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Ovälkomna gäster i åkern
– och deras dödsfiender
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Smyger lömskt bland bönorna
Bönsmygen som funnits i Sverige i minst 100 år har
de senaste tio åren uppförökats och spritt sig i takt
med den växande åkerbönsodlingen.
Kännetecken
Bönsmyg, Bruchus rufimanus, är en 3–5 millimeter lång
skalbagge, mörk med fläckar. Larven blir upp till 6 milli
meter lång, gulvit med brunt huvud och utan ben. Arten
tillhör familjen fröbaggar som består av flera hundra olika
arter, av vilka ett tiotal förekommer i Sverige.

Gynnas av varmt väder
Under skörd 2018 var angreppen större än tidigare,
troligen gynnade det varma vädret äggläggningen. Honan
behöver en temperatur på över 20 grader och uppehålls
väder för att lägga ägg på små baljor. Äggen kläcks efter
ett par veckor och larverna borrar sig in i baljan. En eller
två larver föder sig på en böna, efter ett par månader
förpuppas den och blir fullbildad skalbagge efter ett par
veckor. Utgångshålet är mycket större än ingångshålet.

Små ingångshål och
stora utgångshål
av bönsmygslarver
i åkerbönor.
FOTO LINA NORRLUND

Torkade bönor fungerar som foder
Angripet utsädehar lägre grobarhet av gnagskadan som
även är inkörsport för svampar. Men om bönorna torkas
ned till lagringsduglig vara blir gnagskadade bönor inte
otjänliga som foder. Tester har visat att stärkelseinnehållet
minskar och att fett- och proteinhalt tenderar att öka.
Efter skörd och under lagring gör bönsmygen ingen
ytterligare skada och det sker ingen uppförökning.

Flexibel övervintring
Till skillnad från ärtsmygen kan bönsmygen fortplanta sig
i Sverige. Den har en generation per år och övervintrar i
bönor eller frilevande på skyddade platser i och utanför
fält. Flexibiliteten gör att bönsmygen klarar ett varierande
klimat och jordbearbetningsstrategi har begränsad
påverkan på populationen.
Sprids med utsäde
Bönsmyg uppmärksammadessom skadegörare första
gången 2008 i Skåne och kom förmodligen med importerat
utsäde. Redan efter ett par år kom nya angrepp i Skåne och
2014 i Östergötland. Bönsmygen sprids långt med utsäde.
Migration mellan fält sker bara över kortare sträckor.
2015 noterade cirka 40 procent av utsädesodlarna
angrepp i bönfälten, i en nationell inventering 2016
hittades bönsmyg i 70 procent av undersökta fält. De
största angreppen fanns i Västra Götaland, sannolikt
för att odlingen av åkerböna har varit störst där under
en lång period.

Bekämpningsstrategier
Kemisk bekämpninggörs i blomning och är mest
motiverad i utsädesodlingar. Biscaya är att föredra tack
vare bättre selektivitet. I Polen har man noterat att sorter
av bönor som blommar sent angrips mindre. Att senare
lägga sådden kan möjligen ha samma effekt.
Det finns parasitsteklar som angriper både ägg och
larver. En åtgärd mot bönsmyg är att avstå från att så
angripet utsäde då fullbildade skalbaggar övervintrar i
utsädet. Man kan sanera på lager med hjälp av specialist
företag som Anticimex eller genom att överlagra utsädet.
Honan vill ha det varmt och torrt när hon lägger ägg på
bönbaljorna.
FOTO: NIGEL CATTLIN/IBL

Anders Fällman
anders.fallman@lantmannen.nu

KÄLLOR: SLU, JORDBRUKSVERKET
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Fruktad fluga älskar varma höstar
Oscinella sp. är ett släkte av tvåvingar
och ingår i familjen fritflugor.
Det finns cirka 150 arter i Sverige.
FOTO: IBL

