. Behandlingar börjar vid begyn-
nande blomning och utförs även i full blom och vid blomningens avslutning. Antal behandlingar varierar 
beroende på blomningens längd, väderförhållanden och delvis även sortens mottaglighet (ingen sort är 
helt motståndskraftig). 

Idag finns det sju (Amistar och Mirador innehåller samma a.s.) kemiska och två biologiska gråmögelpre-
parat godkända i Sverige. Aktiva substanser i kemiska preparat tillhör olika resistensgrupper men alla är 
baserade på mycket specifika (single-site) verkningsmekanismer inriktade på svampens olika avgränsade 
biokemiska målprocesser. Signum, Teldor, Switch, Frupica och Scala används mest. Gråmögel en extrem 
hög benägenhet för resistensutveckling och resistens baserad på mutationer av målgenen är rapporte-
rad från flera länder för alla a.s. utom fludioxonil (en av a.s. i Switch) (Källa: Jordbruksverket, ”Strategin 
för växtskyddsmedel PM - Risk- och konsekvensanalys för jordgubbar – svampar och bakterier”, 2013). 
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Biologiska preparat innehåller nyttosvampar som hindrar gråmögelssporer att gro och penetrera. Ett 
problem vid användning av nyttosvampar är att de har olika ekologiska krav för sporgroning jämfört 
med gråmögel. Vid biologisk bekämpning kan man använda humlebon, där humlorna bär med sig nytto-
svamparna (Binab Vector) när de flyger ut och ska pollinera, för att säkra direkt applicering på blomman. 
Metoden är dock inte tekniskt färdigtutvecklad. Biologiska produkter används ytterst lite i IP- odlingar. 

Mjöldagg kan vara problematisk i vissa sorter av jordgubbar och svarta vinbär, medan angrepp i hallon 
är mindre vanligt. Det är stor skillnad i mottaglighet mellan olika sorter. I mottagliga sorter kan flera 
behandlingar krävas. 

Mjöldagg bekämpas med kemiska medel från tidig vår. Topas och Kumulus är produkter specifikt regi-
strerade för användning mot mjöldagg. Båda produkterna används efter skörd. Topas eftersom registre-
ringen är begränsad till endast efter skörd och Kumulus eftersom den kan ge bismak på bären. Candit 
och Frupica har ett bredare spektrum. Även flera gråmögelpreparat (Amistar/Mirador, Switch, Signum) 
har en bra effekt mot mjöldagg och en del sprutningar kan integreras. Dessa preparat har även en effekt 
mot svartfläcksjuka.  

Aliette 80 WG används mot rödröta och kronröta vid påvisad, eller misstänkt risk för, smitta. Båda 
svamparna kan bekämpas genom att doppa plantor och spruta i etablerade fält. Sjukdomarna kan inte 
bekämpas helt, men det är möjlig att hålla de på en ekonomiskt acceptabel nivå. 

Den viktigaste svampsjukdomen hos hallon är hallonskottsjuka. som är svårbekämpad, men det finns 
skillnader i mottaglighet hos sorterna. Olika kulturåtgärder spelar också stor roll när det gäller att mot-
verka angrepp. 

Särskilt jordgubbar är utsatta för angrepp av jordlevande svampar som allvarligt kan äventyra odlingen. 
Av dessa är Phytophthoraarter som orsakar rödröta och kronröta de mest allvarliga, då de har så lång 
överlevnadstid i jorden att de inte kan bekämpas med växtföljdsåtgärder. Båda sjukdomarna sprids med 
plantmaterial. Enda sättet att undvika problem är plantering av friska plantor på friska fält. I angripna 
fält kan sjukdomarna dock motverkas genom olika kulturåtgärder samt förebyggande behandlingar med 
preparatet Aliette 80 WG. Odlare i områden där rödröta fått stor spridning är hänvisade till dessa åtgär-
der för att överhuvudtaget kunna odla jordgubbar.  

Har ett fält en gång infekterats med rödröta så finns svampen där för gott, och kan sedan spridas vidare 
till nya fält med maskiner och redskap och med yt- och markvatten. Därför är det mycket viktigt att 
känna till hur rödröta orsakar vissnessymptom, dels för att man skall kunna sätta in adekvata bekämp-
ningsåtgärder, dels för att motverka fortsatt spridning av svamparna. 

Rotröta hos hallon innebär samma risk och har samma sjukdomsförlopp som rödröta i jordgubbar. Mot 
rotröta i hallon finns ingen kemisk bekämpning, då Aliette inte är godkänt för användning i hallon. 

Rotsjukdomar utgör ett stort problem i jordgubbsodlingen och är ofta svåra att diagnostisera i fält. En 
korrekt diagnos är avgörande för att riktiga bekämpningsåtgärder skall kunna sättas in, och för att vidare 
spridning skall kunna förhindras. För en säker diagnos bör därför bestämning av dessa sjukdomar ske 
genom laboratorieanalys. 
 

Kemisk bekämpning av skadedjur 

När det gäller kemisk bekämpning av skadedjur är tillgången på preparat mindre, i synnerhet om man 
önskar undvika användning av pyretroider. Pyretroider är bredverkande preparat med mycket lång 
verkningstid. De har effekt mot de flesta skadedjuren, men de naturliga fienderna slås lätt ut och det tar 
lång tid innan de förökar upp sig igen. Användning av pyretroider kan ge ökade angrepp av spinnkvals-
ter. De flesta preparaten får användas före blom och efter skörd, några dock endast före blom. 

Jordgubbskvalstret är fortfarande vanligt på jordgubbar i hela landet, även om problemet minskat något 
på senare år. Det är framförallt de kortare kulturtiderna, två–tre år jämfört med fem–sex år tidigare, 
som gjort att kvalstret inte hinner föröka sig på samma sätt. Angreppet hämmar tillväxten mycket och 
skördeförlusterna kan bli stora. Jordgubbskvalstret sprider sig inom och mellan fält, men den huvudsak-
liga spridningen sker med plantorna vid nyplantering. Vid nyplantering rekommenderas att avlägsna 
blommorna. Besök av pollinerande insekter kan överföra kvalster till blommorna. 
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Effektivitetstest av Conserve mot trips i jordgubbar och Calypso, Raptol mot vinbärsknoppmal har ge-
nomförts 2012 (källa: http://lrfse.preview.lrf.se/Miljo/Vaxtskyddsmedel/Projekt/Utforda-forsok/Bar/). 

Aktuell beskrivning av växtskyddssituationen med skadedjur i jordgubbsodlingen finns i PM ” Risk- och 
konsekvensanalys för jordgubbar – insekter” från 2013-10-24 
(http://www.jordbruksverket.se/download/18.1b8a384c144437186ea4fc3/1393253253830/Risk-
+och+konsekvensanalys+f%C3%B6r+jordgubbar+-+skadedjur.pdf). 
 

Biologisk bekämpning och andra alternativ  

Flera biologiska preparat är godkända för användning i bärodling. Vertimec mot jordgubbs- och spinn-
kvalster (dock endast tillåtet i växthus), Spical (mot kvalster), Thripex (mot kvalster på friland, trips och 
kvalster i växthus), Amblyseius swirskii (mot trips och kvalster framförallt i tunnlar och växthus), Flo-
ramite 240 SC (mot spinnkvalster), Danitron 5 SC (mot spinnkvalster), Nissorun (mot spinnkvalster) och 
Spidex (spinnkvalster endast i växthus). Rovkvalster fungerar utmärkt på friland men är arbetskrävande 
och inte helt lätt att sprida. 

Rovkvalster kan användas för att bekämpa jordgubbskvalster och metoden används allt mer framförallt i 
ekologisk odling. I konventionell odling bör inga insektmedel användas efter utsättning av rovkvalster. 

Kvalster bekämpas med både kemiska akaricider och biologiska preparat. Tidigare har biologisk be-
kämpning med rovkvalster används mest i växthus och tunnel men bekämpningsförsök med rovkvalster 
på friland har bidragit till en ökad användning. Även såpa, olja och paraffinolja har viss effekt förutsatt 
att behandlingarna upprepas flera gånger och att sprutvätskan täcker bladundersidorna väl. Sådana 
medel har tidigare varit undantagna från registreringskraven och har används i ekologisk odling men i 
dagsläget finns inga godkända preparat för varken ekologisk eller IP-odling. (Källa: Jordbruksverket, 
”Strategin för växtskyddsmedel PM - Risk- och konsekvensanalys för jordgubbar – skadedjur”, 2013 
(http://www.jordbruksverket.se/download/18.1b8a384c144437186ea4fc3/1393253253830/Risk-
+och+konsekvensanalys+f%C3%B6r+jordgubbar+-+skadedjur.pdf). 

Mot rotnematoder och bladnematoder finns inga kemiska bekämpningsmedel att tillgå. Angrepp av 
rotnematoder förebyggs genom lämplig växtföljd, samt genom provtagning och kontroll av förekomst 
före plantering. Bladnematoder undviks genom plantering av kontrollerat och friskt plantmaterial. 

Nemasys är ett preparat som består av nematoder, och som har effekt mot öronvivellarver. Använd-
ningen av nematoder mot öronvivlar är endast realistisk på begränsade ytor. Såpan Zence 40 rekom-
menderas mot kvalster och skadeinsekter. Växtskyddsmedel som till exempel såpa, rapsolja och stär-
kelse har använts för bekämpning av små mjukhudade skadedjur t.ex. bladlöss, trips och kvalster, fram-
förallt i ekologisk odling. De har också använts som en stödåtgärd vid biologisk bekämpning, men de är 
inte selektiva utan kan vara skadliga även för de nyttodjur som finns vid bekämpningstillfället. Den korta 
verkningstiden gör dock att nyttodjur kan sättas ut kort efter behandlingen. De torde även ha begränsad 
effekt på stora, hårdhudade nyttodjur som rör sig in och ut i fälten, till exempel jordlöpare och kortving-
ar. 
 

Övriga åtgärder 

Plantering av kontrollerat och friskt plantmaterial är den allra viktigaste åtgärden för att minimera risken 
för angrepp av många skadegörare. Täta bestånd med dålig genomluftning medför ett gynnsamt klimat 
för gråmögel och andra svampsjukdomar. Åtgärder som främjar god luftcirkulation och snabb upptork-
ning efter regn är ogräsbekämpning, ej för täta och breda rader i jordgubbsodling, samt gallring och 
beskärning i hallon och svarta vinbär. I ett öppet bestånd blir den kemiska bekämpningen också effekti-
vare.  

Bevattning genom dropp är att föredra från växtskyddssynpunkt, då plantorna hålls torrare och smitt-
spridning undviks. Gödslingsstrategin inverkar på plantornas mottaglighet för sjukdomar, särskilt över-
driven kvävegödsling som ger frodigare och känsligare plantor.  

Mjöldagg kan motverkas genom val av motståndskraftiga sorter och genom att hålla en jämn markfuk-
tighet. Detta motverkar också spinnkvalster.   
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I jordgubbsfält smittade med kronröta och rödröta kan angrepp motverkas genom god dränering och 
odling på upphöjda bäddar. Noggrann rengöring av maskiner och redskap förhindrar spridning av jord-
burna skadegörare mellan fälten. Korta kulturtider, med ett planteringsår och maximalt två skördeår, 
förhindrar uppförökning av skadedjuren. Detta är en åtgärd som alltmer har börjat tillämpas av odlarna. 
Skadedjur som är bundna till fältet eller dess närhet, till exempel jordgubbsvivel, öronvivel, jordgubbs-
vecklare, jordgubbskvalster och sniglar missgynnas särskilt av korta kulturtider. 

Borttagning av smittat plantmaterial diskuteras allt mer. I jordgubbar har blasthuggning efter skörd 
länge tillämpats i de södra delarna av landet, bl.a. för att motverka angrepp av mjöldagg och jordgubbs-
kvalster och göra den kemiska bekämpningen effektivare. Att dessutom ta bort bladen från odlingen 
minskar smittrycket av gråmögel och andra svampsjukdomar. Besprutning med urea i svarta vinbär 
främjar nedbrytningen av gamla blad på vilka flera svampsjukdomar övervintrar. 

Nyplanteringar bör inte läggas nära äldre fält, varifrån spridning av skadegörare kan ske, t.ex. jord-
gubbskvalster och öronvivlar i jordgubbar. Fält med kraftiga angrepp av dessa skadedjur bör röjas.  

Angrepp av stinkflyn är ett mycket stort problem i Norrland. I ekologisk jordgubbsodling kan täckning 
med agrylväv användas mot ängsstinkflyn som kommer inflygande från omgivningen. Försök med s.k. 
insektssug har också gjorts för bekämpning av bl.a. stinkflyn. 

Varmvattenbehandling av jordgubbsplantor är en möjlighet för bekämpning av jordgubbskvalster och 
som beskrivs i kompendiet ” Ekologisk odling av jordgubbar” av Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län (http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/publikationer/2013/Pages/2013-
86.aspx). 
 

Ogräsbekämpning 

Marken måste vara fri från rotogräs före planteringen. Särskilt jordgubbsplantor har mycket svårt att 
konkurrera med ogräs. Ogräsbekämpningen sker därefter med herbicider i kombination med mekanisk 
ogräsbekämpning, som harvning och radhackning. Den mekaniska bekämpningen måste ske med försik-
tighet då bärplantor har ett grunt rotsystem. I jordgubbsodlingen sker den kemiska bekämpningen med 
jordherbicider och bladherbicider.  

I hallon och svarta vinbär finns inga jordherbicider att tillgå.  

Odling på plastlist, samt marktäckning med flis m.m. är metoder att motverka förekomst av ogräs. Detta 
kan underlätta ogräsbekämpningen i ekologisk odling. 

Aktuell beskrivning av situationen för ogräsbekämpning i jordgubbsodling finns i PM ” Risk- och konse-
kvensanalys för jordgubbar – ogräs” från 2013-10-25 
(http://www.jordbruksverket.se/download/18.1b8a384c144437186ea4fb3/1393252806577/Risk-
+och+konsekvensanalys+f%C3%B6r+jordgubbar+-+ogr%C3%A4s.pdf). 
 

Plantmaterial 

Medan efterfrågan på importerat plantmaterial har ökat har försäljningen av svenskt certifierat plant-
material minskat under senare år. Om denna utveckling fortsätter kan det leda till att det inte finns nå-
got underlag för produktion av svenskt plantmaterial, vilket i sin tur leder till ökade risker att få in nya 
sjukdomar i landet. Som skäl att importera jordgubbsplantor uppges att de utländska plantorna är större 
och av bättre och jämnare kvalitet än det svenska plantmaterialet, samtidigt som priset är lägre. De im-
porterade plantorna ger skörd redan första året. Sådana plantor går inte att producera på friland hos oss 
p.g.a. av en för kort säsong.  

Det svenska certifieringssystemet för plantor ifrågasätts eftersom ett certifieringssystem bör vara upp-
byggt på ett sådant sätt att risken för smitta av plantmaterialet helt kan elimineras. Produktion av 
plantmaterial i markjord ute på friland är i det avseendet inte någon bra strategi. Revplantor bör produ-
ceras på ett skyddat sätt och så att plantorna aldrig har kontakt med markjord. Man bör också under-
söka möjligheten att producera plantor av den storlek och kvalitet som odlarna efterfrågar. Produktion 
av plantor i växthus skulle både innebära en högre plantkvalitet och minimera risken för smitta av olika 
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skadegörare. Ett sådant system skulle innebära förhållandevis dyra plantor, men håller de hög kvalitet i 
alla avseenden, kunde detta återigen öka intresset för det svenska plantmaterialet. 
 

15.2 Frilandsodling av grönsaker 

I Sverige odlas ett fyrtiotal olika grönsaker och rotfrukter på friland och i varierande omfattning. Den 
totala arealen var år 2011 7 797 ha (exkl. konservärter). Det förekommer allt från konservärt som odlas 
på 8 472 hektar till sockerärt på några hektar. Förutom konservärter är morötter (1 927 ha), lök (1 017 
ha), isbergssallat (1 128 ha) och kålväxter (975 ha) de arealmässigt mest odlade grödorna.  

Det ställs höga kvalitetskrav på de skördade produkterna och hög effektivitet för att få lönsamhet i od-
lingen. Jordarna måste vara ”högavkastande” med bra struktur, hög mullhalt och bra växtnäringsförsörj-
ning för att tillgodose grönsakernas höga krav på växtnäring.  

Odlarna är ofta mycket specialiserade och med hög mekanisering vilket krävs för att hålla konkurrens-
kraft gentemot importerade grönsaker. Trots detta skördas många grönsaker som t.ex. kål och sallat för 
hand med höga arbetskostnader som följd. Startkostnaderna för etablering av grödan, t.ex. gödsel, in-
köp av plantor, arbete med plantering, ogräshackning, etc., är många gånger också höga, och kan inne-
bära stora ekonomiskt risktagande om grödan skulle förstöras av insekter eller svampangrepp. 

Innan odlingen påbörjas måste det finnas en väl genomtänkt bekämpningsstrategi mot ogräs, växtsjuk-
domar och skadeinsekter. 

I IP SIGILL-reglerna omfattas odlingen av frilandsgrönsaker av allmänna regler, som är gemensamma för 
all integrerad produktion när det gäller växtskydd, med att alla åtgärder skall utföras vid optimal tid-
punkt, motiveras och vara noggrant dokumenterade, att bekämpningarna skall vara anpassade efter 
behov och att kemiska bekämpningsmedel används i minsta möjliga utsträckning. Olika kulturåtgärder 
och preparat som skonar nyttodjuren bör användas i första hand och om möjligt ska man välja sorter 
med god motståndskraft mot skadegörare. Minst en införd växtskyddande åtgärd i odlingen som har 
förebyggande syfte ska finnas. Minst en åtgärd som kan betecknas som observation och övervakning av 
växtskadegörare ska ha vidtagits i odlingen som t.ex. användning av prognos och varningssystem, klis-
terskivor för övervakning av skadeinsekter. Insättningar av nyttodjur/organismer ska journalföras. I s.k. 
känsliga områden ska det finnas en permanent skyddszon med minst 6 meter bred väletablerad gräsvall 
utmed öppet vatten. 

Specifikt för frilandsgrönsaker gäller att mekanisk ogräsrensning mellan raderna bör ske vid åtminstone 
ett tillfälle under odlingssäsongen. 

Inom konventionell odling av grönsaker upplevs ogräsen som det sammantaget svåraste problemet. 
Inom ekologisk odling är det framförallt de nyetablerade företagen som finner ogräsproblemen som de 
svåraste. I äldre odlingar har en strategi för ogräsbekämpning utarbetats och där är det skadegörarna 
som utgör de svåraste problemen. Ogräs konkurrerar med grödan, de kan öka trycket av patogener 
både direkt och indirekt, de försvårar skördearbetet samt kan också direkt försämra kvaliteten på pro-
dukterna. Direktsådda samt långsamgroende grödor är mer konkurrensutsatta för ogräs än radodlade 
och planterade grödor. 

Generellt sett kan man säga att det är insekter som orsakar de största skadegörarproblemen och mot 
vilka stora bekämpningsinsatser sätts in. De ekonomiska förlusterna av insektsangrepp kan bli katastro-
fala och för ekologisk odling helt slå ut grödan.  

Bland de viktigaste skadedjuren är kålfluga på kålväxter, främst kålrot där den kan vara förödande, 
bönstjälkfluga i gurka speciellt i ekologiskt odlade fält, lökfluga i lök samt morotsfluga i morötter, pals-
ternacka, rotpersilja och selleri. Olika arter av bladlöss förorsakar stora problem och är i många fall 
mycket svårbekämpade. Exempelvis sallatsbladlus i isbergssallat, som kan orsaka stora kvalitetsnedsät-
tande skador då de befinner sig djupt in i huvudena, kålbladlus på kålväxter samt betbladlus och persik-
bladlus som angriper ett stort antal växter. Samtliga kan hämma grödornas utveckling samt leda till kva-
litetsnedsättning genom sin närvaro.  
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Stinkflyn och trips, varav många är polyfaga, orsakar mycket omfattande skador speciellt i mellersta och 
norra Sverige. Stinkflyn uppträder företrädesvis på unga, saftspända växtdelar och på småplantor av 
morot, palsternacka och ärter samt på dill, isbergssallat och kål. Morotsbladloppan suger på morotsbla-
den och orsakar krussjuka med åtföljande tillväxtstörning. Mycket stora skador kan drabba morotsod-
lingarna i mellersta Sverige, bekämpningen är intensiv.  

Fjärilslarver är sammantaget ett mycket stort problem i kålväxter, de viktigaste är kålmal, kålfly, kålfjäril 
och rovfjäril. Jordflylarver äter stora, djupa gropar i bl.a. rödbetor och morötter, de kan gnaga av sal-
latsplantor och förorsakar vissa år mycket stora skador.   

Ett flertal jordburna skadegörare, såväl skadedjur som svampar, kan ge omfattande förluster i flera grö-
dor. Mot dessa är växtföljdsåtgärder en självklar, men oftast inte tillräcklig åtgärd. Växtparasitära nema-
toder, rot och stjälknematoder samt rotgallnematoder är mycket vanliga i vissa odlingsområden med 
intensiv odling. Förlusterna kan bli mycket kännbara i kulturer som lök, morot och rödbetor, inte minst i 
ekologisk odling som har stora svårigheter med ogräsbekämpning.  

Ett klassiskt exempel på en växtföljdssjukdom är klumprotsjuka, som helt kan slå ut en kålgröda. Svam-
pen uppförökas genom ofta återkommande kålgrödor; även ogräs ur samma familj kan uppföröka och 
sprida sjukdomen. Ett annat exempel är kålflugan som förpuppas och övervintrar i jorden och som upp-
förökas om kål odlas efter kål på samma fält. 

Groddbrand i frösådda kulturer kan orsakas av ett stort antal svampar varav de viktigaste är Fusarium 
och Pythium, bl.a. rödbetor och dill kan angripas mycket allvarligt. Bland värdväxtspecifika skadegörare 
återfinns vitmögel på lök, som kan ge stora förluster i lökodlingen. För att minimera skadorna av jord-
burna skadegörare är det viktigt för odlaren att känna till skadegörarens spridningssätt, övervintring och 
värdväxter.  

Bland sjukdomarna är det speciellt bladmögelsvamparna som förorsakar stora ekonomiska förluster 
genom sitt snabba spridningsförlopp. Bladmögelsjukdomar förekommer på lök, sallat, gurka, ärter, spe-
nat samt kålväxter, samtliga är värdväxtspecifika. Sjukdomsförloppet styrs av fuktighet och temperatur 
och förhindras i stort sett enbart av kemiska medel. Mjöldaggssvampar är vanliga i vissa kulturer som 
gurkväxter (pumpa och squash) och kålrot där skadorna kan bli relativt stora. Ett antal olika bladfläck-
svampar, av varierande ekonomisk betydelse, förekommer i ett stort antal kulturer.  

På lagrade grönsaker kan lagringssjukdomar orsaka stora förluster, exempel är kraterröta, lakritsröta 
och bomullsmögel i morötter och selleri, lökgråmögel i lök, torröta och svartfläcksjuka i kål.  

Eftersom importen av småplantor har ökat och ingen kontroll eller överblick av kvaliteten finns har oron 
ökat för att få in skadegörare som saknas eller finns i begränsad omfattning i Sverige. Viktiga är brunbak-
terios på kålväxter, Septoria i selleri, sallatsbladmögel och Pythium i sallat samt de mer vanliga svamp-
sjukdomarna Fusarium på bl.a. purjolök och Phoma på kål. Den enda skadegörare som omfattas av växt-
skyddsförordningen är Rhizomania, vilken kan leda till omfattande skador i sockerbetsodlingen och 
också utgör en fara för rödbetsodlingen. 

Växtskyddsrekommendationer finns i skriften ” Växtskyddsmedel 2014 - frilandsgrönsaker” 
(http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Trädgård > Grönsaker på friland). 

För ekologisk odling av bär finns skriften ” Växtskyddsmedel för ekologisk odling av grönsaker på friland 
2014” (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Trädgård > Grönsaker på friland > 
Kurspärm ekologisk grönsaksodling). 

Information och uppdateringar om t.ex. dispenser finns på www.jordbruksverket > Odling > Växtskydd > 
Friland som uppdateras fortlöpande.  
 

Skadegörarbekämpning  
Trots åtgärder för att minska riskerna för skadegörare går det aldrig att få problemen helt under kon-
troll. Högt ställda kvalitetskrav innebär också låg tolerans för skador p.g.a. insekter och svampar. Detta 
innebär att effektiva, direkta åtgärder krävs mot flera skadegörare.  

Kemisk bekämpning är i dagsläget ett rationellt, ekonomiskt sätt att förhindra kvalitets och kvantitets-
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nedsättande angrepp i odlingen. För att producera stora kvantiteter till hyfsat pris är detta inom över-
skådlig tid enda möjligheten. Tillgången till bekämpningsmedel i små kulturer är dock bristfällig vilket 
utgör ett problem. Mot svampsjukdomar finns mycket få preparat att tillgå, vilket i stort sett omöjlig-
gör växling mellan preparat. Vissa skadedjur är mycket svårbekämpade och leder i konventionell/IP-
odling till intensiv kemisk bekämpning. Behovet av att effektivisera och minimera mängden använd 
substans är stor. Detta gäller såväl bekämpningsteknik och sprututrustning som behovsanpassade åt-
gärder i form av prognosmodeller, skadetrösklar och selektiva preparat.  

Biologisk bekämpning används i mycket liten omfattning i frilandsodlingen. Enstaka försök görs fram-
förallt i ekologisk odling. Bekämpning med växtvårdsmedel som såpor och oljor har börjat användas av 
ett fåtal ekologiska odlare. Växtextrakt, humusmedel och allmänt växtstärkande medel börjar också 
testas i begränsad omfattning, främst i ekologisk odling.   

Bland övriga metoder framstår täckning med fibermaterial som den viktigaste. Detta är en gängse me-
tod i ekologisk odling vilken ger ett effektivt skydd mot inflygande insekter exempelvis morotsbladloppa 
och morotsfluga. Genom att kombinera med att växla odlingsplats erhålls skydd även mot insekter som 
övervintrar i jorden. Andra exempel på miljövänliga alternativ som kommer till användning i ekologisk 
odling är bevattning för att förhindra jordflyangrepp samt för att hejda lökbladmögelinfektioner. 
 

Problemområden 

Tillgång till fler kemiska medel är önskvärt så att möjlighet finns att alternera mellan preparat av olika 
kemisk sammansättning vilket kan minska risken för resistensuppbyggnad.  

Dessutom skulle en bättre tillgång till effektiva, kurativa medel stimulera användningen av prognos- och 
riskindexvarningar av bl.a. lökbladmögel och sallatsbladmögel. Nuvarande preparat har svag kurativ 
effekt vilket begränsar ett effektivt utnyttjande av varningsmodellerna. 
 

Möjligheter för alternativa metoder 

Alternativ till kemisk behandling av grönsaksfrö där bland annat varmvattenbehandling och betning eller 
coating med biologiska preparat testas, både mot fröburna och jordburna svampar. Cedress (Pseudo-
monas chlororaphis) används för betning av morots- och ärtfrö (http://www.bioagri.se/?p=30869).  

Alternativa behandlingsmetoder, sanerande grödor och biologisk bekämpning är arbetsområden för 
forskning och utveckling men också för praktiska försök.  

Mikroorganismer, växtextrakt och essentiella oljor mot insekter, svampar och nematoder har visat lo-
vande resultat i utländska försök. Behandling med befintliga biologiska preparat t.ex. Mycostop (Strep-
tomycesbakterier) och BINAB TF WP (Trichoderma) används hittills i mycket liten utsträckning och krä-
ver ytterligare försök. Turex (Bacillus thuringiensis) används mot kålmal och små gammaflylarver. Intres-
set för att prova diverse medel, dels med s.k. växtstärkande effekt dels med mikroorganismstimulerande 
effekt är stort. Påstådda effekter bör undersökas i regelrätta försök vilket i några fall har påbörjats vid 
SLU:s fältforskningsenhet. Vid Lökkonferensen 2014 presenterades det plantstärkande gödselmedlet 
Actisil (produktblad: www.yara.se/crop-nutrition/products/other/1080-actisil/) plantan mer motstånds-
kraftig mot svampar och insektsangrepp (källa: Viola 3/2014, s 30). 

Jordsanering genom ångning kan användas mot såväl nematoder, svampar som ogräs. I Norge och Dan-
mark har det funnits försöksverksamhet inom området och idag används tekniken i viss utsträckning i 
odlingen av baby leaf-sallat. 

15.3 Konservärter 

Odlingen är koncentrerad till Skåne, södra Halland och Västergötland och sker i huvudsakligen som kon-
traktsodling till olika industrier. 
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Växtföljd 

Ärter bör inte odlas på samma fält oftare än vart 6:e år. Främst är det ärtrotröta (Aphanomyces eu-
teiches) som kan orsaka stora problem. Problemen kan förebyggas genom att inte odla på smittade jor-
dar. Findus tillämpar testodling i jordprov från alla planerade fält och väljer bort fält som visar på alltför 
högt smittryck. 
 

Ogräs 

Som regel måste kemisk ogräsbekämpning utföras eftersom det vid skörd finns höga krav på att grödan 
ska vara fri från ogräs vars knoppar eller frökapslar är svåra att rensa bort ur de skördade ärtorna. De 
vanligaste och mest problematiska ogräsen är åkertistel, gullkrage, nattskatta och baldersbrå. Man an-
vänder samma bekämpningsmedel som till foder- och kokärter. De medel som används i ärter har svag 
effekt mot tistel och ofta måste tistelkolonier rensas bort manuellt strax före skörden. 
 

Svampsjukdomar 

Förutom ärtrotröta kan ärtorna angripas av ärtbladmögel (Peronospora pisi), gråmögel (Botrytis cinerea) 
och bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum). Det finns sorter som är resistenta mot ärtbladmögel. 
 

Skadegörare 

På grund av höga kvalitetskrav är toleransen för skadegörare låg. Vanliga skadegörare är ärtbladlus 
(Acyrtosiphon pisum), trips (Thrips angusticeps, T. tabaci), randig ärtvivel (Sitona lineatus), gammafly 
(Autographa gamma), ärtvecklare (Cydia nigricana) och ärtgallmygga Contarinia pisi). 
 

Prognos- och varningssystem finns för gammafly och ärtvecklare. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Ställa krav på användning av prognos- och varningssystem och att bekämpning skall vara baserad på 
sådan. 

Begränsning: 
Kan kräva utbildning av odlare och/eller inköp av rådgivningstjänst. 

15.4 Morötter 

Växtföljd 

Många av de sjukdomar och skadegörare som angriper kan finnas som jordsmitta eller överleva i mar-
ken varför bra växtföljd är grundläggande för en lyckad odling. Växtföljden bör vara minst fyraårig och 
man bör ha kunskap om vilka grödor i växtföljden som kan vara värdväxt för t.ex. nematoder. 
 

Ogräs 

Ogräsbekämpning under morotens första tillväxtperiod mycket viktig för att få stor skörd. Moroten har 
initialt ett svagt och långsam tillväxthastighet gör att ogräset lätt kan konkurrera ut morötterna och 
sätta tillbaka morötternas utveckling. 

Odlingssystemet är oftast avgörande för valet av strategi i ogräsbekämpningen. I konventionell odling 
använder man ofta kemiska bekämpningsmedel i kombination med radhackning och kupning, I ekologisk 
odling utnyttjar man sig av fördröjd sådd, flamning, radhackning, handrensning och kupning. 
(http://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cdc75a/1399021004637/Ogr%C3%A
4sbek%C3%A4mpning+mor%C3%B6tter+David+Hansson.pdf). 

Under senare år har tillgången på herbicider begränsats och stora anstängningar har gjorts för att hitta 
nya fungerande bekämpningsstrategier. Strategiförsök har genomförts i Skåne 2009-2013 
(http://lrfse.preview.lrf.se/Miljo/Vaxtskyddsmedel/Projekt/Utforda-
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forsok/FrilandsgronsakerIndustrigronsaker/) och sedan 2011 även på Gotland. Ett brett screeningförsök 
utfördes i Skåne 2009. Försöken genomfördes i samarbete med AU Flakkebjerg. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Höja kraven på användning av radrensning och begränsa den kemiska bekämpningen till ett smalt 
band över grödan i dess tidiga utveckling. 

Begränsning: 
Utbudet av utrustning för bandsprutning är än så länge mycket litet och tekniken kräver investering-
ar. 
 

Skadegörare 

Morötter kan angripas av flera sjukdomar och skadegörare som påverkar kvalitet och avkastning. Många 
skador uppträder först under lagring efter skörd. Bra växtföljd och förebyggande åtgärder är av grund-
läggande för en lyckad odling, eftersom bekämpningsmetoder ofta saknas. 
 
Insekter 

Vanligast förekommande insekter är morotsbladloppa (Trioza apicalis), bladlöss, dillbladlus (Cavariella 
aegopodii), morothagtornbladlus (Dysaphis crataegi), sädesbroddfly/jordfly (Agrotis segetum), morots-
fluga (Psila rosae) och morotsminerarfluga (Napomyza caritae). 

Bekämpningen av skadeinsekter kan i de flesta fall behovsanpassas. Det finns prognos- och varningsme-
toder som är baserade på uppgifter från fångst i fällor och i kombination med väderdata. På så sätt kan 
behovsanpassa bekämpningen av morotsfluga och morotsbladloppa. Metoden baseras på fångst av 
flugor/loppor på gula klisterfällor som placeras i fältkanten. 

Hushållningssällskapet Kristianstad har under 2012 och 2013 drivit projektet ”Integrerat växtskydd i 
grönsaksodling på friland” finansierat av Jordbruksverket och publicerade 2013 rapporten ”Morotsfluga” 
(http://www.hirmalmohus.se/?p=31313) som beskriver biologi, förebyggande åtgärder, beslutsstöd och 
bekämpning. Problemen med morotsflugans första generation har senare år ökat vilket förklaras med 
brist på systemiskt verkande preparat och att det är svårare att bekämpa med kontaktverkande prepa-
rat och där man också noterar mer förekomst av bekämpningsmedelsresistens. Även den ökade tillämp-
ningen med övervintring av halmade morötter i fält kan bidra till ett ökat skadetryck. 

Prognosmetod finns även för att bestämma behovet av bekämpning av jordfly men i detta fall saknas för 
närvarande lämpligt (=systemiskt) växtskyddsmedel varför man endast kan använda sig av bevattning 
för att minska risken för angrepp. 

I ekologisk odling används i första hand täckning med insektsnät för bekämpning/utestängande av insek-
ter. Vid Hushållningssällskapet Skaraborg har lett ett projekt om effekten av täckning med insektsnät för 
att undgå angrepp av kålfluga i kålrötter, finansierat av SLF. I de demoförsök som genomförts kunde 
man i de täckta fälten skörda kålrötter utan angrepp och av en betydligt högre kvalitet än på fält som 
inte varit täckta. (källa: Viola 1/2 2014, s 30–32). 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa krav på att fällor skall användas i odlingen (för förekommande skadegörare och där prognos-
metod finns) och fångst skall dokumenteras som underlag för genomförda bekämpningar. 

Begränsning: 
Det kan finnas behov av att göra geografiska skillnader pga. av olika skadegörare i olika regioner och 
att prognos- och varningsmetoderna inte är tillämpbara i alla områden. Tillämpning kan behöva be-
skrivas i stöddokument. 
 

Svamp 

Många av morotens svampsjukdomar kan finnas som jordsmitta, men även ogräs och andra grödor kan 
vara värdväxter för ofta förekommande svampsjukdomar. Därför bör växtföljden vara minst fyraårig för 

 Sida 30 

http://lrfse.preview.lrf.se/Miljo/Vaxtskyddsmedel/Projekt/Utforda-forsok/FrilandsgronsakerIndustrigronsaker/
http://www.hirmalmohus.se/?p=31313


att man på lång sikt ska kunna upprätthålla en frisk odling. Man bör även ha kunskap om vilka svamps-
judomar man har i sin odling så att man vet vilka förebyggande åtgärder som krävs. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa krav på kartläggning av vilka svampar som förekommer i odlingen och rådgivning om lämpliga 
förebyggande åtgärder. 

Begränsning: 
Frågetecken om det finns tillgång till lämplig diagnos och rådgivning. 
 

Nematoder 

Under senare år problem med nematoder uppmärksammatsallt mer som ett ökande problem och det 
finns ett 10-tal arter att beakta. Problemen är störst i områden med intensiv sockerbets-, potatis- och 
grönsaksodling och anses vara en följd av intensiva och dåliga växtföljder, och förändrad bearbetning på 
hösten bl.a. på grund av ökad odling av fånggrödor. Det finns t.ex. ett flertal arter nematoder som har 
både potatis och morot som värdväxt. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa krav på kartläggning av vilka nematoder som förekommer i odlingen och rådgivning om lämp-
liga förebyggande åtgärder. 