Fritflugan är känd redan från Linnés tid, då han 1750
beskrev den som ”slökornsmasken”. Den kan finns
över hela landet, främst i vårsäd men även i tidigt
sådd höstsäd – särskilt under varma höstar.
Bakgrund
Fritflugor, Chloropidae, är en familj små flugor som det
finns 2 000 arter av över hela världen. Oscinella frit är en av
de mest betydande skadegörarna på spannmål, men även
på majs. Dialektalt kan den också kallas för slökornsfluga.
Kännetecken
Som vuxen är fritflugan svart. Den fullbildade flugan har
en svartglänsande mellankropp och är 2–3 millimeter
lång med glasklara vingar. Larverna är gulvita och blir
3–4 millimeter långa utan ben. Framändan är spetsig och
baktill har larven två utskott som ser ut som vårtor.
Förekomst
Fritflugan kan angripa spannmål både på vår och höst.
Särskilt i havre och vårvete kan skadorna bli betydande.
Men även tidigt sått höstvete under varma höstar är i
farozonen. Den är mest förekommande i skogs- och
mellanbygder. Angrepp i korn är ovanliga.
Symtom
Fritflugans larver angriper plantornas skott. Huvudskottet
gulnar och vissnar efter att det blivit avgnagt. Som en följd
av detta bildas sidoskott, vilka i sin tur ofta angrips med
bildning av sent utvecklade skott som följd. Den andra
generationens larver ger upphov till vitaxighet och dåligt
matade kärnor.
SIDA 4/20

Angrepp
Angreppsrisken sammanfaller med fritflugornas
svärmning. Den bedöms med hjälp av temperatursummor och fångster i blåskålar. På våren i havre och
vårvete, på hösten främst i höstvete där bekämpning kan
vara aktuell i tidigt fält med tidig uppkomst. Angreppsrisken är störst i sent uppkommen gröda i vårsäden.
I skogs- och mellanbygd finns ett bekämpningsbehov
i ungefär 3 till 4 av 10 år.
Förökning
Flugorna kläcks normalt under maj, därefter sker
svärmning och äggläggning. Om känsliga grödor
då är i ett- till tvåbladsstadiet sker äggläggningen på
huvudskottet, som sedan angrips av larverna. Nästa
generation kläcks i juli som lägger ägg i vipp/axgången.
En ny generation kläcks efter sommaren, äggen läggs på
gräs eller tidigt sådd höstsäd. Flugan övervintrar huvud
sakligen sedan i det sista larvstadiet, möjligen kan några
hinna förpuppas.
Bekämpning
Det är viktigt att bekämpningstidpunkten är rätt,
i 1,5-bladsstadiet när det andra bladet har vuxit fram
på hälften av plantorna.

Anna Nilsson
anna.nilsson@lantmannen.nu

KÄLLA: ANDERS LINDGREN,
VÄXTSKYDDSCENTRALEN I UPPSALA
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Nyttig snabbfotad larvmördare
Jordlöparen är ett rovdjur som lever sitt liv på åkern
och hjälper till med skadedjursbekämpningen i fält.
Dess varierade diet gör att den kan minska både
skadedjur och ogräsfrön.
Bakgrund

Likt sitt namn springer nyttodjuret jordlöparen snabbt
över stora ytor i fält för att jaga andra insekter. Den lever
delar av sitt liv på åkermarken, är desto sämre på att flyga
och vissa arter kan inte flyga alls. Jordlöparna är artrika
med cirka 350 olika arter. När den inte är ute och jagar
kryper den ner i jordiga eller steniga miljöer.
Föda
Jordlöparna är skalbaggar där både larver och fullvuxna
angriper olika stadier hos ägg, larver och fullbildade
insekter hos exempelvis bladlöss, sniglar och gallmyggor.
Helst fångar de djuren levande men de kan också äta döda
bytesdjur. En del av arterna är specialiserade rovdjur
medan andra också äter en del från växtriket, bland annat
ogräsfrön. Det gör att de har goda förutsättningar att klara
olika årsmånsvariationer. Enstaka arter kan göra skada på
grödor, exempelvis sockerbetor.

visar att de överlever torka och värme men är mer aktiva
en säsong med sval och fuktig väderlek.
Kännetecken
De olika arterna varierar i storlek, från 2 till över 30
millimeter. Kroppen är avlång, benen långa och käkpartiet
kraftigt. De stora täckvingarna på bakkroppen är bruna
eller svarta i färgen och glänser i olika utsträckning.
Vingarna kan ha en metallglänsande färg eller en räfflad
eller prickad struktur.