Begränsning: 
Frågetecken om det finns tillgång till lämplig diagnos och rådgivning. 
 

Lagringssjukdomar 

Vid lagring av morötter finns det rad sjukdomar som kan orsaka stora problem; gråmögel (Botrytis cine-
rea) kan motverkas med kyllagring i hög fuktighet så att morötterna inte torkar ut. Detsamma gäller för 
bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum) som också förebyggs med en växtföljd om minst 5 år mellan 
mottagliga grödor och man genomför en skonsam upptagning utan att få med blast och jordpartiklar vid 
inlagring. Information om bomullsmögel finns i en ny rapport från projektet ”Integrerat växtskydd i 
grönsaker på friland” (2013) (http://www.hirmalmohus.se/?p=31313). 

Även lakritsröta (Mycocentrospora acerina) och kraterröta (Rhizoctonia carotae) kräver minst 5-års växt-
följd och för larkitsröta finns en rad vanliga ogräs som kan vara värdväxter. Det har förekommit stora 
problem med "gulrotsvartflekk" (Acrothecium carotae) som också varit föremål för en rad studier och 
försök med betning av utsäde. Sedan 2012 finns en biologisk betning tillgänglig på marknaden 
(http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-
konsumtion/nyheter/2012/4/bilogisk-kontroll/). 
 

15.5 Lök 

Växtföljd 

Växtföljdsomloppet bör vara minst 4 – 6 år, och utan andra lökarter i växtföljden för att undvika ökade 
problem med svampsjukdomar. 
 

Ogräs 

Ogräs kan ofta medföra avkastningsförluster eftersom lök har dålig konkurrensförmåga mot ogräs p.g.a. 
sin långsamma tillväxt och sitt begränsade bladverk. Lökodling kräver en mycket genomtänkt strategi för 
bekämpning av ogräs där man måste ta hänsyn till ogräsflora och lökens utvecklingsstadium och käns-
lighet för såväl kemiskt som mekanisk ogräsbekämpning. 

Radhackning används oftast som komplement till kemisk ogräsbekämpning men begränsas av lökens 
ytliga och därmed känsliga rotsystem. Flamning, fördröjd sådd och s.k. falsk såbädd är ogräsbekämp-
ningsmetoder som används i främst ekologisk odling av lök. Strategiförsök med herbicider i lök 2009-
2013 (http://lrfse.preview.lrf.se/Miljo/Vaxtskyddsmedel/Projekt/Utforda-
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forsok/FrilandsgronsakerIndustrigronsaker/) har utförts i samarbete mellan AU Flakkebjerg och Hushåll-
ningssällskapet i Kalmar. Vid Lökkonferensen 2014 rapporterades att man fortfarande inte har kommit 
fram till någon ny fungerande strategi (källa: Viola 3/2014, s 32). 

Under senare år har tillgången på ogräsmedel i lökodlingen försämrats varför det under flera år har ge-
nomförts försök med olika bekämpningsstrategier. Bland annat har ett projekt med titel ”Integrerad 
ogräsbekämpning i lök” (http://hs-l.hush.se/?p=25174&m=7601) genomförts av SLU Alnarp i samarbete 
med Hushållningssällskapen i Kristianstad och Malmöhus. Projekt syftar till minska herbicidanvändning-
en i sådd lök via integrerade koncept där kemisk och mekanisk bekämpning kombineras till hela strate-
gier. 
 

Skadegörare 

Problemen med skadeinsekter i lökodling ofta är små och det är främst lökfluga och nematoder som kan 
utgöra problem. Problemen med lökfluga anges dock vara i ökande och man testar fällor för varning. 
Betning är det effektivaste sättet att undgå skador av lökflugans larver. Det holländska företaget ”De 
Groene Vlieg” (http://www.degroenevlieg.nl/english) producerar sterila lökflugor för bilogisk kontroll av 
lökfluga. Och bygger på utsättning av steriliserade hanar av lökfluga i fält. De flesta vilda lökflugor är 
honor och när de parar sig med en steril hane och kläcks deras ägg inte och antalet lökfluga reduceras 
till en låg nivå. 
 

Svampsjukdomar 

Växtskyddsproblemen i kepalök handlar främst om svampsjukdomar, särskilt lökbladmögel. Sjukdomen 
kan angripa blasten och ett helt fält kan vissna ner i juli - augusti, med betydande minskad avkastning 
som följd. Svampen gynnas av fuktig väderlek och det finns en prognosmetod baserad på meteorolo-
giska data som hjälpmedel för att behovsanpassa bekämpningen av lökbladmögel. Angreppen kan be-
gränsas genom bevattning vid sporulering, enligt prognos – se avsnittet 8.2 Prognos och varning – träd-
gård.  

Vitmögel är en annan allvarlig svampsjukdom där smittan kan finns kvar i jorden 15 - 20 år och där växt-
följd och friskt utsäde viktigt. Vid angrepp måste smittspridning förhindras.  

Sättlöksodlingar ska inte läggas intill fält med sådd lök eftersom svampsmitta kan överföras från den 
tidigare sättlöken till den sådda löken. 
 

Nematoder 

För att undvika nematodproblem rekommenderas en växtföljd på minst 3 år mellan mottagliga grödor 
men värdväxtkretsen är mycket stor. Problemen kan förebyggas med odling av sanerande grödor som 
råg eller genom att använda förkultiverad lök. Effektiv ogräsbekämpning är också viktig. 
 

Utvecklingsprojekt 

För närvarande pågår projektet ”Kvalitetssäkrad lökproduktion i hållbara produktionssystem” som har 
till mål att öka kvalitén i svensk lökodling genom att ta fram ett dokumentationsverktyg kring odlingsfak-
torer. Projektet finansieras av Tillväxt Trädgård och utförs att Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-
Blekinge (källa: Viola 3/2014).  
 

Sammanfattning lök 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa krav på kartläggning av vilka nematoder som förekommer i odlingen och rådgivning om lämp-
liga förebyggande åtgärder. 

Införa krav på att bekämpning av lökbladmögel ska bygga på prognos- och varningssystem. 
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Begränsning: 
Frågetecken om det finns tillgång till lämplig diagnos och rådgivning. 
 

15.6 Kålväxter 

Kål är ett samlingsbegrepp för en mängd olika grönsaker och rotfrukter där man använder olika delar av 
kålplantan. Gemensamt för alla är att de är attraktiva för skadegörare. 
 

Växtföljd 

Kål bör ha minst en sjuårig växtföljd utan inslag av raps, rybs, senap eller andra kålväxter. Om kålväxter 
återkommer alltför ofta på samma fält kan klumprotsjuka bli ett problem om man odlar på jordar med 
pH lägre än 7. Ensidig kålodling förekommer mycket sällan, men är då belägen på jordar med extremt 
höga pH-värden (nära 8). Även trycket från skadegörare riskerar öka med kortare växtföljd. 
 

Ogräs 

Kål klarar konkurrensen relativt bra mot ogräs, speciellt om den planeras då den får förhållandevis 
snabb tillväxt och stora blad. Det finns möjlighet att kemiskt bekämpa efter sådd och plantering. Ofta 
använder odlarna radhackning som komplement för att reglera ogräsförekomsten och att luckra jorden, 
vilket kan behövas då man oftast odlare på lerjordar och bevattnar mycket. 
 

Skadegörare 

Växtskyddsproblemen i kålodling helt domineras av skadeinsekter som kan påverka både kvalitet och 
avkastning negativt. För kålflugan finns en varningsmetod som bygger på att äggläggningen följs med 
hjälp av filtfällor och som tillämpats i bl.a. Danmark. Metoden fungerar inte för att behovsanpassa ke-
misk bekämpning i Sverige eftersom preparat som har effekt mot kålflugan saknas. Frö betat med Mun-
dial (fipronil) eller Gigant (chlorpyrifos) är skyddat mot kålflugans larver under den känsliga perioden. 
Under 2014 beviljade Kemikalieinspektionen dispens (tidsbegränsad 14 mars - 12 juli 2014) för använd-
ning av Conserve mot kålfluga i yrkesmässig plantuppdragning av vitkål, rödkål, spetskål och savoykål i 
växthus. Tidigare var det bara möjligt att köpa in plantor med sådan behandling från utlandet. Man be-
viljande även dispens för behandling med Conserve mot rapsfluga i yrkesmässiga odlingar av salladskål 
på friland för perioden 1 juni - 28 september 2014. Tester med klisterfällor för rapslfluga pågår.  

Kålflugor och fjärilslarver är problem i hela landet och i de delar av landet där man odlar raps kan kål-
bladlusen vara en svårbekämpad skadeinsekt. Problemet är störst i de kåltyper där bladlössen kan 
”gömma” sig på plantan och komma med i den skördadedelen. 

Hushållningssällskapet Kristianstad har under 2012 och 2013 drivit projektet ”Integrerat växtskydd i 
grönsaksodling på friland” finansierat av Jordbruksverket och publicerade 2013 rapporten ”Fjärilslarver i 
kålväxter” (http://www.hirmalmohus.se/?p=31313) som beskriver skadegörare, problem, prognosmo-
deller och bekämpningsstrategier. 

I ekologisk odling används i första hand täckning med insektsnät för bekämpning/utestängande av insek-
ter. Vid Hushållningssällskapet Skaraborg har lett ett projekt om effekten av täckning med insektsnät för 
att undgå angrepp av kålfluga i kålrötter, finansierat av SLF. I de demoförsök som genomförts kunde 
man i de täckta fälten skörda kålrötter utan angrepp och av en betydligt högre kvalitet än på fält som 
inte varit täckta. (källa: Viola 1/2 2014, s 30–32). 
 

Svampsjukdomar 

Förutom klumprotsjuka utgör svampsjukdomarna inga större problem i kålodlingen.  
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15.7 Sallat 

I Sverige är isbergssallat den viktigaste typen av sallat men har under de senaste 10-15 åren komplette-
ras av en rad olika salladstyper som t.ex. roman-, frissé, eklövs-, lollor osso- och baby leaf sallat. Baby-
leaf sallat är många gånger inte sallatsväxt i egentlig bemärkensle utan en ”gruppbenämning” av blad-
grönsaker som skördas i tidigt utvecklingsstadium och de kan vara spenat, rödbeta, endive, machete, 
etc. 

Sallat odlas ofta på lätta, varma och näringsrika jordar eftersom man efterstävar snabb och enhetlig 
tillväxt. Bevattning är en nödvändighet och tidig vårodling täcks med fiberduk, ibland i flera lager eller i 
kombination med hålplast, för att driva på tillväxten. 
 

Växtföljd 

En växtföljd med minst 4 års intervall är önskvärt, men brist på lämpliga jordar och investeringar i dyra 
specialmaskiner för odlingen medför att man ofta har kortare intervall. I vissa områden som t.ex. på 
Bjärehalvön är det även vanligt med färskpotatis i samma växtföljd som isbergssallat vilket olämpligt 
med hänsyn till risken för uppförökning av svampsjukdomar. 
 

Ogräs 

Plantering och kort kulturtiden för sallatsgrödorna gör att ogräsbekämpning inte är ett speciellt stort 
problem. Kemisk bekämpning före sådd och plantering kan förkomma. Den vanligaste formen av ogräs-
bekämpning är dock mekanisk. 
 

Skadegörare 

Eftersom sallatsgrödorna har snabb utveckling kan det vara svårt att genomföra insatser med växt-
skyddsmedel med hänsyn till karenstider. Samtidigt som insekter som skadar eller ”gömmer” sig i de 
skördade produkterna inte accepteras enligt kvalitetsnormerna.  

Bland skadeinsekterna är sallatsbladlusen (Nasonovia ribis-nigri), persikbladlus (Myzus persicae) och 
potatisbladlus (Macrosiphum euphorbiae) speciellt svårbekämpade eftersom de kan uppförökas och 
gömma sig inne i huvudet. Idag är ca 90 % av sallatssorterna resistenta mot sallatsbladlusen. 
 

Svampsjukdomar 

Ett av de största problemen i isbergssallatsodlingen är sallatsbladmögel som angriper bladen. Vissa år 
kan problemen dyka upp tidigt om svampen fått gynnsamma förhållanden t.ex. i en gröda täckt med 
fiberduk. Svampen kan fullfölja flera livscykler per säsong och därmed uppstår lätt nya raser, och rasspe-
cifik resistens hos sallatssorterna bryts därför ofta efter något år. Problemen förebyggs med bra växt-
följd, bekämpning av ogräs, friska plantor, luftiga bestånd, balanserad kvävegödsling, bra dränering och 
god hygien. Odlarna blir allt mer positiva till att använda resistenta sorter med tilltagande brist på effek-
tiva bekämpningsmedel. 

15.8 Övriga frilandsgrönsaker 

I tabellbilaga till utredningen ”Trädgårdsnäringens växtskyddsförhållanden” 
(www.jordbruksverket.se/webbutiken / Rapporter / Årsvis / 2001) finns en omfattande redovisning av 
skadegörare i merparten frilandsgrönsaker och en värdering av skadegörarnas utbredning/förekomst 
och ekonomisk betydelse vid förekomst, och visar på möjligheter för förebyggande bekämpning, t.ex. 
genom kulturåtgärder, samt möjligheter för kemisk och biologisk bekämpning (år 2001).  

15.9 Frukt 

Fruktodlingen omfattade 2011 totalt 1 691 ha. Äppleodlingen är störst med 1 371 ha, päron odlas på 
156 ha, körsbär på 95 ha och plommon på 69 ha. Äppleodlingen är till största delen lokaliserad till syd-
ligaste Sverige, med största arealen i Skåne län, och mindre arealer i Blekinge och Hallands län. Över 90 
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% av päronodlingen finns i Skåne län. Körsbärsodlingen är till stor del lokaliserad till Blekinge län, men 
körsbärsodlingar finns också i Västra Götalands och Skåne län. Plommon odlas främst i Skåne och Kro-
nobergs län. 

I IP SIGILL-reglerna omfattas fruktodlingen av allmänna regler, som är gemensamma för all integrerad 
produktion när det gäller växtskydd, med att alla åtgärder skall utföras vid optimal tidpunkt, motiveras 
och vara noggrant dokumenterade, att bekämpningarna skall vara anpassade efter behov och att ke-
miska bekämpningsmedel används i minsta möjliga utsträckning. Olika kulturåtgärder och preparat som 
skonar nyttodjuren bör användas i första hand och om möjligt ska man välja sorter med god motstånds-
kraft mot skadegörare. Minst en införd växtskyddande åtgärd i odlingen som har förebyggande syfte ska 
finnas. Minst en åtgärd som kan betecknas som observation och övervakning av växtskadegörare ska ha 
vidtagits i odlingen som t.ex. användning av prognos och varningssystem, klisterskivor för övervakning 
av skadeinsekter. Insättningar av nyttodjur/organismer ska journalföras. I s.k. känsliga områden ska det 
finnas en permanent skyddszon med minst 6 meter bred väletablerad gräsvall utmed öppet vatten. 

Specifikt för fruktodling gäller att barkultur ska begränsas; den ogräsfria ytan får inte överstiga 50 % av 
totalytan eller 50 % av hela trädkronans bredd. 
 

Skorv- och skadedjursprognos 

Jordbruksverket erbjuder prognos och varning som en s.k. e-tjänst som ger tillgång till lokal väderin-
formation och ett antal väderbaserade verktyg som förutsäger utveckling av skadedjur och sjukdomar. 
(www.jordbruksverket.se > Odling > Trädgårdsodling > Frukt > Prognos och varning). Tjänsten baseras 
på väderdata från klimatstationer. Varje station har sensorer som mäter grundläggande väderdata: luft-
temperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet, vind riktning, nederbörd och bladväta. Varje halv timme 
under odlingssäsongen sänder stationerna in sina uppgifter till en central server som automatiskt analy-
serar uppgifterna och resultatet används sedan i prognosmodeller. 

Modellerna hjälper till att identifiera perioder då grödan är mest utsatt för ett angrepp och optimala 
tidpunkter för när man ska bekämpa. Tjänsten omfattar prognoser för skorv, äpplevecklare och rönn-
bärsmal. I e-tjänsten under rubriken ”Aktuellt” finns även kommentarer till de insamlade uppgifterna, 
information om aktuellt växtskyddsläge och bekämpningsrekommendationer 
(http://www.jordbruksverket.se > E-tjänster > Odling > Skorv- och skadedjursprognos). 

Aktuell information i IPM i fruktodlingen finns i presentationen ”Så här jobbar SLU med Integrerat växt-
skydd” från 2014-11-04 av Marco Tasin 
(http://www.jordbruksverket.se/download/18.13350b8a149dc60b911b8ebf/1416814880815/M++Tasin
+S%C3%A5+h%C3%A4r+jobbar+SLU+med+IPM.pdf). 
 

Ekologisk odling 

Ekologisk fruktodling utgör ca 3 % av den totala arealen, varav hälften utgörs av nyplantering.  Att "ställa 
om" en äldre, konventionell fruktodling till ekologisk odling innebär ofta svårigheter, dels för att många 
skadegörare haft god tid på sig att etablera och föröka sig, men kanske framför allt för att det i den äldre 
odlingen ofta finns sorter som är direkt olämpliga i en ekologisk odling. Även i en nyplantering kommer 
skadedjur och svampsjukdomar så småningom att etablera sig. Här har man dock genom val av mot-
ståndskraftiga sorter tillsammans med borttagning av smittkällor åtminstone möjlighet att bemästra 
svampsjukdomarna. Det är sannolikt skadedjuren som kommer att utgöra det största problemet vid 
ekologisk fruktodling. Särskilt svårbekämpade är t.ex. äpplevecklare, rönnbärsmal, pärongallmygga och 
körsbärsfluga. Ett annat stort problem i ekologisk fruktodling är ogräsbekämpningen. 
 

Allmänt om växtskydd i fruktodlingen - en flerårig kultur 

Eftersom odlingen av frukt är flerårig, utgör den ett mycket speciellt odlingssystem, jämfört med t.ex. 
ettåriga kulturer på friland. Någon möjlighet till en ordnad växtföljd finns inte, utan odlaren måste finna 
sig i att vissa skadegörare lever och övervintrar i odlingen år från år. Här byggs det så småningom upp 
populationer av både skadegörare och nyttoorganismer. Dessa varierar i storlek från år till år genom 

 Sida 35 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/tradgardsodling/frukt/prognosochvarning.4.32b12c7f12940112a7c800029028.html
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/odling/skorvochskadedjursprognos.4.76ca33bb127af0b508c80003742.html
http://www.jordbruksverket.se/download/18.13350b8a149dc60b911b8ebf/1416814880815/M++Tasin+S%C3%A5+h%C3%A4r+jobbar+SLU+med+IPM.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.13350b8a149dc60b911b8ebf/1416814880815/M++Tasin+S%C3%A5+h%C3%A4r+jobbar+SLU+med+IPM.pdf


naturliga faktorer som väderleksförhållanden och naturliga fiender, men den största inverkan sker ge-
nom odlarens åtgärder. De flesta skadegörare förekommer i sådana antal att de inte kan hållas nere 
enbart med naturliga fiender. För att få frukt av hög kvalitet måste särskilda åtgärder sättas in mot såd-
ana skadegörare. Det kan vara såväl kemisk bekämpning som olika kulturåtgärder. I fruktodlingen råder 
mycket komplicerade samband som då lätt kan rubbas. Bredverkande preparat med mycket lång verk-
ningstid, t.ex. pyretroider, har en bra effekt mot skadegörarna, men de naturliga fienderna slås lätt ut 
och det tar lång tid innan de förökar upp sig igen och kan vistas på bladverket. Behandling med pyretro-
ider kan leda till uppkomsten av nya skadedjur, som hittills hållits i schack av de naturliga fienderna. 

Även preparat som används vid svampbekämpningen kan ha negativ effekt på nyttodjur i fruktodlingen. 

I fleråriga kulturer som fruktodlingar är det alltså särskilt viktigt att vara medveten om att åtgärder mot 
en skadegörare kan få konsekvenser för andra, och t.o.m. kan skapa nya skadegörare. Denna medveten-
het finns hos fruktodlarna idag. 
 

Viktiga skadegörare 

I fruktodling finns ett mycket stort antal skadegörare och många kräver regelbunden bekämpning. Den 
allvarligaste svampsjukdomen i äppleodling är äppleskorv som angriper både blad och frukter. Frukt-
trädskräfta, som orsakar kräftsår på stammar, grenar och skott, utgör också ett stort problem. Äpple-
mjöldagg kan också vara problematisk och är svårbekämpad om den får etablera sig. 

Viktiga skadedjur är bladlöss, av vilka röd äpplebladlus är den allvarligaste då även frukterna skadas. 
Allvarliga skadedjur är också äpplevecklare och rönnbärsmal som angriper frukterna. 

I päron är det problemen med skadedjur som dominerar, och det är pärongallmyggan och päronblad-
loppor som utgör de största problemen. När det gäller svampsjukdomar är det främst päronskorven som 
kräver bekämpning. 

I körsbärsodling är bladfläcksjuka, som orsakar för tidigt bladfall, ett problem framför allt i surkörsbär. 
Hagelskottsjuka kan ha flera orsaker, den vanligaste är svampangrepp. Blom och grentorka, som orsakar 
grendöd, är störst problem i surkörsbär, medan fruktmögel och även gråmögel kan vara problem i söt-
körsbär, särskilt hos sprickningsbenägna sorter. Den allvarligaste skadegöraren i körsbär, och mycket 
svårbekämpad, är körsbärsflugan, vars larver går in i bären. 

De svampsjukdomar som främst bekämpas i plommon är blom och grentorka och fruktmögel. De allvar-
ligaste skadedjuren är plommonstekeln och plommonvecklaren som förstör frukterna. Plommon kan 
också angripas av bladlöss och larver av frostfjärilar och vecklare. 
 

Grundstammar 

Tidigare var samtliga fruktsorter och grundstammar mer eller mindre behäftade med virus eller viruslik-
nande patogener. Det kunde bl.a. innebära hämmad tillväxt, skördenedsättningar, mottaglighet för 
andra sjukdomar, samt ökad frostkänslighet. Sedan certifieringssystemet för fruktträd infördes är nya 
sorter och grundstammar, samt de mest efterfrågade äldre sorterna rensade och fria från virussjukdo-
mar. 
 

Nuvarande växtskyddsstrategier 
De flesta av de ovan nämnda svampsjukdomarna bekämpas i första hand med kemiska bekämpnings-
medel. Antalet behandlingar beror främst av väderleksförhållandena, men också på vilka sorter som 
odlas varför sortvalet är mycket viktigt.  

Kemisk bekämpning mot äppleskorv kan behovsanpassas med hjälp av skorvvarnare. Vid skorvvarning 
krävs att det finns kurativa preparat. Då det finns risk för att svampen utvecklar resistens mot de kura-
tiva preparaten, rekommenderar man alltid att de blandas med ett förebyggande preparat, vilket då 
samtidigt ger en förebyggande bekämpning. 

I fruktodlingen finns systemiska preparat mot insekter för användning efter blom mot larver som lever 
dolda i blad eller frukter, t.ex. minerarmalar, äpplevecklare, rönnbärsmal, äpplestekeln, pärongall-
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myggan och körsbärsflugan. Skadedjursbekämpningar utförs före och efter blom. Behandlingar med 
insektsmedel under blomningen utförs inte, för att inte störa bin och andra pollinerande insekter.  
Flera biologiska preparat är godkända för användning i fruktodling. BINAB Frukt och BINAB Vector 
(Trichoderma atroviride/ T. polysporum) som svampsjukdomar, Isomate C Plus förvirringsferomon, Ne-
maFelt/Nemasys (Steinernema feltiae) mot äpplevecklare., Nemasys G/NemaTop (Heterorhabditis bac-
teriophora) mot öronvivel och trädgårdsborre, Turex 50 WP (Bacillus thuringiensis kurstaki/B). aizawai) 
mot unga och aktiva fjärilslarver. 

I skriften ” Växtskyddsmedel 2014 – frukt” (http://webbutiken.jordbruksverket.se Odling > Trycksaker > 
Behörighetsmaterial > Obligatoriskt kursmaterial > Fortbildningskurser) finns förutom sammanställning 
över godkända kemiska och biologiska växtskyddsmedel också tabeller om tillämpliga preparat med 
avseende på målskadegörare och bekämpningsperiod. Under 2014 beviljade Kemikalieinspektionen ett 
flertal dispenser med kort giltighet. Information om dessa finns under rubriken ”Aktuellt” på webplatsen 
med information om skorv- och skadedjursprognos (http://www.jordbruksverket.se > E-tjänster > Od-
ling > Skorv- och skadedjursprognos). 

I fruktodlingar används oftast fläktsprutor som kräver speciell beräkning av vindanpassat skyddsavstånd 
”Greppa Växtskyddet" har utarbetat ”Hjälpreda för vindanpassat skyddsavstånd i fruktodlingar” som 
finns att hämta på webplatsen http://www.sakertvaxtskydd.se/sv/Bibliotek/.  

För ekologisk fruktodling finns skriften ”Växtskydd i ekologisk fruktodling 2014” 
(http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Trädgård > Frukt). 

Information och uppdateringar om t.ex. dispenser finns på www.jordbruksverket > Odling > Växtskydd > 
Friland som uppdateras fortlöpande.  
 

Övriga åtgärder 

I äppleodlingar ökar besprutning med urea i bladfallet och sönderdelning av de nedfallna bladen ökar 
nedbrytningen av dessa och minskar därmed smittrycket av äppleskorv. Borttagning av mjöldaggsan-
gripna skott hos äpple samt grenar och fruktmumier angripna av blom och grentorka hos plommon och 
körsbär minskar också smittrycket. 

En lämplig näringsbalans i frukten är av stor betydelse när det gäller att minska angrepp av lagringssjuk-
domar, t.ex. gloeosporiumröta. Här är också skördetidpunkten av stor vikt. 
 

Biologisk bekämpning 

För närvarande används biologisk bekämpning i mycket liten omfattning i fruktodling, varken mot ska-
dedjur eller mot svampsjukdomar. Utsättning av nyttodjur som den som praktiseras i växthus och i viss 
mån i jordgubbsodling utförs inte. Strategin är i stället att gynna de nyttodjur som finns naturligt i od-
lingen, genom att använda selektiva kemiska preparat och preparat som är så skonsamma som möjligt. 
Även iordningställande av ”blomsterremsor” i odlingen kan gynna nyttodjur och pollinatörer. 
 

Ogräsbekämpning  

Innan nyplantering sker måste fleråriga rotogräs bekämpas. Ogräsbekämpningen sker därefter huvud-
sakligen med herbicider. De preparat som används mest är glyfosatpreparat. 

15.10 Potatis 

Naturskyddsföreningen uppmärksammade potatisen i en rapport 2008 
(http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/2008_miljogifter_jordbruk_mat_potatis_rapport.pdf) för att ge ökad kunskap och om hur föränd-
rade konsumentmönster kan påverka det svenska jordbruket i en hållbar riktning. Om man gick över till 
obesprutad, svensk ekologisk potatis så skulle 95 ton bekämpningsmedel för blastdödning och mot 
ogräs och svamp aldrig komma ut i miljön eller påverka vår hälsa. Potatis odlades i Sverige då på en pro-
cent av den svenska åkermarken men stod för 40 % av den totala användningen av kemiska bekämp-
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ningsmedel för svampsjukdomar. I rapporten " Grödornas relativa bidrag till förekomst av växtskydds-
medel i ytvatten” (SLU, CKB rapport 2013:3, 
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-
projekt/ckb/Publikationer/CKB%20rapporter/CKB_Rapport_Gr%c3%b6dor_2013_3.pdf) redovisas också 
att den gröda som besprutas oftast är potatis, därefter sockerbetor och köksväxter. 

Bekämpning av svampsjukdomar i potatis står för drygt 60 ton, eller 2,5 kilo per hektar, att jämföra med 
spannmål med 103 ton aktiv substans, eller 0,24 kilo per hektar behandlad areal (2010). Användningen i 
potatis har minskat från att 1998 ha varit 3,8 kilo till att det 2006 användes 2,7 kilo per hektar. På riks-
nivå behandlas 90 procent av potatisarealen mot svamp. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 
2010, SCB Statistiska meddelanden MI 31 SM 1101 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=15130). 

Här finns med andra ord starka incitament för att hitta bättre och mer miljövänlig odlingsteknik i pota-
tisodlingen. 

Bra uppdaterad information om potatisodling finns i ”Odla Potatis - en handbok” av Ingemar Nilsson, 
Åsa Rölin och Anette van Schie (2012). 

Jordbruksverket har nyligen publicerat råd och vägledningar för integrerat växtskydd i ett antal olika 
grödor och däribland finns en vägledning för potatis (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > 
Trycksaker > Behörighetsmaterial > Övrigt kursmaterial > Odlingsvägledning IPM) som kommer att upp-
dateras fortlöpande. 

I IP SIGILL-reglerna omfattas potatisodlingen av allmänna regler, som är gemensamma för all integrerad 
produktion när det gäller växtskydd, med att alla åtgärder skall utföras vid optimal tidpunkt, motiveras 
och vara noggrant dokumenterade, att bekämpningarna skall vara anpassade efter behov och att ke-
miska bekämpningsmedel används i minsta möjliga utsträckning. Olika kulturåtgärder och preparat som 
skonar nyttodjuren bör användas i första hand och om möjligt ska man välja sorter med god motstånds-
kraft mot skadegörare. Minst en införd växtskyddande åtgärd i odlingen som har förebyggande syfte ska 
finnas. Minst en åtgärd som kan betecknas som observation och övervakning av växtskadegörare ska ha 
vidtagits i odlingen som t.ex. användning av prognos och varningssystem, klisterskivor för övervakning 
av skadeinsekter. Insättningar av nyttodjur/organismer ska journalföras. I s.k. känsliga områden ska det 
finnas en permanent skyddszon med minst 6 meter bred väletablerad gräsvall utmed öppet vatten. 

Specifika regler för potatis gäller att egenförökat potatisutsäde från samma certifierade parti får använ-
das under högst tre säsonger, rutiner för virustest bör finnas för egenförökat utsäde och viruskänsliga 
sorter bör markeras i växtodlingsplan och/-journaler, och ett samlingsprov per skifte och säsong ska tas 
för analys av potatiscystnematod. 
 

Växtföljd 

Potatis är en bra förfrukt till de flesta grödor så länge man kan klara av eventuell kvarliggande groende 
spillpotatis. För att undvika problem med olika skadegörare, t.ex. nematoder, skorv och bladmögel, bör 
potatis ha en minst 3 år, gärna 5-6 år mellan potatisgrödorna. För att växtföljden ska vara effektiv krävs 
att man bekämpar överliggare och nattskatta så snart man kan. Mycket kväverika förfrukter kan ge pro-
blem med växtnäringsbalansen och påverka kokvaliteten negativt. 
 

Ogräs 

Potatis har svag konkurrensförmåga mot ogräs beroende på att den växer långsamt i början och att den 
odlas med stora radavstånd. Ettåriga och fleråriga ogräs konkurrerar om ljus, näring och vatten och både 
potatisens kvantitet och kvantitet påverkas starkt av detta. Mycket ogräs minskar sållningskapaciteten 
vid mekanisk upptagning och kan öka de mekaniska skadorna på potatisen. 

Odlingsteknik, jordart, ogräsarter och mängden ogräs avgör vilken metod man ska använda och för att få 
bra resultat är det viktigt att bekämpa i rätt tid. Det har därför också stor betydelse vilken tidsåtgång de 
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olika metoderna tar. Kemisk bekämpning krävs för fleråriga och rot-ogräs för att resultatet ska bli bra 
och man föredrar mekanisk bekämpning måste man bekämpa dem tidigare i växtföljden.  

Man kan bekämpa ogräset med enbart mekaniska metoder men de tar ofta längre tid än kemisk be-
kämpning. Om man väljer satsa på kemisk bekämpning ska man planera för insatser före eller i samband 
med potatisens uppkomst. En kombination mellan mekanisk och kemisk ogräsbekämpning är också 
mycket effektivt. För- och nackdelar med mekanisk respektive kemisk ogräsbekämpning finns samman-
ställt på sidan 65 i ”Odla Potatis - en handbok. 

Mekanisk ogräsbekämpning ska sättas in tidigt innan ogräset har hunnit rota sig ordentligt. Man startar 
med att bearbeta fältet med upprepade harvningar + kupning, eller med kupfräs redan före sättning, 
och fortsätter med att börja ogräsharva ungefär en vecka efter sättning.  

Sedan fortsätter man med upprepade kupningar och harvningar när potatisplantorna har rotat sig. Man 
får ofta bra resultat om man använder vanliga kupaggregat, nätharvar och långfingerharvar som körs i 
kombination eller var för sig, men man måste vara försiktig vid potatisens uppkomst då är den känslig 
och man bör undvika att köra i den.  

Rullhacka har bra effekt på kvickrot. Rullhacka, som även kallas turbokup, har två gåsfotsskär på S-pinne 
per radmellanrum. Hackan har markdrivna justerbara stjärnhjul som rycker upp ogräset, luckrar och rör 
om i jorden, och man köra rullhackan med bra resultat både före och efter uppkomst. Alltför intensiv 
bearbetning mellan och i raderna riskerar störa rotutveckling och knölbildning, vilket kan ge en viss 
skördeminskning. 

Fördelarna med kemisk bekämpning är att man sparar körningar, inte stör rotsystemet, och undviker 
torka ut jorden som man kan göra vid hackning. Kemisk bekämpning kräver att man inventerar vilka 
ogräs man har och anpassar preparat och tidpunkt efter detta 
(http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/potatis/ogras.4.32b12c7f1294
0112a7c800026574.html). 
 

Skadegörare 

Det finns en mängd olika typer av skadegörare som kan skada potatisen så att kvalitet eller avkastning 
försämras, t.ex. svampar, insekter, bakterier, nematoder och virus.  
Bra uppdaterad information finns i ”Odla Potatis - en handbok” av Ingemar Nilsson, Åsa Rölin och Anette 
van Schie (2012). 

Jordbruksverket har nyligen i en PM gjort en sammanställning över växtskyddsproblem i potatis 
(http://www.jordbruksverket.se/download/18.1b8a384c144437186ea4fc9/1393253328289/Risk-
+och+konsekvensanalys+f%C3%B6r+potatis.pdf) som också beaktar tillgången av växtskyddsmedel.  

Det finns även några s.k. karantänskadegörare i potatis 
(http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/potatis/skadegorare/karantan
skadegorare.4.3229365112c8a099bd980006278.html) där man vid upptäckt har anmälningsplikt till 
Jordbruksverket; koloradoskalbagge, potatiscystnematod, potatiskräfta, Potato spindle tuber viroid och 
ringröta. 

Potatisbladmögel är den skadegörare som vållar störst problem och störst bekämpningsbehov. Tidiga 
angrepp av potatisbladmögel kan hota hela skörden. Potatisbladmögel orsakas av mögelsvampen 
Phytopthora infestens som angriper både blad och stjälkar och orsakar brunröta på knölarna. Problemen 
med bladmögel har förvärrats sedan slutet av 70-talet sedan inforandet av flera parningstyper gett sex-
uell förökning med ökan genetisk variation och sporbildning. Sporterna kan övervintra i mark 3-4 år. 
Bladmögel måste bekämpas förebyggande på grund av att svampen är svår att kontrollera om angrepp 
uppstått. Förebyggande åtgärder är: resistenta/motståndskraftiga sorter, frisk utsäde, växtföljd med 
minst 3 potatisfria år (inkl. bekämpning av överliggare och nattskatta), hantering av avfallspotatis så den 
inte utgör smittkälla, extra vaksamhet på fältdelar där fukten stannar kvar längre.  

Groddbränna, lackskorv och filtsjuka orsakas alla av svampen Rhizoctonia solani. Symtom på lackskorv är 
små oregelbundna, svartbruna, skorpliknande flagor på potatisknölarnas yta. Den egentliga groddbrän-
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nan är mörkbruna frätsår på de underjordiska stjälkdelarna och stolonerna. Angripna plantor kan senare 
få en gråvit, filtliknande strumpa kring stjälkbasen. Det kallas filtsjuka. Sjukdomen förebyggs huvudsakli-
gen genom kemisk eller biologisk betning. Vid Institutionen för lantbruksteknik, SLU, har man försökt 
utveckla en ekonomiskt intressant metod för att med värmebehandling sanera potatisutsäde från smitta 
(Bergman, S. 1997). Värmebehandling mot utsädesburna potatissjukdomar. Forskningsnytt om ekolo-
giskt landbruk i Norden nr 4, sid 16-17. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala). 

Hushållningssällskapet Kristianstad har under 2012 och 2013 drivit projektet ”Integrerat växtskydd i 
grönsaksodling på friland” finansierat av Jordbruksverket och publicerade 2013 rapporten ”Rhizoctonia” 
(http://www.hirmalmohus.se/?p=31313) som beskriver biologi, symptom och skadebild, förekomst i 
olika grödor och förebyggande, biologiska, fysikaliska och kemiska åtgärder. 