Övervintring
De övervintrar som fullvuxna i torra håligheter eller som
larver i jorden och lever oftast bara ett år. Gynnas genom
skalbaggsåsar i fält med insådd av tuvbildande gräs och
högväxande örter. Då finns de på plats på våren och gör
nytta. En mindre intensiv jordbearbetning, till exempel
plöjningsfri odling, ökar chansen för jordlöparna att över
leva i fält. Obesprutade kantzoner kan också gynna dem.
Anna Nilsson
anna.nilsson@lantmannen.nu

KÄLLOR: JORDBRUKSVERKET, SLU

Calosoma sycophanta, ”den stora larvmördaren” på
svenska, är främst en skogsart. Det är en av de jord
löpare som angriper ägg, larver och fullbildade insekter
hos många skadedjur. 
FOTO: GEORGI TZONEV/IBL

Nytta
Marklevande nyttodjur har en vetenskapligt dokumente
rad betydelse i spannmålsodlingen. Det visar försök där
nyttodjuren stängts ute med barriärer. På de platser där
de fick fri tillgång till plantorna fanns färre havrebladlöss.
Enligt studierna hade skördeförlusterna orsakade av
havrebladlössen minskat med 50 procent. Pågående
forskning vid SLU på jordlöparnas olika klimatnischer
SIDA 5/20
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Gnagande plantknäckare
Majsmott är en skadeinsekt som förekommer i majs
i storskala utomlands. Den ökar även i Sverige och
behöver stoppas i tid för att inte bli ett framtida
problem i den svenska majsodlingen.
Bakgrund
Majsmott är ett problem i majsodlande länder i Europa.
Det första fyndet av majsmottslarv i svenska majsfält
gjordes 2011. Sedan dess har den visat en uppåtgående
trend. Den är ganska vanligt förekommande i södra Sveri
ge (om än mycket ovanligare än i Tyskland och USA) och
enstaka fynd har gjorts även i Östergötland och Uppland.
Kännetecken
Majsmott, Ostrinia nubilalis, är en mottfjäril vars larver
angriper majsplantor. Fjärilen förekommer i olika beiga
eller gulaktiga nyanser med ett mörkare mönster av sick
sacksliknande ränder på vingarna. Vingbredden är 2–3
centimeter. Larven är någon centimeter lång, även den
beige med mörkare prickar i rader och ett svart huvud.
Biologi
Det finns två raser av majsmott i majsfälten som inte går
att skilja åt okulärt. De kallas Z- och E-ras och det finns
även en hybrid mellan dem. Det är bara majsmott av
Z-rasen som har hittats i majsplantor i Sverige.
Fortplantning
Fjärilen börjar vanligtvis flyga under första halvan av juni
och lägger 300–1 200 ägg på undersidan av bladen. Larver
na kläcks och borrar sedan in sig i majsstjälken där de
övervintrar mellan två noder i de nedre delarna av plantan.
Sedan förpuppas de på våren och nya fjärilar kläcks.

Mottfjärilen har
en vingbredd på
2–3 centimeter och
kan lägga över 1  000 ägg
på majsbladens undersida.

Majsmottslarven övervintrar mellan två noder i den nedre
delen av majsplantans stjälk. Den gnager inuti stjälken
vilket kan göra att stjälken knäcks. Andra tecken på att
plantan är angripen är borrhål och borrspån som larven
lämnar efter sig.
FOTO: LOUISE ALDÉN

Angrepp
Ett tecken på angrepp av majsmottslarver är knäckta
plantor samt borrhål och borrmjöl på stjälken, i bladvecken
och ibland på kolvarna. De angripna plantorna kan också
få en rödviolett färg. Plantor med något av symtomen kan
man skära upp och se om man hittar larven i stjälken.
Symtom av majsmott kan förväxlas med stjälkröta.
SIDA 6/20

Bekämpning
Den bästa bekämpningen är att förebygga i fält. Finfördela
stubbrester och plöj ned skörderesterna till minst 10 centi
meters djup, det kan döda larverna som övervintrar i
stjälken. Det får inte finnas kvar stjälkbitar med två oför
störda noder där de kan överleva. Tyska försök har visat att
effekten av finfördelning och plöjning kan vara 99 procent.
I Sverige kan majsmott bekämpas med insekticiden
Steward. Med bekämpning kan man nå 80 procents effekt
men enbart om den görs vid rätt tidpunkt. Den kan vara
svår att avgöra då den varierar mycket från år till år, i
Tyskland med 3–5 veckor, i Sverige förmodlingen mer.
Det kan också vara problematiskt att spruta om grödan har
blivit stor. I exempelvis Tyskland och USA har man provat
med biologisk bekämpning med bakterier och insekten
Trichogramma men även då är det svårt att pricka in rätt
tid och behandlingen är dyr.
I USA använder man genmodifierad majs som står emot
larverna.
Tove Nilsson
red@lantmannen.nu

KÄLLOR: VÄXTSKYDDSCENTRALEN, JORDBRUKSVERKET
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Slug liten rackare liftar över havet
starka angrepp, framför allt i södra Sverige, trots att det
inte har funnits många ägg på häggarna.
Den övervintrar som ägg till nästa säsong. Räkningar av
ägg på häggar på vårvintern är ett viktigt instrument för
att bedöma risken för angrepp kommande sommarsäsong,
framför allt i Mellansverige. Men antalet ägg är inte en
exakt måttstock på risken för angrepp. Äggens överlevnad
under vintern och väderbetingelserna under vår och
sommar avgör hur populationen utvecklas och flyger ut i
spannmålsgrödorna.

Den kan sprida rödsotvirus, lifta med Östersjövindar
och vara mycket svår att stoppa. Stor övervintring
på häggarna kan leda till svåra angrepp från havre
bladlöss.
Bakgrund
Havrebladlusen, Rhopalosiphum padi, värdväxlar mellan
olika gräsarter/stråsäd och hägg. I gräsväxter som stråsäd
orsakar havrebladlusen betydande skador när den suger
växtsaft. Särskilt i vårkorn och havre. På hösten flyger den
till häggar, där den lägger ägg.
I första hand angrips havre, vårkorn och vårvete i nämnd
ordning. Bladlusen uppträder i fält, oftast från mitten av
maj. Den vingade generation som lämnar häggarna och
flyger in i fält föder levande ungar. Det är därför man ser
både stora och små löss.
Kännetecken
En fullbildad lus är 2–2,5 millimeter lång med en bred
kropp. Den är olivgrön med rödbruna partier på bak
kroppen som ger den ett typiskt utseende och klungor av
löss på stråets nedre del är lätta att upptäcka och känna
igen. Under torra förhållanden, särskilt relativt tidigt på
säsongen, om ytjorden har en struktur sätter de sig ofta
under markytan. Därför behöver man rycka upp hela
plantan för att se lössen.
Förväxlingsrisk
Grönstrimmig gräsbladlus och sädesbladlus förekommer
också i stråsäd men förväxlingsrisken är liten. Havreblad
lusens rödbruna färg är ett typiskt kännetecken. Den har
kortare ben och kortare ryggrör (sifoner) på bakkroppen.

Bekämpning
Odlaren har ett dilemma då det gäller preparatsval. Det
selektiva preparatet Pirimor (som var skonsamt mot nytto
djuren) har förbjudits av Kemikalieinspektionen. Pyre
troider är bredverkande men ger inte en lika säker effekt,
framför allt inte på lågt sittande löss vilket är en vanlig
situation främst i Mellansverige. Preparatet Teppeki skulle
vara ett alternativ men är inte registrerat för användning i
vårstråsäd.
Naturliga fiender är nyckelpigan och dess larv, parasit
steklar, blomflugor och allätande skalbaggar, och parasite
rande svampar kan hämma angreppsutvecklingen men
inte förhindra betydande angrepp.
Typisk förekomst av ovingade generationer nere på
strået.
FOTO: P WAERN