Torrfläcksjuka uppträder främst under varma och torra somrar och har blivit en allt vanligare förekom-
mande sjukdom främst i stärkelsepotatis, men även i matpotatis. Den orsakas av svampen Alternaria 
solani som övervintrar som mycel på växtrester och utsädespotatis. Problem förebyggs med; god nä-
ringsstatus (kväve), god vattenstatus (bevattning morgon eller kväll), skonsam upptagning och bra skal-
bildning, motståndskraftiga sorter. 

Knäpparlarver, larver av skalbaggesläktet knäppare, skadar potatisknölarna genom att äta gångar i dem. 
Risken för angrepp är störst om potatisen odlas i en växtföljd med långliggande vallar.  

Stritar är växtsaftsugande insekter som kan ge sugskador på blasten och leda till att angripna plantor 
vissnar. Bladlöss är också växtsaftsugande. Tillväxten i angripna plantor stannar av. 

Potatisvirus Y är ett virus som överförs med bladlöss och symtomen är att bladen får omväxlande gröna 
och ljusgröna partier. De små bladen blir starkt krusiga med inrullade kanter. Problem förebyggs med; 
sortval, friskt utsäde, begräsning av smittspridare (bladlöss) och smittkällor (överliggare och avfallspota-
tis). 

Rostringar orsakas av virussjukdomarna tobaksrattelvirus och mopptoppvirus. Tobaksrattelvirus över-
förs med nematoder medan mopptoppvirus sprids med vilsporer från pulverskorvsvampen. I båda fallen 
får knölarna fläckar och ringbildningar. Resistenta och toleranta sorter får inte rostringssymptom, men 
kan ändå sprida smitta via utsäde. 

Flera potatisskadegörare som potatiskräfta, potatiscystnematoder, potatisbladmögel och groddbränna 
uppförökas snabbt vid ensidig odling. Därför är det viktigt med en varierad växtföljd. 

Genom att odla en fånggröda kan man minska risken för angrepp av en del skadegörare. Försök visar till 
exempel att risken för groddbränna minskar om senap eller oljerättika används som fånggröda före po-
tatis. Risken för groddbränna ökar däremot om rajgräs används som fånggröda. Även risken för rostring-
ar och nematoder minskar om potatis sätts efter senap och oljerättika. 
 

Sortval och utsäde: 

Känsligheten för skadegörare varierar mellan olika sorter och de vanliga matpotatissorterna King Ed-
ward och Bintje är till exempel båda känsliga för bladmögel och brunröta. För att minska behovet av 
kemisk bekämpning bör man absolut välja sorter som är motståndskraftiga mot bladmögel och brun-
röta. För att kunna jämföra sorter redovisar sortföreträdarna ofta sorternas egenskaper i en betygsskala 
oftast 1 – 9. Sammanställningar finns från rådgivningsorganisationerna (HIR-Potatis Skaraborg). Även 
institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU sammanställer resultat från odlingsförsök från ekolo-
gisk odling av potatis 
(http://www.slu.se/sv/institutioner/vaxtproduktionsekologi/nyheter/2014/3/resultat-fran-ekologisk-
odling-av-spannmal-trindsad-och-potatis/). Skånes Potatisodlarförening genomför demonstrationsod-
ling med matpotatissorter (http://www.potatisodlarna.se/spof/). 

Valet av sort blir alltid en kompromiss utifrån olika prioriteringar och i boken ”Odla Potatis - en hand-
bok” beskriver man en intressant modell för stegvis prioritering i valet av sort: 
Steg 1: Allvarliga skadegörare 
Steg 2: Skalkvalitetssjukdomar 
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Steg 3: Inre missfärgningar och egenskaper 
Steg 4: Smaklighet 

Det är också viktigt att välja utsädespotatis som är certifierad så att man får ett utsäde som är kontrolle-
rat och fritt från allvarliga skadegörare och kvalitetsnedsättande sjukdomar. 

Även betning av utsädespotatisen kan ha effekt på en del skadegörare och sjukdomar. Risken för utsä-
desburen smitta av lackskorv och groddbränna minskar till exempel om utsädespotatisen betas med 
kemiska fungicider.  

Ett europeiskt samarbete för kartläggning och beskrivning av sortegenskaper finns i The European Culti-
vated Potato Database (http://www.europotato.org). I denna finns information om sortägare, växtegen-
skaper, knölegenskaper, knölbildningsegenskaper, resistens olika skadegörare och torktålighet. 

Vid institutionen för växtskyddsbiologi, SLU Alnarp, pågår resistensforskning och man tittar på olika 
vägar för att minska bekämpningsbehovet i potatisodling. Det handlar både om olika sorters resistens, 
förädling av nya sorter och att hitta nya källor till resistens i förädlingen (från vilda och odlade Solanum 
arter), växtstärkande preparat (t.ex. ProAlexin/Kaliumfosfit/WuxalProtect/Resistim) och olika kombinat-
ioner av odlingstekniska åtgärder.  

Förädlingsverksamhet med inriktning på resistens-mekanismer, Phytophthora-resistens, Alternaria-
resistens, fosfor-effektiva sorter och sorter för chips- och stärkelsepotatis pågår vid institutionen för 
växtförädling och Bioteknik, Alnarp, SLU (http://www.extrakt.se/jordbruk-och-djurhallning/sa-ska-
bladmoglet-stoppas/). 

Försök från 2012 visar på brunröta korrelerar bara svagt med angrepp på bladen och att man får positiva 
effekter av behandling med ProAlexin (Erland Liljeroth, Jordbruks- & Trädgårdskonferens 2014) 
(http://partnerskapalnarp.slu.se/ekonf/20141105.aspx). Man har även tittat på om spridningen av pota-
tisbladmögel kan minskas med biotensid. Biotensider är tensider, ytaktiva ämnen, som produceras na-
turligt av vissa mikroorganismer. Jämfört med syntetiska tensider har biotensider fördelen att de snabbt 
bryts ner och är mindre giftiga. Under de senaste åren har biotensider uppmärksammats allt mer för 
biologisk bekämpning av växtpatogener som sprids med zoosporer. Effekten varierar med olika bio-
tensider och för vissa biotensider har det visats att zoosporerna lyserar ca 30 sekunder efter kontakt 
med biotensiden. Preparat baserade på biotensid eller på biotensidproducerande bakterier skulle kunna 
användas intensivt när det är stor risk för spridning av potatisbladmögel och kombineras med en strategi 
som baseras på inducering av växtens resistens. (Källa: Hultberg, Malin and Bengtsson, Therése and 
Liljeroth, Erland and Caspersen, Siri (2012). Minskad spridning av potatisbladmögel med biotensid. Sve-
riges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad; 2011:42, http://pub.epsilon.slu.se/8753/). 
 

Anpassad bekämpning och bekämpningsstrategi för bladmögel 

Det angeläget att försöka minska fungicidanvändningen i potatisodlingen men det är samtidigt ett stort 
problem att ett bladmögelangrepp kan få katastrofala följer för skörden och det finns därmed inte något 
utrymme för att göra fel eller att ta några risker i bekämpningen. Man måste ha en i förväg genomtänkt 
strategi för bekämpningen. Beskrivning av olika preparats verkan och effekt, samt bekämpningsstrategi 
finns i boken ”Odla Potatis - en handbok” sidorna 71- 73.  

Vid Jordbruksverkets Växtskyddscentral i Kalmar har man också utvecklat bekämpningsstrategier som 
tar hänsyn till er rad olika förutsättningar i odlingen, potatisgrödans utveckling och olika preparats verk-
ningsmekanismer. Bekämpningsstrategier bladmögel, Gunnel Andersson, Jordbruksverket.  

Spridningen av bladmögel kan följas på http://www.euroblight.net. Gå in under rubriken ”Nordic late 
blight Survey mapper” och välj land/område. På EuroBlight’s hemsida beskrivs även ett antal prognos- 
och varningssystem som används i Europa. Gå in på rubriken ”Control strategies” och välj ”DSS over-
view”, och det finns länkar till respektive systems hemsida. 

För att kontrollera potatisbladmögel behövs de som regel ett flertal upprepade insatser eftersom svam-
pen måste behandlas förebyggande. Bladmöglets utvecklingscykel är välkänd och beror på temperatur 
och fuktighet. Genom att mäta dessa fakturer och kombinera det med information om potatisens till-
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växt och mottaglighet kan man behovsanpassa bekämpningen. Det finns flera prognosmetoder för detta 
och de bygger på insamling av klimatdata i fält med hjälp av klimatspjut/väderstation. Prognosmetoder-
na har använts i försök under många och jämförts med fasta behandlingsintervaller. Som regel leder 
prognosbaserad bekämpning till färre behandlingar. 

Med hjälp av beslutsstödssystem (prognos- och varningssystem) kan bladmögelbekämpningen sättas in 
med större precision än vid rutinmässig bekämpningen och man kan uppnå säkrare effekter på blad-
möglet. 

Dacom (tidigare PLANT Plus) är ett kommersiellt prognosprogram som bygger på lokala väderdata, 
bladmögelsvampens biologi och fältobservationer såsom blasttillväxt. Metoden ger besked om när be-
handling ska ske och med vilken typ av preparat. Senare års försök, där Dacom-programmet använts, 
har visat att 1-2 bekämpningar kunnat sparas in med bibehållen eller bättre effekt, jämfört med rutin-
bekämpning med effektivaste kontaktverkande preparat. Information om prognosmodellen finns på 
Tillväxt Trädgårds webplats (http://tillvaxttradgard.slu.se/gem/default.aspx?x=105), Jordbruksverkets 
växtskyddsinfo (www.jordbruksverket.se > E-tjänster > Odling > Växtskyddsinfo) och skriften ”Bekämpa 
potatisbladmögel med hjälp av väderdata” på Greppa Näringens webplats för växtskydd 
(http://www.greppa.nu/miljo-och-klimat/vaxtskydd.html#.VJLdZ8mCees). 

En sammanfattning av aktuell situation finns i dokumentation från mötet ”Potatis – bladmögelsäsongen 
2014 och utvecklingen framåt” som hölls 2014-11-05 
(http://partnerskapalnarp.slu.se/ekonf/20141105.aspx). 
 

Alternativ bekämpning: 

Runt om i Europa försöker man finna sätt att bekämpa bladmögel i ekopotatis. Sortval är förnärvarande 
det främsta verktyget. I några länder (t.ex. Tyskland och Frankrike) är kopparpreparat tillåtet, men skall 
fasas ut. Zence 40 är en såpa (kaliumsalt av fettsyror) och är tillåtet att användas i ekologisk produktion 
enligt EU:s regler och KRAV. Man har i försök visat att Zence har effekt mot bladmögel men Björn An-
dersson som höll i försöken på SLU är tveksam om det betalar sig. Problemet är att verkan är så kort så 
man måste spruta ofta. Användning bland ekoodlare verkar idag relativt liten. (Jordbruksverket, Ekolo-
giskt Lantbruk – Ekopotatis Nr 4 – juli 2010). 
 

Hygienåtgärder: 

För att motverka spridning av skadegörare är hygien och rengöring av lager och maskiner viktigt. Tvätt 
av lagringslådor, utsädeslådor, sorteringsanläggning, sättare och upptagare är särskilt viktigt mot bakte-
riesjukdomar, fusarium och blåsskorv. Rengöring av lager, sorteringsutrymmen och förgroningsrum är 
viktigt mot silverskorv, svartpricksjuka och blåsskorv. 

Desinfektion kräver noggrann förebyggande rengöring om den ska vara effektiv och att man efteråt 
också inte förorenar behandlad utrustning. Det finns flera olika desinfektionsmetoder och för bekämp-
ning av ringröta anger Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se > Odling > Växtskydd > Reglerade växt-
skadegörare > Lantbruksväxter > Ljus och mörk ringröta) vilka regler som gäller och vilka preparat som 
skall användas. 
 

Sammanfattning potatis 

Potatisodlingen kväver stora insatser av kemisk bekämpning och framförallt gäller det bladmögelbe-
kämpning. Även om prognos- och varningssystemen fortfarande inte anses som fullt tillförlitliga så ger 
de vägledning till en effektivare bekämpning och är en del i de bekämpningsstrategier som finns fram-
tagna. Samtidigt finns det mycket som kan göras med förebyggande åtgärder och sortval. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Höja kraven på att information från prognos- och varningssystem ska användas som underlag för be-
kämpning av bladmögel. 

 Sida 42 

http://tillvaxttradgard.slu.se/gem/default.aspx?x=105
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/vaxtskyddsinfo.4.35974d0d12179bec28580002425.html
http://www.greppa.nu/download/18.37e9ac46144f41921cd1d95a/1402564618116/2011-04-21_Bek%C3%A4mpa_potatisbladm%C3%B6gel_med_hj%C3%A4lp_av_v%C3%A4derdata.pdf
http://www.greppa.nu/download/18.37e9ac46144f41921cd1d95a/1402564618116/2011-04-21_Bek%C3%A4mpa_potatisbladm%C3%B6gel_med_hj%C3%A4lp_av_v%C3%A4derdata.pdf
http://www.greppa.nu/miljo-och-klimat/vaxtskydd.html%23.VJLdZ8mCees
http://partnerskapalnarp.slu.se/ekonf/20141105.aspx
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jordbruksverket.se%2Fdownload%2F18.e01569712f24e2ca0980007070%2Fekopotatis%2B%2B2010%2Bnr%2B4.pdf&ei=C5wxU8yhIuaG4gT294HgDg&usg=AFQjCNG4jUx8SCogcCMBWf0fzWPoHYVbKQ&bvm=bv.63587204,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jordbruksverket.se%2Fdownload%2F18.e01569712f24e2ca0980007070%2Fekopotatis%2B%2B2010%2Bnr%2B4.pdf&ei=C5wxU8yhIuaG4gT294HgDg&usg=AFQjCNG4jUx8SCogcCMBWf0fzWPoHYVbKQ&bvm=bv.63587204,d.bGE
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/regleradevaxtskadegorare/lantbruksvaxter/ljusochmorkringrota.4.207049b811dd8a513dc8000722.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/regleradevaxtskadegorare/lantbruksvaxter/ljusochmorkringrota.4.207049b811dd8a513dc8000722.html


Införa krav på att en dokumenterad växtskyddsstrategi skall vara upprättad innan odlingssäsongen 
påbörjas. Krav på årlig uppdatering. 

Checklista över förebyggande åtgärder skall gås igenom innan odlingssäsongen påbörjas. Krav på 
uppdatering vart 3:e år. 

Begränsning: 
Det kan finnas behov av att göra geografiska skillnader pga. att prognos- och varningsmetoderna 
inte är tillämpbara i alla områden. Tillämpning kan behöva beskrivas i stöddokument. 

Checklista över förebyggande behöver upprättas och underhållas. 
 

15.11 Spannmål 

Inom området integrerat växtskydd och IPM inom lantbruksgrödorna finns det oändlig med material och 
det skulle krävas mycket resurser och tid för att sammanställa all olika aspekter på detta. Avsnittet foku-
serar därför på tillgängliga råd och beslutsstöd för tillämpning av IPM i lantbruksgrödor. 

Jordbruksverket har utformat vägledningar med råd som beskriver hur integrerat växtskydd kan tilläm-
pas i ett antal grödor. Råden är anpassade till varje grödas förutsättningar och växtskyddsproblem och 
ger en översiktlig beskrivning de viktigaste åtgärderna, samt ger tips om var man kan hitta mer informat-
ion om växtskydd i den specifika grödan. 

I november 2014 fanns det vägledningar för följande spannmålsgrödor: höstvete, havre, höstråg och 
vårkorn (www.jordbruksverket.se Odling > Växtskydd > Integrerat växtskydd > Odlingsvägledningar för 
integrerat växtskydd).  

Förutom de åtgärder som beskrivs i vägledningarna som kan leda till mindre användning av växtskydds-
medel finns möjligheten att välja utsäde som inte är behandlat med kemisk betning. Ett växtskyddsom-
råde där de alternativa metoderna vunnit framsteg är vid betning av utsäde mot svampangrepp. An-
vändningen av kemiska betningsmedel har minskat de senaste åren och ersätts i viss utsträckning idag 
med bakteriepreparat, eller genom värmebehandling.  

Cedomon och Cerall består av en naturligt förekommande jordbakterie, Pseudomonas chlororaphis, och 
används som betningsmedel på utsäde av spannmål och trindsäd i både konventionellt och ekologiskt 
jordbruk (http://www.bioagri.se/?p=30812&m=4323). En del spannmålsutsäde värmebehandlas med 
ånga för att minska angreppen av utsädesburna sjukdomar. 

Aktuell information om betning och värmebehandling finns i dokumentation från ett betningssemi-
narium som hölls i Alnarp 2014-02-05 (http://partnerskapalnarp.slu.se/ekonf/20140205.aspx). 

Aktuell information om ogräs i stråsäd finns i PM ”Risk- och konsekvensanalys för ogräs i stråsäd” från 
2014-01-28 
(http://www.jordbruksverket.se/download/18.1b8a384c144437186ea4fc7/1393253286661/Risk-
+och+konsekvensanalys+f%C3%B6r+ogr%C3%A4s+i+str%C3%A5s%C3%A4d.pdf). 

I IP SIGILL-reglerna omfattas spannmålsodlingen av allmänna regler, som är gemensamma för all inte-
grerad produktion när det gäller växtskydd, med att alla åtgärder skall utföras vid optimal tidpunkt, mo-
tiveras och vara noggrant dokumenterade, att bekämpningarna skall vara anpassade efter behov och att 
kemiska bekämpningsmedel används i minsta möjliga utsträckning. Olika kulturåtgärder och preparat 
som skonar nyttodjuren bör användas i första hand och om möjligt ska man välja sorter med god mot-
ståndskraft mot skadegörare. I s.k. känsliga områden ska det finnas en permanent skyddszon med minst 
6 meter bred väletablerad gräsvall utmed öppet vatten. 

Specifika IP SIGILL-regler för spannmål: 

• Man ska beakta tillgängliga råd för goda växtföljder för aktuell gröda/kultur och motivera avvi-
kelser från allmänna rekommendationer. En god växt (under normala förhållanden) innebär för 
stråsäd odling under högst 4 av 6 år alternativt 5 av 6 år om havre ingår i växtföljden. 

• Åtgärder för att undvika fusariumangrepp ska vidtas. 
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• Det utsäde som används ska vara analyserat med avseende på grobarhet och sundhet. 