Spridning
Vissa år förekommer spridning av löss långt ifrån, i regel
då från länderna på andra sidan Östersjön. Det inträffar
när vindarna har varit gynnsamma och lössen liftat med
hjälp av vinden. Den typen av migration har vissa år gett
SIDA 7/20

Sprider rödsotvirus
Utöver själva växtsaftssuget kan havrebladlusen orsaka
indirekta skador av rödsotvirus. Lössen bär med sig virus
smittan in i fält när den har mellanlandat i exempelvis
vallar och gjort sug. Denna smittspridning är allvarlig
eftersom rödsotvirus kan ge totalskador.
Anders Fällman
anders.fallman@lantmannen.nu
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Dödar sina offer långsamt
Nästan varje insektsart har en egen parasitstekel.
Några av dem har stor betydelse i odlingslandskapet
eftersom de bland annat reglerar skadeinsekter som
klöverspetsvivel och rapsbagge.
Tusentals arter
Steklar är en mycket stor grupp i insektsriket. Dit hör
bland annat humlor, bin, getingar och tusentals parasit
steklar. Så gott som varje insektsart har en parasitstekel.
Även parasitsteklarna själva kan parasiteras av andra
parasitsteklar.
Parasitsteklar som finns i odlingslandskapet är mindre
än 15 millimeter långa. Ofta är de helt svarta eller svarta
med röd bakkropp och ljusa ben, med långa antenner och
karaktäristiska prickar på vingarna.

Äggläggning
På åkern använder den fullbildade parasitstekeln sina
långa antenner för att leta upp ett passande värddjur, som
hon lägger ägg i med ett smalt rör på bakkroppen.
Parasitsteklarna lägger ofta bara ett ägg per värddjur
men en del arter lägger mer än 100 ägg i samma larv.
Parasitstekeln anpassar sin generationscykel till värd
djuret. Därför kan tiden då den utvecklas från ägg till
fullbildad insekt variera från en vecka till ett år.
Äter värddjuret
Parasitstekelns ägg kläcks och larverna börjar äta upp
värddjuret inifrån, först mest fettvävnad så att värddjuret
lever vidare så länge som möjligt. När stekellarven är
nästan fullbildad dör värddjuret och parasitstekelslarven
förpuppas i eller bredvid värddjuret.
Övervintring
Parasitsteklar övervintrar oftast som larver inuti värd
djuren. Det förekommer att fullbildade honor övervint
rar men hannarna övervintrar inte.
Parasitstekelsarter som angriper rapsbaggar gynnas
av plöjningsfri odling. Detta för att stekellarverna får
förbli ostörda när de övervintrar strax under markytan.