• Kemisk ogräsbekämpning på hösten får ej ske i stråsäd efter 25 oktober i Hallands, Skåne, Blek-
inge län, Öland samt Kalmar och Torsås kommuner, och efter 15 oktober i övriga Sverige. 

• Preparat som innehåller den verksamma substansen isoproturon är förbjudna inom IP SIGILL. 

• Kemiska växtskyddsmedel får ej användas för att avdöda innan skörd eller för avstrykning i sam-
band med skörd. 

• Stråförkortningsmedel får inte användas i vete, havre, korn eller rågvete. 

• På fält där bekämpningsmedel används bör kontrollrutor (6 x 10 m) anläggas inne på skiftena. 

• I s.k. känsliga områden ska en permanent skyddszon anläggas utmed öppet vatten. Den ska ut-
göras av en minst 6 meter bred väletablerad gräsvall. 
 

Sammanfattning spannmål 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa krav på att icke-kemisk betning skall användas. 

Begränsning: 
Det kan finnas vissa situationer där kemisk betning krävs. 
 

15.12 Oljeväxter 

Raps och rybs bör inte odlas oftare än vart femte till sjätte år eftersom det finns risk för växtföljdssjuk-
domar som klumprotsjuka, kransmögel och bomullsmögel. Man bör därför också bekämpa spillplantor i 
alla övriga grödor i växtföljden. Svamparnas vilsporer, mycel och sklerotier kan överleva i marken många 
år. Man bör även ha minst fem år mellan ärter och oljeväxter på samma fält på grund av risken för bo-
mullsmögel, speciellt gäller detta om angrepp konstaterats. En rad olika faktorer påverkar uppförökning 
och spridning av klumprotsjuka och i dokumentationen från ett seminarium ” Klumprot i raps” 2014-10-
10 finns aktuell information (http://partnerskapalnarp.slu.se/ekonf/20141010.aspx). 

Oljeväxter är känsliga mot vissa ogräsmedel och man bör vara uppmärksam på detta när man ogräsbe-
kämpar i den föregående grödan så man inte riskerar skador. 

Det har inte gått att visa tydligt vilka förfrukter som är mest positiva för oljeväxter. Det viktigaste är att 
sådden görs under bra förhållanden och för höstoljeväxter som är beroende av en tidig sådd är det 
lämpligt med en förfrukt som skördas tidigt, till exempel höstkorn eller vårkorn.  

De flesta odlare väljer att så höststråsäd efter oljeväxter för att utnyttja det goda förfruktsvärdet. Om 
man väljer att odla vårstråsäd efter oljeväxterna bör man så in en fånggröda efter skörden av oljeväx-
terna. 

I Jordbruksverkets vägledningar med tips och råd om tillämpning av integrerat växtskydd finns det även 
en för höstraps (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Behörighetsmaterial > 
Övrigt kursmaterial > Odlingsvägledning IPM). 

I dokumentationen från Rapsdagen 2014, 2014-03-06, och föredraget ” Integrerat växtskydd och ogräs-
kontroll i oljeväxter” av Anders TS Nilsson, SLU, (http://partnerskapalnarp.slu.se/ekonf/20140306.aspx) 
finns information om ogräsbekämpning och integrerade åtgärder mot olika skadegörare i oljeväxter. 

Oljeväxter ingår i IP SIGILLs produktionsregler för spannmål och oljeväxter och omfattas av allmänna 
regler, som är gemensamma för all integrerad produktion när det gäller växtskydd, med att alla åtgärder 
skall utföras vid optimal tidpunkt, motiveras och vara noggrant dokumenterade, att bekämpningarna 
skall vara anpassade efter behov och att kemiska bekämpningsmedel används i minsta möjliga utsträck-
ning. Olika kulturåtgärder och preparat som skonar nyttodjuren bör användas i första hand och om möj-
ligt ska man välja sorter med god motståndskraft mot skadegörare. I s.k. känsliga områden ska det fin-
nas en permanent skyddszon med minst 6 meter bred väletablerad gräsvall utmed öppet vatten. 
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Sammanfattning oljeväxter 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa krav på insådd av fånggröda efter skörden av oljeväxter om man inte väljer att odla höststrå-
säd efter oljeväxterna. 

Införa specifika krav på växtföljd för oljeväxter. 

Begränsning: 
Det finns i dagslägent ingen marknad för IP SIGILL-odlade oljeväxter så ökade krav får i praktiken ing-
en betydelse och kan istället utgöra hålla tillbaka intresset. Om det uppstår ett marknadsintresse bör 
reglerna ses över i dialog mellan intressenterna. 
 

15.13 Sockerbetor 

Sockerbetor bör inte odlas oftare än vart fjärde år och inte i samma växtföljd som majs. Det beror på att 
majs uppförökar Rhizoctonia som på kontinenten är en allvarlig sjukdom i sockerbetor. Man bör helst 
inte heller odla raps i samma växtföljd som sockerbetor eftersom oljeväxter fungerar som värdväxt för 
betcystnematoden. Därför är det inte lämpligt att odla vårraps i samma växtföljd som sockerbetor me-
dan höstraps fungerar dock i en uthållig växtföljd med sockerbetor men spillrapsen skall bekämpas ti-
digt. 

Växtföljden bör också planeras så att man kan kontrollera rotogräs effektivt i andra grödor än i socker-
betsodlingen. Sockerbetor fungerar bra i en växtföljd med spannmål som förfrukt.  

Fånggröda hösten före sådd av sockerbetor lämpar sig bara på jordar som kan plöjas sent på hösten 
eller vårplöjas. Vissa sorter av vitsenap och oljerättika kan ha god nematodsanerande effekt om man 
etablerar dem tidigt och får en god hösttillväxt, men man tänka på att fånggrödan kan bli ett ogräs i 
kommande grödor. 

Man får bara använda sorter som är godkända för odling i Sverige och det är Nordic Sugar och Svenska 
Betodlare ek. för. som gemensamt beslutar om vilka sorter som ska godkännas. De utgår från resultaten 
av tre års provodlingar i Sverige. I Agrinytt 
(http://www.sockerbetor.nu/irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://3462a087d8b99504e
50645bf3860e30c) finns aktuell information om sorter. Där beskrivs bland annat vilka sorter som passar 
för olika förhållanden och vilka som för tillfället rekommenderas som mest toleranta mot olika sjukdo-
mar. 

Nordic Beet Research (NBR) är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som sockernäringen i Sverige 
och Danmark står bakom och som forskar utvecklar odlingen av sockerbetor. På NBR:s webbplats 
(http://www.nordicbeet.nu/DA/Rapporter/Rapporter) finns information om forskningen och forsknings-
resultat. 

På Nordic Sugars webplats odlingsråd och riktlinjer för betodling 
(http://www.sockerbetor.nu/irj/portal/nordzucker/sv?NavigationTarget=navurl://e5477fe990202968f5
5a7bfabf99dc92) och under fliken ”Nyheter” publiceras fortlöpande information om odlingen, väst-
skyddssituationen, bekämpningsrekommendationer, mm. Via webplatsen når man även diagnosverktyg 
för Sjukdomar och skadegörare (http://schaeden.rheinmedia.de/cgi-
bin/schaedlinge_ausgabe.cgi?ebene=[$ebene]&ebene_0=[$ebene_0]&ebene_1=[$ebene_1]&ebene_2=
[$ebene_2]&ebene_3=[$ebene_3]&Sprache=s&Partner=dan&lexikon_sprache=s&lexikon_id=) 

I Jordbruksverkets vägledningar med tips och råd om tillämpning av integrerat växtskydd finns det även 
en för sockerbetor (http://webbutiken.jordbruksverket.se > Odling > Trycksaker > Behörighetsmaterial > 
Övrigt kursmaterial > Odlingsvägledning IPM). 

I IP SIGILLs regler för växtodling finns det inga regler för sockerbetsodling eftersom branschen själva 
styrt kraven på odlingen och det inte funnits behov eller intresse för att inkludera denna odling i  
IP SIGILL-systemet.  
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I Nordic Sugars riktlinjer för betodling ingår ”Miljöledning betodling” (MBO) som består av branschens 
regler där odlaren ska göra en egenkontroll och där det ingår en rad frågor kopplade växtskydd. Inform-
ation finns på webplatsen www.sockerbetor.nu > Betodling > Odlingsråd.  

16 Prognos- och varningssystem 
I integrerat växtskydd ingår att skadliga organismer ska övervakas med hjälp av lämpliga metoder och 
verktyg, där sådana finns att tillgå. Detta omfattat verktyg för fältobservationer och system för varning, 
prognos och tidig diagnos, samt rådgivning av professionella rådgivare. 

I detta arbete har Jordbuksverkets växtskyddscentraler och fältforskningsverksamheten vid SLU nyckel-
roller. 

Växtskyddscentralerna ger odlare råd i växtskyddsfrågor om ogräs och ogräsbekämpning, skadegörare i 
lantbruksgrödor och skadegörare i frilandsodling, frukt och bär samt växthus. Man följer utvecklingen av 
skadegörare genom fältgraderingar, inventeringar, av skadegörare i obehandlade rutor i fält veckovis 
under perioden maj till juli på cirka 1 000 platser. Genom att veta var skadegörarna finns och följa ut-
vecklingen kan odlarna enklare bedöma om det finns behov av att bekämpa.  

Växtskyddscentralerna finns i fem regioner med kontor i Alnarp, Kalmar, Skara, Linköping och Uppsala. 
På växtskyddscentralernas webplats (www.jordbruksverket.se > Odling > Växtskydd > Växtskyddscen-
tralerna) finns en stor mängd information att hämta. Här finns s.k. E-tjänster om växtskydd som omfat-
tar: 

• Växtskyddscentralernas bildarkiv 
• Ogräsdatabasen 
• Preparatregistret 
• Växtskyddsinfo 
• Växtskyddsinfo trädgård 
• Inventering av skadegörare 
• Skorv- och skadedjursprognos i frukt 
• Prognos för skadegörare på bär 

Det finns även länkar till nyhetsbrev som omfattar: 
• Växtskyddsåret 
• Alnarps växtskyddsbrev 
• Kalmars växtskyddsbrev 
• Linköpings växtskyddsbrev 
• Skaras växtskyddsbrev 
• Uppsalas växtskyddsbrev 
• Ogräsbrev 

Via växtskyddscentralernas hemsida kan man även följa utvecklingen av skadegörare och få information 
från prognos- och varningssystem för både jordbruk (www.jordbruksverket.se > Odling > Växtskydd > 
Prognos och varning – jordbruk), fruktodling (www.jordbruksverket.se > Odling > Trädgårdsodling > 
Frukt > Prognos och varning) och grönsaker på friland (www.jordbruksverket.se > Odling > Trädgårdsod-
ling > Grönsaker på friland > Prognos och varning). 

16.1 Prognos och varning – jordbruk 

Angreppen av svamp och insekter varierar mycket mellan olika år och olika områden. Jordbruksverkets 
växtskyddscentraler följer årligen skadegörarutvecklingen under växtsäsongen för att bekämpningsin-
satserna ska kunna anpassas till behovet. Fältgraderingar görs veckovis under perioden maj - juli på cirka 
1 000 fält. I dessa fält med stråsäd, oljeväxter och trindsäd graderas hur mycket svamp och insekter som 
finns i ytor som är obehandlade. Man kan följa följande:  

• Angreppsnivån i enskilda fält (omfattar åren 2000 – 2013, grödorna; havre, höstkorn, höstvete, 
korn, råg, rågvete, vårvete, och skadegörarna; bladfläckar, brunrost, gulrost, sköldfläcksjuka, sä-
desbladlus, trips ) 
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• Årets utveckling av skadegörare i olika områden (omfattar åren 1998 – 2013, grödorna; havre, 
höstkorn, höstvete, korn, råg, rågvete, vårvete, och skadegörarna; bladfläckar, brunrost, gulrost, 
sköldfläcksjuka, sädesbladlus, trips ) 

• Årets utveckling i olika områden jämfört med medelvärde för tidigare år (man kan välja visning 
för den senaste odlingssäsongen och medeltal för de senaste 10 åren) 

• Analysera fritt i databasen över fältgraderingar (här kan man analysera graderingar från 1988 
och framåt). Genom att välja olika län, år och vecka (alt. utvecklingsstadie) kan man studera hur 
olika skadegörare utvecklas under en eller flera säsonger) 

Jordbruksverkets växtskyddscentraler inventerar även vissa skadegörare i jordbruksgrödor och följer 
dessa varje år för att få en uppfattning om hur skadornas storlek varierar mellan åren och mellan olika 
områden i landet. Resultaten är samlade i sökbara databaser. Det finns databaser för: 

• Havrebladlusägg (genom att räkna havrebladlusägg på häggknoppar kan en prognos för angrepp 
av havrebladlus göras för kommande växtodlingssäsong). 

• Rotdödare (en inventering av angrepp som har orsakats av rotdödarsvampen, främst i höstvete, 
som görs efter säsongen för uppskatta skadegörarens betydelse). 

• Stråknäckare (en inventering av angrepp som har orsakats av stråknäckarsvampen, främst i 
höstvete, som görs efter säsongen för uppskatta skadegörarens betydelse). 

• Vetemygga (en inventering av angrepp som har orsakats av den gula och röda vetemyggan). An-
greppen varierar mellan dessa bägge arter och återkommer i cykler ofta med 10 till 20 års mel-
lanrum). 

• Ärtvecklare (en inventering av angreppen som har orsakats av ärtvecklarens larver inuti ärtbal-
jorna). 

• Svamp i oljeväxter (inventeringar av svampsjukdomar, främst bomullsmögel i oljeväxter). 

• Randig dvärgstrit (den randiga dvärgstriten sprider viruset som orsakar vetedvärgsjukan). Som 
hjälpmedel för att ställa prognoser på ett eventuellt angrepp, används gulskålar som en fångst-
metod av stritarna för att se storleken på populationen). 

• Rapsjordloppa (avräkningar av rapsjordloppan görs i Sydsverige för att ge en prognos om be-
kämpningsbehovet). 

• Fritfluga (inventering av skadornas storlek i vårsäd). 

• Fritfluga – blåskålar (blåskålar som fångstmetod av fritflugor används som hjälpmedel för att 
ställa prognoser på ett eventuellt angrepp). Fångsten visar om fritflugorna svärmar. En sent ut-
vecklad gröda i kombination med rikliga fångster i blåskålarna kan medföra ökad risk för an-
grepp). 

Förutom prognosverksamheten vid Jordbruksverkets växtskyddscentraler gör fältforskningsverksamhet-
en (http://www.slu.se/sv/fakulteter/nj/om-fakulteten/ovriga-enheter/faltforsk/vader/lantmetv1/) vid 
SLU prognoser för lökbladmögel, bomullsmögel, fritfluga, morotsfluga och vetedvärgsjuka. Här finns 
även möjlighet att tilta på klimatdata i form av rådata, timvärden och dygnsvärden - i tabeller eller dia-
gram från 270 väderstationer. Som stöd för utvecklingen av prognosmodeller kan man även få fram 
temperatursummor (daggrader) med valbar bastemperatur (0, 3, 5 7, 8 och 10 grader). 

16.2 Prognos och varning – trädgård 

För trädgårdsområdet har Jordbruksverket bevakning av utvecklingen för några av de vanligaste skade-
görarna i bär, frukt och frilandsgrönsaker. Mycket information och många länkar finns samlade på Jord-
bruksverkets hemsida för Växtskydd i odling av frukt, bär och grönsaker på friland 
(www.jordbruksverket.se > Odling > Växtskydd > Friland). 

För fruktodlingen finns prognoser för skorv, äpplevecklare och rönnbärsmal (www.jordbruksverket.se > 
E-tjänster > Odling > Skorv- och skadedjursprognos). Här får man aktuell information om riskbilden, 
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temperatursummor (med valbar bastemperatur), samt information om de olika skadegörarna, pro-
gnosmodeller, beskrivning av utvecklingsstadier i fruktträd och en länk till Växtskyddsinfo Trädgård där 
man hittar information om vanliga skadegörare på trädgårdsväxter.  

För bär finns endast gråmögelprognos i jordgubbar (www.jordbruksverket.se > E-tjänster > Odling > 
Prognos för skadegörare på bär) baserar sig på lufttemperatur och fuktighet under en bestämd tidspe-
riod. Väderdata och riskbild finns för tre platser. På prognossidan får man även information om gråmö-
gel, jordgubbvecklare, jordgubbsvivel och en länk till Växtskyddsinfo Trädgård där man hittar informat-
ion om vanliga skadegörare på trädgårdsväxter. 

För vissa skadegörare i frilandsgrönsaker finns väl beprövade prognosmetoder och under säsong skriver 
Jordbruksverket rapporter om växtskyddsläget i grönsaksodlingen, vilka man kan prenumerera. Vissa av 
prognosmetoderna måste utföras på fältnivå av odlaren själv, eller av inköpt rådgivningstjänst, medan 
andra kan genomföras på större områden och där regional information är tillräcklig. 

Prognos av morotsfluga genomförs på fältnivå med hjälp av gula klisterfällor. Utifrån fastställda tröskel-
värden kan man göra en behovsanpassad bekämpning. Flugorna rör sig bara i fälten när de ska lägga ägg 
och utifrån när flugorna dyker upp går det att räkna ut när äggen kommer att kläckas. Man kan undvika 
att larverna skadar morötterna genom att skörda innan larverna kläcks. Till stöd för prognosen finns 
temperaturuppgifter från fältforskningsverksamheten vid SLU (http://www.slu.se/sv/fakulteter/nj/om-
fakulteten/ovriga-enheter/faltforsk/vader/lantmetv1/). 

Lökbladmögelprognos - genom att mäta olika väderdata som påverkar bladmögelsvampen kan man 
bedöma infektionstrycket i odlingen. Prognosen ger information om riskperioder för infektion och om 
sporer har kunnat bildas. Information om prognosen finns i växtskyddsbrev nr 23/2014 från Växtskydds-
centralen i Kalmar 
(http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/vaxtskyddscentralerna/kalmar/kalm
arsvaxtskyddsbrev/2014nyhetsarkiv/nr23lokbladmogelprognosnr1.5.37e9ac46144f41921cd229ca.html). 
Till stöd för prognosen finns temperaturuppgifter från fältforskningsverksamheten vid SLU 
(http://www.slu.se/sv/fakulteter/nj/om-fakulteten/ovriga-enheter/faltforsk/vader/lantmetv1/).  

Prognos av kålflugan görs med hjälp av filtfällor som placeras runt rothalsen på kålplantorna och där 
man räknar äggläggningen. 

Jordflyprognos - med hjälp av feromonfällor kan man bedöma om och när man behöver bekämpa jord-
flylarver. Jordflyhanarna fångas i fällorna under parningsperioden. Utifrån när hanarna fastnar i fällorna 
kan man sedan räkna ut när äggen kommer att kläckas. Temperatur och nederbörd påverkar larvernas 
utvecklingshastighet och överlevnad och därmed bekämpningsbehovet. Prognosen säljs av GartneriRåd-
givningen (http://www.gartneriraadgivningen.dk/Nyheder/knoporme.htm) och klarar täckning av Skåne, 
Blekinge och Halland. 

Eftersom tröskelvärde saknas för flertalet skadegörare, motiveras en bekämpningsåtgärd ofta genom 
"första upptäckt". 

Växtskyddscentralen i Alnarp skickar under odlingssäsongen regelbundet ut lägesrapporter 
(www.jordbruksverket.se > Odling > Växtskydd > Friland) 

Lägesrapporter om aktuell växtskyddssituation i frilandsgrönsaker och även information om det sker 
förändringar i registrering och dispenser för växtskyddsmedel under säsongen.  

17 Skydd av vatten 
Rester av växtskyddsmedel i vattendrag påvisas varje år i svenska undersökningar. Det svenska lantbru-
ket har minskat sina utsläpp sedan 1990-talet till stor del på grund av ökande medvetenheten om så 
kallade punktkällor, t.ex. spill i samband med påfyllning och rengöring av sprutan. Diffusa läckage som 
vindavdrift och ytavrinning till en dräneringsbrunn i samband med kraftigt regn efter bekämpning är 
svårare att göra något åt, och därför har de utsläppen inte heller minskat lika mycket.  

Genom rätt åtgärder och rätt användning finns det möjlighet att minska läckaget och även spara pengar 
genom en effektivare användning av växtskyddsmedel.  
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Små spill i samband med hantering av preparat och spruta vara orsaken till ytavrinning, t.ex. från en 
hårdgjord yta där sprutan kanske just har tvättats. Men även i samband med sprutning i fält kan en del 
växtskyddsmedel, på olika sätt, transporteras till vattendragen. Säkrare hantering och anpassade 
skyddsavstånd har resulterat i lägre halter i vattendragen. Men den svenska miljöövervakningen visar 
också att det finns en viss transport av växtskyddsmedel från fält till vattendrag. 
 

Rester i vattendrag 

Flest ämnen hittas generellt i områden med mer intensiv användning av växtskyddsmedel.  

De högsta halterna i vattnet uppmäts ofta under försommar och tidig höst men det är under vinterhalv-
året, då vattenflödet är högt, som den största samman-lagda mängden transporteras. Från provtagning-
arna kan man också se att kraftiga regn under och kort tid efter spridningssäsongen kan ge tillfälliga 
toppar med högre halter. 

Ogräsmedel används i störst mängd och står också för de flesta fynden. Det vanligaste fyndet är 
bentazon som är det verksamma ämnet i Basagran SG. Trots en begränsad användning hittas bentazon i 
flertalet vattenprov. Detta visar att ämnets egenskaper också påverkar risken för läckage.  

Glyfosat är det näst vanligaste ämnet. Glyfosat används i stor mängd och oftast under hösten då tempe-
raturerna börjar falla och nederbördsmängderna ökar. Bentazon och glyfosat är exempel på två ämnen 
med väldigt olika egenskaper. Bentazon löses lätt i markvätskan och transporteras därmed snabbt med 
nedåtgående vattenströmmar i jordprofilen. Glyfosat binds hårt till partiklar i jorden men kan ändå 
transporteras genom jordprofilen om det finns stora sprickor, maskgångar och rotkanaler (källa: Växt-
skyddet och vattnet”, 2014 (http://sakertvaxtskydd.se/sv/Bibliotek/Vaxtskyddet-och-vattnet/). 
 

Rester i grundvatten 

Fynd av växtskyddsmedel i grundvatten är ovanligare än fynd i ytvatten, men det kan förekomma. Oftast 
är det då rester av äldre, idag förbjudna ämnen, som hittas men fynd av de ämnen vi använder idag fö-
rekommer också och då är det bentazon som är det vanligaste fyndet. Det är ytterst sällan som halterna 
av något ämne överstiger gränsvärdet för dricksvattenkvalitet. (källa: Växtskyddet och vattnet”, 2014). 
 

Spridningsvägar 

• Vindavdrift sker i anslutning till sprutning och beror på väderlek och vilken teknik som används. 
Den enskilt mest betydelsefulla faktorn är vindhastigheten, men även spridningstekniken och 
temperaturen spelar roll då fina droppar är mer vindkänsliga och avdriften är större i varmt och 
torrt väder. Mätningar har visat att mellan 1 och 5 procent av det som sprids kan förflyttas med 
vindavdrift, men avdriften kan vara betydligt mindre, t.ex. om det är svalt och vindstilla eller om 
man använder utrustning på sprutan som ger grova droppar. Avdriften kan även vara betydligt 
större, t.ex. i varmt och blåsigt väder eller om sprutan ger fina droppar. 

• Avdunstning av växtskyddsmedel kan också ske från besprutad mark och gröda, och mätningar 
har visat att under vissa förutsättningar kan upp till 10 procent av det som sprids försvinna ge-
nom avdunstning. Avdunstning medför ofta en mer global spridning och medför också att vi i 
regnvatten i Sverige kan hitta ämnen som sedan länge varit förbjudna här men som förs hit med 
vindar från andra länder. Det är främst ämnets egenskaper som påverkar risken för avdunstning 
och därmed har sprutföraren svårt att påverka detta. 

• Med ytavrinning och utlakning kan växtskyddsmedel föras från fältet och ledas vidare till vat-
tendrag och sjöar. Miljöövervakningen visar att ca 0,01–1 procent av den mängd växtskyddsme-
del som används i ett område kan spridas till närliggande vattendrag på detta sätt.  

• Utlakning förekommer mer eller mindre på alla fält och sker naturligt när mängden vatten i 
marken överstiger det grödan kan ta upp och det marken kan adsorbera. Växtskyddsmedel löst i 
markvätskan följer med vattnets rörelse, ner genom jordprofilen till dräneringsledningar eller 
vidare ner till grundvattnet. Största riskerna finns på jordar med hög genomsläpplighet, t.ex. 
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sandjordar och lerjordar med mycket sprickor. Även täckdikning bidrar till snabbare transport 
genom matjordslagret ned till dräneringsrören men med för samtidigt mindre risk för ytavrin-
ning. 

• Ytavrinning förekommer främst på vissa platser och vid vissa tillfällen. Risken är störst vid kraf-
tiga regn nära inpå bekämpningstillfället. Vatten som rinner över markytan till närmsta dräne-
ringsbrunn eller vattendrag kan då föra med sig både jord, fosfor och bekämpningsmedelsres-
ter. Även om inte fältet ligger direkt intill vattendrag så kan ytavrinning medföra att vattnet hit-
tar andra genvägar som leder fram till vattendraget. Ytavrinning kan t.ex. ske via hjulspår fram 
till en dräneringsbrunn i en svacka på fältet. Risken för ytavrinning är generellt större då grödan 
är liten och även vissa jordar är kan vara mer riskbenägna, t.ex. struktursvaga mjäla- och lerjor-
dar.  
En kunskapssammanställning om ytavrinning med fokus på skyddszoner gjordes 2012 av Kom-
petenscentrum för kemiska bekämpningsmedel vid SLU (Ytavrinning av växtskyddsmedel i Sve-
rige och lämpliga motåtgärder, http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-
projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/publikationer/). Skyddszoner och 
andra motåtgärder bedöms effektivt kunna reducera mängden växtskyddsmedel i ytavrinning 
om placeringen i landskapet och utformningen är rätt. De lokala förutsättningarna i form av t.ex. 
topografi, markegenskaper, brukningsmetoder och grödor är avgörande för vilken typ av åt-
gärd(er) som lämpar sig bäst och var den/de ska placeras. 

• Makroporflöde beskrivs som en kombination av utlakning och erosion. Via maskhål, jordsprickor 
och rotkanaler kan regnvatten snabbt transporteras ner genom markprofilen och ta med sig 
jordpartiklar och bekämpningsmedelsrester. På så sätt kan även växtskyddsmedel som inte är så 
lättlösliga i markvätskan transporteras nedåt. Risken för transport till ytvatten eller grundvatten 
beror på flera saker, t.ex. ämnets nedbrytningshastighet, dess löslighet i markvätskan, bindning-
en till organiskt material och lerpartiklar, markens dränering, grödans upptag av vatten och inte 
minst väderleken. 
 

Vad kan göras på gården för att minska läckaget? 

• Spill i samband med påfyllning och rengöring av sprutan är exempel på punktkällor medan ytav-
rinning till en dräneringsbrunn i samband med kraftigt regn efter bekämpning är ett exempel på 
en diffus källa. Punktkällor man i idag relativt stor kunskap om och bra åtgärder på gårdarna har 
också gett mätbara resultat. Det har även vidtagits åtgärder mot de diffusa källorna som mins-
kar riskerna, t.ex. skyddsavstånd mot dräneringsbrunnar, diken och vattendrag och undvikande 
av sena höstbekämpningar.  

• Säker förvaring av preparat är viktigt ut flera aspekter. De ska förvaras så att det inte finns risker 
för barn och husdjur på gården och för andra obehöriga. Förvaringen ska också vara säker med 
tanke på läckage till den yttre miljön eller om det skulle börja brinna. En bra utformning minskar 
risken för misstag och olyckshändelser. Rengjorda dunkar och emballage som inte går att göra 
rena ska förvaras säkert med tanke på barn, obehöriga och risk för spill. 

• Säker och bra utformad påfyllnadsplats är viktig eftersom det är vid påfyllning av sprutan som 
sprutföraren löper störst risk för exponering mot växtskyddsmedel. Hela 90 procent av expone-
ringen sker där. Här hanteras preparat i koncentrerad form och på traktor, spruta och prepa-
ratpåfyllare kan det finnas rester sedan tidigare bekämpningar. Spill vid påfyllningen utgöra en 
stor punktkälla för läckage av växtskyddsmedel till vattendrag. En säker påfyllningsplats kräver 
ett bra underlag där spill och dropp samlas upp eller bryts ner, och att avståndet till brunnar och 
vattendrag är tillräckligt stort. Om sprutan står utomhus under sprutsäsongen är den säkra på-
fyllningsplatsen också en bra parkeringsplats som minskar risken för rester utanpå traktor och 
spruta sköljs av vid regn och når brunnar. 

• Det behövs bra rutiner och utrustning för uppsamling av spill. Synligt spill måste tas omhand 
även om påfyllningsplatsen är säker. Uppsugningsmaterial, sopborste, skyffel och förvaringskärl 
är utrustning som ska finnas i eller i närheten av växtskyddsförrådet och påfyllningsplatsen. 
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• Tvätt av traktor och spruta. Utanpå traktorn och sprutan samlas rester från spill, skumning, 
överfyllnad och avdrift i från sprutning. Undersökningar visar att som mest kan någon eller 
några procent av den utsprutade kemikalien avsättas utanpå traktorn och sprutan. Största 
mängderna hittar man på bommen och baksidan av sprutan men det finns mätbara rester på 
alla delar. En bra plats för att skölja av sprutan efter bekämpning är i fält och på biologiskt aktiv 
mark. Vid tvätt av sprutan som kräver högtryckstvätt är det bäst att vara på påfyllnadsplatsen 
om den är tillräckligt stor och kan ta hand om stora vattenmängder. Annars kan man använda en 
yta med biologiskt aktiv mark där det är liten risk för avrinning till dagvatten- eller dränerings-
brunnar. Man bör också vara försiktig med andra maskiner där det kan finnas spår av växt-
skyddsmedel, t.ex. såmaskin som använts till betat utsäde. 

• Utspädning och spridning av rester från spruttanken kan men med dåliga rutiner kan orsaka för-
orening. I sprutrampen finns rester som motsvarar full dos i 30–100 meter. Om sprutningen slu-
tar där den började kan även det sista utnyttjas maximalt. I sprutans tank finns även sprutvätska 
kvar, ca 2 – 30 liter beroende på sprutans utformning. Det är viktigt att späda ut resterna så att 
de kan sprutas ut över behandlat fält vilket enklast görs med hjälp av en sköljvattentank på 
sprutan. Med en tredelad sköljning kommer man ner till 1–3 procent av ursprunglig koncentrat-
ion i sköljvattnet. Med flera sköljningar eller automatiska diskprogram blir koncentrationen 
ännu lägre. 

• Ingen bekämpning på gårdsplanen. På gårdsplanen finns inga av de egenskaper som krävs för 
nedbrytning av växtskyddsmedel; där finns ingen biologiskt aktiv mark eller förmåga att hålla 
kvar vatten. Det innebär att kemisk bekämpning på gårdsplanen medför stora risker för att res-
ter av växtskyddsmedel sprids till närliggande vatten och ska därför helt ska undvikas. 

• Funktionstestad spruta. Regelbundet funktionstest är ett effektivt sätt att säkerställa att sprutan 
är i god kondition och att växtskyddsmedlena används på ett effektivt sätt. Det minskar risken 
för onödigt dropp, olyckshändelser och vid funktionstestet kontrolleras också spridningsjämn-
heten och omrörningen. Detta är en grundförutsättning för bra effekt vid lägre dosnivåer och ef-
fektiv bekämpning. 

• Skyddsavstång mot marktransport. Intill vattendrag, diken, dräneringsbrun-nar och vattentäkter 
är vi vana att hålla ett avstånd eller stänga av en eller flera delsektioner på sprutrampen. Re-
kommenderad markanpassade skyddsavstånd anges i allmänna råd till Naturvårdsverkets före-
skrift om spridning av bekämpningsmedel (NFS 1997:2). Minsta avstånd är:  
6 meter till vattendrag, 1 meter till öppna diken och dräneringsbrunnar och 12 meter till vatten- 
täkter. Syftet är att få ett skydd för marktransport och det gäller därför oavsett sprutteknik, vä-
der och vind. Storleken påverkas dock av fältets lutning och sluttande fält kräver större markan-
passade skyddsavstånd. Man kan välja att beså den obesprutade zonen med permanent gräs 
men det kan också vara en obesprutad zon av samma gröda som på fältet i övrigt. 

• Dräneringsbrunnar. En dräneringsbrunn är liten men känslig eftersom den leder direkt ner till 
dräneringssystemet. Brunnslocket skall vara helt och tätt. Marken runt dräneringsbrunnen är 
även den genomsläpplig vilket gör ytan mer känslig för läckage, speciellt om marken lutar mot 
dräneringsbrunnen. Bäst är att, om det är möjligt, så in ytan runt brunnen permanent eller täcka 
brunnen med biologiskt aktivt material, t.ex. halm. Då får man även ett bättre skydd mot even-
tuell ytavrinning. 

• Minska vindavdriften med rätt utrusning och skyddsavstånd. Vindhastigheten har störst påver-
kan på avdriften men även lufttemperaturen påverkar och båda dessa faktorer påverkar därför 
behovet av skyddsavstånd. Ibland kan det vara svårt att invänta optimala vindförhållanden. Man 
kan använda lägre bomhöjd och lägre körhastighet som minskar avdriftsrisken, men ofta måste 
också inrikta sig på en mindre vindkänslig duschkvalitet. Med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning 
av vindanpassat skyddsavstånd” kan man hitta fram till bästa anpassning av teknik till väderlek. 
Med avdriftsreducerande teknik finns möjlighet att hålla kortare avstånd. Vid godkännande av 
vissa preparat ställs det ibland högre krav på skyddsavstånd, exempelvis genom att kräva särskilt 
avdriftsreducerande utrustning. 
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• Avdriftsreducerande utrustning. Det finns idag många valmöjligheter vad gäller munstycken till 
sprutan. För att minska risken för avdrift bör man ha tillgång till spridare som ger grövre drop-
par. En lista över utrustning som har en dokumenterad avdriftsreduktion finns att ladda ner på 
”Säkert växtskydds” webplats.  

• Bevuxna skyddszoner. Med skyddszoner menas oftast gräsbevuxna zoner utmed vattendrag el-
ler anpassade stråk i fält som kan stoppa upp kraftig yterosion till dräneringsbrunnar. Syftet med 
skyddszonerna är att bromsa upp vattenflödet så att vatten, partiklar, näringsämnen och even-
tuella växtskyddsmedelsrester sedimenterar, infiltrerar marken, fångas upp av gräset eller bryts 
ner. Undersökningar visar på att skyddszoner har stor effekt när det finns risk för yterosion. Det 
finns preparat där användningsvillkoren kräver 10 meter permanent bevuxen skyddszon intill 
sjöar och vattendrag. Skyddszonen måste då vara permanent bevuxen med gräs eller gräs och 
örtväxter och anlagd minst ett år före behandling. 
 

Markanpassat skyddsavstånd 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/1997/AR-973---Spridning-av-kemiska-
bekampningsmedel/) bör minsta markanpassat skyddsavstånd vid spridning vara: 

• 1 m till dräneringsbrunnar och diken 

• 6 m till sjö och vattendrag (till strandlinjen vid högvatten) 

• 12 m till vattentäkter 

Dessa skyddsavstånd gäller vid plan eller svagt sluttande mark. Vid mer sluttande mark bör skyddsav-
stånden ökas. Vegetation är ett effektivt hinder mot ytavrinning. Då kan avståndet justeras nedåt något. 
Nedanstående riktlinjer gäller för sluttande mark mot öppna vattenytor: 

Lutning i % < 5 7,5 10 12,5 15 20 

Avstånd i meter 6 9 12 15 20 25 

Skyddsavstånden gäller mot alla vatten, men en bedömning ska alltid göras utifrån gällande förutsätt-
ningar. 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 bör minsta markanpassat skyddsavstånd vid påfyllning och 
rengöring av sprutan vara 15 meter om säker påfyllnings- och rengöringsplats, (biobädd eller platta med 
uppsamling) finns, annars 30 meter. 

Med anledning av den nya förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) som trädde ikraft den 
15 juli 2014 kommer Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel på sikt 
kommer att ersättas av nya föreskrifter som är anpassade efter de nya reglerna. Arbetet med de nya 
föreskrifterna har påbörjats under 2014 och beräknas vara klart under 2015 (källa: Naturvårdsverkets 
webplats, http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Bekampningsmedel/Ny-
forordning-om-bekampningsmedel/). 
 

Utveckling av säkerheten kring växtskyddsarbetet 

Odling i balans har tagit fram en åtgärdslista ”Checklista för "Miljö- kvalitetssäkrad växtodling" 
(http://www.odlingibalans.com/ber%C3%A4kna-nyckeltal-11906893) som är uppdelad i 10 ämnesom-
råden och där bl.a. användning av kemiska bekämpningsmedel ingår. Man har med en mängd kontroll-
punkter som berör lagring och hantering av bekämpningsmedel, tillredning, körning till och från fält, 
rengöring och avfallshantering.  
 

I IP SIGILL-reglerna ingår ett avsnitt för skydd av vatten. Det finn krav på: 

• Skyddsavstånd vid växtskyddsbehandlingar ska hållas med specifikation enligt Naturvårdsver-
kets allmänna råd 97:3. Skyddsavstånden 12- och 6-meters skall finnas utmärkta på en fältkarta. 
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Dräneringsbrunnar ska vara täckta med hela lock och marken runt om (minst 1 m) vara biolo-
giskt aktiv genom växtlighet eller täckt med halm eller bark. 

• Skyddsavstånd vid gödselspridning ska hållas. 

• I s.k. känsliga områden ska en permanent skyddszon anläggas utmed öppet vatten. Den ska ut-
göras av en minst 6 meter bred väletablerad gräsvall. 

• Godkänd funktionstest för sprututrustning som får vara max 2 år gammalt. Om sprutan används 
mer än 25 ha per rampmeter och år så ska sprutan funktionstestas inför varje säsong. 

• Påfyllning av växtskyddsmedel samt ut- och invändig rengöring av sprutan ska ske på ett säkert 
sätt. 

• Parkering av ej rengjord spruta ska ske på godkänd påfyllningsplats eller, om sprutan är tom, 
under tak. 

• Krav finns också på att växtskyddsmedel inte får sprutas på gårdsplan eller andra hårdgjorda 
ytor. 

• Kemisk ogräsbekämpning på hösten får ej ske i stråsäd efter 25 oktober i Hallands, Skåne, Blek-
inge län, Öland samt Kalmar och Torsås kommuner, och efter 15 oktober i övriga Sverige. 

• Preparat som innehåller den verksamma substansen isoproturon är förbjudna inom IP SIGILL. 

• Sprutfria kantzoner (6 meter breda) bör anläggas på gården motsvarande 20 löpmeter kantzon 
per hektar stråsäd, dock med en minsta sammanhängande löpsträcka om 100 meter. 

 

Sammanfattning skydd av vatten 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
IP SIGILL-reglerna har i dagsläget en rad regler kopplade till skydd av vatten. 

Odling i Balans checklista för "Miljö- kvalitetssäkrad växtodling" innehåller en rad kontrollpunkter 
som berör lagring och hantering av bekämpningsmedel, tillredning, körning till och från fält, rengö-
ring och avfallshantering. Härifrån kan man plocka in nya regelpunkter alternativt skapa en checklista 
för växtskyddsarbetet. 

Efter att Naturvårdsverket nya föreskrifter blivit klara bör reglerna också ses över så de harmoniserar 
med eventuella nya lagkrav och anvisningar. 

18 Nyckeltal 
Med hjälp av en uppsättning miljönyckeltal kan man beräkna omfattningen av företagets resursanvänd-
ning och miljöpåverkan. Det ger också möjligt att bedöma om de miljöförbättrande åtgärder man sätter 
in verkligen är effektiva och leder till förbättringar. Exempel på ett användbart miljönyckeltal är kväve-
utnyttjande. Det anger hur mycket kväve som tillförs gården via gödselmedel, foder, kvävefixering och 
nedfall i förhållande till den mängd kväve som lämnar gården i form av vegetabilier, kött, mjölk etc. 

För att miljönyckeltalen ska vara användbara ställs tre övergripande krav. De måste för det första vara 
relevanta för att beskriva ett lantbruksföretags väsentliga miljöpåverkan. För det andra måste beräk-
ningarna och de data som används vara tillförlitliga och ge ett riktigt resultat. Slutligen måste beräk-
ningsmodellerna vara lätta att förstå och hantera (källa: Miljönyckeltal inom jordbruket - ett sätt att 
beskriva företagets miljöpåverkan, SLU, FAKTA Jordbruk Nr 4 2001). 

Ett nyckeltal kan egentligen vara vilket tal som helst så länge det ger värdefull information. Man vill 
gärna att talet ska vara komprimerat, dvs. att det på ett enkelt sätt beskriver en komplicerad verklighet. 
Exempel på nyckeltal är ”outnyttjat kväve i växtodlingen” (kilo per hektar) och dosyteindex (antal norm-
doser bekämpningsmedel per hektar). Vanligtvis består nyckeltalen av två tal som satts i relation till 
varandra – en kvot. En fördel med nyckeltal är att de just är tal eftersom de då, om de består av samma 
enhet (t.ex. kilo per hektar), kan rangordnas och jämföras. 
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Ibland används benämningen ”miljöindikator” i samma sammanhang som miljönyckeltal. En indikator är 
ett bredare begrepp och behöver inte vara ett tal. En miljöindikator kan vara ett tal, en händelse, ett 
förlopp, en art eller något annat som har samband med den verklighet man vill beskriva. 

Oavsett vilka motiv som ligger bakom beräknandet av miljönyckeltal på en gård måste de hjälpa lant-
brukaren att på något sätt förbättra situationen på gården. Miljönyckeltalen kan i många fall fungera 
som en ”problemupptäckare”, där resultatet motivera henne eller honom att göra något åt situationen.  

Miljönyckeltalen anger inte om miljöförbättringar behövs om man inte har jämförelsematerial. Varje 
gård är unik och om man ska jämföra sina siffor måste man göra det med gårdar som har likartade för-
hållanden. Jämförelser mellan gårdar kan vara lärorika och bidra till ökad förståelse för de förutsättning-
ar som gäller för olika produktionsinriktningar. 

Det vanligaste och ofta mest relevanta jämförelsen är den som sker över tiden på en och samma gård. 
Om nyckeltalen pekar i önskvärd riktning är det förstås positivt oavsett hur bra eller dåligt talet var från 
början. Vädrets påverkan kan dock ge stora skillnader i t.ex. bekämpningsbehov och skördar, vilka gör 
att årsvariationerna ofta är större än eventuella effekter från insatta åtgärder. Därför är en tidsserie på 
ett flertal år nödvändigt för att kunna dra några slutsatser om eventuella förändringar. 

Miljönyckeltal - Kemiska bekämpningsmedel, SLU, FAKTA Jordbruk Nr 6 2001 
(http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-
dok/faktajordbruk/pdf01/Jo01-04.pdf), beskriver olika nyckeltal för hantering och användningsintensitet 
av bekämpningsmedel. De nyckeltal som beskrivs speglar på olika sätt användningen av bekämpnings-
medel på gården, i driftsformen eller på fältet. De ger också en bild av de miljörisker som denna an-
vändning medför.  

Driftsform, förändringar i driftsinriktning och årsmån har stor inverkan på nyckeltalens storlek. En gård 
med mycket vall i växtföljden använder t.ex. betydligt mindre mängder bekämpningsmedel än en gård 
med potatisodling eller grönsaker. Likaså höjer ett bladlusår eller ett år med mycket mjöldagg på stråsä-
den de nyckeltal som speglar mängden använda preparat. 

18.1 Hanteringsindex 

Hanteringen av bekämpningsmedel, liksom bekämpningen av ogräs på gårdsplaner och hårdgjorda ytor, 
har en mycket stor betydelse för risken att bekämpningsmedel når i yt- och grundvatten. Hanteringsin-
des sammanfattar och beskriver hur bekämpningsmedlen hanteras, lagras och vad som avgör när och 
var de används på gården.  
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Protokollet i faktarutan till hö-
ger visar åtgärder som kan för-
bättra ett lantbruks nyckeltal 
för hantering av kemiska be-
kämpningsmedel. Protokollet är 
utformat efter LRF:s informat-
ions- och utbildningskampanjen 
”Säkert växtskydd”.  

 

 

18.2 Dosyteindex 

Dosyteindex är ett nyckeltal som beskriver förbrukningen av kemiska bekämpningsmedel där den an-
vända dosen ställs i förhållande till en rekommenderad högsta dos av preparatet.  

Den relativa dosen (använd dos/rekommenderad dos) multipliceras med arealen som behandlats med 
bekämpningsmedel. Dosytorna adderas för hela gården och ställs i relation till åkerns totala areal.  

Dosytorna kan också beräknas för ett enskilt fält eller en gröda, vilket underlättar analysen och gör det 
möjligt att diskutera olika strategier.  

 
 

Använd dos/rekommenderad högsta dos 
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Den mängd som använts kan uttryckas på olika sätt, till exempel som liter, kilo, gram eller antal tablet-
ter. I detta index används kvoten mellan använd dos jämfört relativt rekommenderade högsta dosen. 

Den rekommenderade högsta dosen för ett och samma preparat kan variera, beroende bland annat på 
vad som ska bekämpas och på var i landet odlingen är belägen. Därför har det utarbetats särskilda listor 
som visar vilka doser som rekommenderas i olika situationer. Man behöver ha anteckningar med nam-
net på använt preparat och förutsättningar för att man senare kunna jämföra använd dos med rekom-
menderad högsta dos. Vid tankblandningar behandlas de olika preparat och de mängder som använts, 
som om det vore separata behandlingar. 
 

Behandlad areal 

Antal hektar som har behandlats. En sprutfri kantzon ska inte räknas in i behandlad areal. Om bands-
prutning eller granulatnedfällning i raden har använts så får man uppskatta hur stor del av arealen som 
har berörts. Spridning av granulat för bekämpning av sniglar berör däremot hela den yta på vilken sprid-
ningen sker.  

Om man inkluderar kemiskt betat utsäde är svårt att uppskatta hur stor areal som blir behandlad. Med 
ledning av utsädesmängder och radavstånd kan den berörda ytan beräknas. En försiktig skattning skulle 
kunna vara att ca 5 procent av arealen berörs vid sådd av raps och 20 procent vid sådd av stråsäd. 
 

Total areal 

I totalarealen ingår all mark med grödor i växtföljd samt kultiverad betesmark inklusive även helt obe-
handlad mark om de ingår i växtföljden. Kort träda i växtföljd och kantzoner ska räknas in, medan lång-
varig träda, permanent skyddszon, naturlig betesmark och energiskog inte räknas in i arealen. 
 

18.3 Nyckeltal och odlingsjournaler 

I IP SIGILL-reglerna gäller alla växtskyddsåtgärder skall utföras vid optimal tidpunkt, motiveras och vara 
noggrant dokumenterade, att bekämpningarna skall vara anpassade efter behov och att kemiska be-
kämpningsmedel används i minsta möjliga utsträckning. 

I ett examensarbete ”Växtskyddsåtgärder i integrerad produktion av frilandsgrönsaker - en utvärdering 
av odlingsjournaler” av Solveig Ahlbin 1997 
(http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/ex_arb_hortprogr_vsv/EHP97-02/EHP97-02.HTM) gjordes en 
sammanställning och utvärdering av journaler för frilandsgrönsaker med tyngdpunkt på växtskydd och 
ogräsbekämpning. Arbetet var tänkt som ett avstamp i en satsning på att kontinuerligt utvärdera 
odlingsjournaler med avseende på växtskydd och växtnäring men fick veterligen ingen fortsättning. 
Journalformulären för dokumentationen var utformade av GRF (Grönsaksodlarnas Riksförbund) som vid 
den tidpunkten ansvarade för reglerna för Integrerad Produktion i frilandsgrönsaker. 

Sammanställningen omfattade 265 journaler från 101 grönsaksodlare från hela landet med avseende på 
använd mängd bekämpningsmedel, antal kemiska bekämpningar uppdelat på bekämpningstyp, antal 
mekaniska bekämpningar som utförts och andel bekämpad areal av total areal. Uppgifterna samlades in 
i en databas för bearbetning. De grödor som studerades var morot, lök, isbergssallat och vitkål för åren 
1995 och 1996. Vissa jämförelserna byggde på användning av nyckeltal: 

• använd mängd aktiv substans (kg) per hektar 

• använd dos/högsta rekommenderade dos bekämpningsmedel per hektar 

• bekämpad areal/total areal 

• använd dos/högsta rek. dos bekämpningsmedel x bekämpad areal/total areal 

Resultaten visade på stora skillnader i mekanisk och kemisk bekämpning mellan odlare och år, mellan 
odlare i olika län och mellan odlare inom samma län. I både isbergssallat och vitkål utfördes ingen ke-
misk bekämpning alls utförts mot ogräs och detsamma gällde mot svamp i vissa delar av landet. I lök och 
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morot bekämpas nästan all areal kemiskt mot ogräs. Kvoten använd dos/rekommenderad dos var oftast 
lägre än 1 vilket visar att mindre doser föredras.  

Antal utförda kemiska och mekaniska bekämpningar varierade kraftigt. I vissa fall var kvoten använd 
dos/rekommenderad dos bekämpningsmedel nästan lika mellan odlare, t.ex. vid svampbekämpning i lök 
hos odlare i Kalmar 1996, och ibland var antalet mekaniska bekämpningar ungefär desamma inom ett 
län. Oftast var det dock stora skillnader mellan odlare. 

Projektet visar på möjligheterna att använda uppgifter från odlingsjournalerna att kartlägga och analy-
sera användningen av växtskyddsmedel. Man kan såväl hitta problemområden som tillämpningsområ-
den där man funnit bra lösningar med ingen eller låg användning av bekämpningsmedel. Det finns även 
möjligheter att följa utvecklingen av över tid. Begränsningarna ligger i möjligheterna och tillvägagångs-
sättet för insamling av uppgifterna. Idag är det långt ifrån alla odlare som använder de odlingsjournaler 
som standardägaren Sigill Kvalitetssystem AB tillhandahåller. Många använder databaserade växtod-
lingsprogram. 
 

18.4 Sammanfattning nyckeltal 

Med nyckeltalsberäkningar finns det möjligheter för odlarna att följa sitt eget förbättringsarbete och 
även ställa den egna produktionen i relation till andra odlares där man har likartade produktionsvillkor. 
Jämförelsetal kan vara en sporre i förbättringsarbetet, samtidigt så måste man beakta att årsmånsvariat-
ioner kan leda till tillfälliga bakslag och att förbättringarna kan vara svåra att mäta.  

För regelutvecklaren/standardägaren finns det med nyckeltalen möjlighet att utvärdera effekterna av 
regelverket och att hitta nya fokusområden i utvecklingen av regelverket. Om man fortlöpande skulle 
samla in uppgifter för nyckeltalsberäkningar krävs sannolikt en betydande administration. Därtill kom-
mer arbetat med analys och utvärdering. 

Möjlighet för utveckling av kontrollpunkter/kriterier:  
Införa krav att sprutjournalen för varje behandling skall innehålla nyckeltal, t.ex. använd dos/högsta 
rekommenderade dos bekämpningsmedel per hektar, för att förstärka motivationen att begränsa an-
vändningen av kemisk bekämpning. 

Införa krav att rapportera information utförd bekämpning och nyckeltal till standardägaren. 

Begränsning: 
Kraven ökar den administrativa bördan på odlarna. 

Standardägaren måste ha resurser för att bearbeta insamlade uppgifter. 

19 Utbildning, rådgivning och information 
Tillämpning av integrerat växtskydd är i stor utsträckning kunskapsbaserat, kräver fortbildning och fort-
löpande information. Under IP SIGILL-systemets tidigare period krävdes en grundkurs och återkom-
mande deltagande på fortbildningsaktiviteter för att vara godkänd som IP-odlare. Det fanns också ut-
bildningspärmar med rådgivnings- och stödmaterial. I takt med att certifieringssystemet växte, både till 
antalet inriktningar, och till antalet certifierade producenter, blev det svårare att driva utbildningsaktivi-
teterna även om dessa till stor del genomfördes med hjälp av rådgivare vid länsstyrelser, hushållnings-
sällskap och privata rådgivningsaktörer. Det gällde både administration, finansiering som geografisk 
täckning över landet. Senare skalades kraven ner till att gälla enbart att man skulle ha deltagit i någon 
form av fortbildningsaktivitet minst vartannat år. 

I systemet finns fortfarande en mängd stöd- och hjälpdokument som producenterna kan använda i arbe-
tet för att klara kraven i regelverket och i olika lagkrav. En av styrkorna i det svenska IP SIGILL-
certifieringssystemet är att man inte bara ställer upp en mängd krav via regelverket, man förser även 
producenterna med hjälpmedel och kompetens via stöd- och hjälpdokument. Motsvarigheten finns inte 
i internationella certifieringssystem som t.ex. GLOBALGAP eller på samma sätt i den ekologiska certifie-
ringen.  
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Odlarna är idag i stor utsträckning hänvisade till hushållningssällskapens rådgivare, privata rådgivnings-
aktörer och rådgivning från leverantörer av insatsmedel som frö, plantor, gödsel och växtskyddsmedel. I 
viss utsträckning anlitas även danska och holländska rådgivare. Försök har även gjorts att samordna 
dansk och svensk rådgivning. 

Utbildningen i integrerat växtskydd, sker förutom vid olika skolor med yrkesinriktning, främst vid behö-
righetsutbildningen för att använda växtskyddsmedel – se avsnitt 5 Behörighetsutbildning. Fortbild-
ningsaktiviteter sker vid odlarmöten, fältvandringar och genom kulturspecifika ERFA-grupper, men här 
finns stora skillnader geografiskt och mellan olika grödor.  

Det vore önskvärt att rådgivningen fick förstärkta resurser eftersom det finns mycket användbar inform-
ation om integrerat växtskydd tillgängligt men vidarförmedlingen av den kunskapen kräver odlarnära 
rådgivning. Rådgivningsmodulen ”Integrerat växtskydd” i Greppa Näringen är exempel sådan rådgivning 
men det kräver också engagerade, kompententa, och i de flesta fall specialiserade rådgivare – både att 
tänka ”integrerat” och med specialistkompetens på grödan och växtskyddet kopplat till denna. 

Efter arbetet med projektet och sökande efter information om integrerat växtskydd kan man konstatera 
att det finns väldigt mycket användbar information att finna via Internet, även om man håller sig till 
information på nationell nivå, men det är inte alltid så lätt att finna fram till den. Sett ur odlar- och råd-
givarperspektiv vore önskvärt att någon aktör skapar en ”informationsportal” där man på ett enkelt sätt 
via val av gröda eller ämnesområde kan gå in och hitta information om skadegörare, växtskyddsrådgiv-
ning, relevanta rapporter och länkar till prognos- och varningstjänster, samt prenumerera på nyhets-
brev. 

Information och rådgivning kommer sannolikt att vara den mest avgörande faktorn för hur väl satsning-
en på integrerat växtskydd slår igenom. 
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