Äkta parasitsteklar, Ichneumo’nidae, är en
familj i insektsordningen steklar. Den har
världsvid utbredning och omfattar
cirka 60 000 arter, av vilka cirka 3  100 i Sverige.
FOTO: CHARLES J SHARP/WIKIMEDIA
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Föda
Honorna lever några veckor medan hannarna bara lever i
några dagar. Pollen, nektar och honungsdagg är viktig föda
för fullbildade parasitsteklar, från tidig vår till sen höst. De
lever längre och fortplantar sig bättre när de har gott om
nektar och pollen att äta. Sälg och andra tidigt blommande
växter runt åkrarna på våren då de behöver tillgång till
framförallt nektar men även pollen. Vide, pil, hassel och
barrträd producerar också pollen tidigt på våren.
Blommande remsor i åkern med olika växter som ger en
lång blomning är positivt. Det lockar parasitsteklar ut i fält
och att lägga ägg.
Flera angriper rapsbaggen
Alla parasitsteklar påverkar ekosystemen och många är
betydande pollinatörer. Några har dessutom ekonomisk
betydelse. Det finns 3–4 arter som dödar rapsbaggens
larver, de finns koncentrerat i fält kring rapsens blomning.
Ibland är mer än hälften av larverna parasiterade.
Parasitsteklar angriper även andra skadedjur i raps,
som blygrå rapsvivel och skidgallmygga som ger betydande
skador i höstraps. De parasiterar även klöverspetsviveln.
Parasitsteklarna är känsliga för alla pyretroider. Den
enda insekticid som inte påverkar parasitsteklar är Teppeki.
Neonikotinoider intar en mellanställning. Selektiviteten
som Teppeki uppvisar gör preparatet till ett vettigt alter
nativ vid behov av att addera en insekticid i axgångs
behandlingen i vete eftersom parasitsteklar kan göra en
betydande parasitering av sädesbladlöss. Däremot har man
inte sett samma betydande parasitering av havrebladlöss.
Anders Fällman
anders.fallman@lantmannen.nu
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Extremt fruktsam fruktälskare
Bananflugans nära släkting suzukiiflugan är ett stort
gissel för europeiska bär- och fruktodlare. Den är ex
tremt fruktsam och hotar nu att etablera sig i Sverige.
Bakgrund
Suzukiflugan, drosophila suzukii, är en ny allvarlig skade
görare inom europeisk frukt- och bärodling. Flugan har
sydostasiatiskt ursprung och är mycket lik den närbesläk
tade bananflugan. Den angriper dock redan under bärens
och fruktens mognadsfas i fält. Flugan upptäcktes i Europa
2008, de första fynden i Sverige gjordes i södra Skåne 2014.
Kännetecken
En fullbildad fluga är kompakt och mycket lik den vanliga
bananflugan. Artbestämning kan endast göras i mikro
skop. Flugan är 2,3–4,0 millimeter lång med röda ögon och
bruna band på sidorna av sin gulbruna kropp. Hannarna
har en mörk fläck på varje vinge och två rader med täta
svarta kammar på frambenen. Honorna har ett såg
liknande äggläggningsrör för att kunna sticka hål och
lägga ägg i frukter och bär. Fluglarverna är krämfärgade
eller vita.
Angreppssätt
Angriper vilda eller odlade frukter och bär med tunna skal
inom femton växtfamiljer. Exempelvis flera Rubus-arter
(hallon, björnbär) Vaccinium-arter (blåbär), Prunus-arter
(aprikos, körsbär, persika) samt jordgubbar, fläder, havtorn
och rönn. Vindruvor och plommon kan skadas allvarligt.
Äpplen och päron kan angripas i mindre omfattning.
Honan gör små stickhål i skalen på mognade frukter eller
bär för att lägga ägg. Inuti kläcks många 4 millimeter långa
fluglarver. Larverna förpuppas inuti frukterna eller bären

för att sedan äta sig ut. Skadorna kan förvärras om
flugorna för med sig bakterier eller svampsporer.
Förökning
Drosophila suzukii är extremt fruktsam och kan ha upp till
15 generationer beroende på temperatur och tillgång på
värdväxter. Flugan utvecklas snabbare vid högre tempera
tur. En hona kan i genomsnitt lägga 40 ägg per dag och
400 ägg under sin livstid. Äggen kan kläckas redan efter
ett par timmar, larverna kan fullbordas på 3–13 dagar.
Troligtvis kan flugan föröka sig i ett svenskt klimat med
1–2 generationer per år, det räcker för att flugan ska kunna
etablera sig och orsaka problem. I tunnel- och växthus
odling kan den få fler generationer än på friland. På våren
är den aktiv kring 10 plusgrader. Den har varit aktiv under
svenska förhållanden fram till januari.
Livsmiljö
Flugan kan anpassa sig till stora temperaturvariationer och
är duktig på att hitta skyddade övervintringsplatser.
Spridning
Transporter och handel med frukt och bär. Flugan kan
själv flyga några kilometer och spridas längre sträckor med
vinden.
Bekämpning
Övervakning,nättäckning, fällor, sanering av nedfallen
frukt, kombinerat med kemisk bekämpning. Flugan
sprider sig även till trädgårdar och vilda bär i naturen.
Anna Nilsson
anna.nilsson@lantmannen.nu

KÄLLOR: JORDBRUKSVERKET, SLU
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Flera honor kan besöka samma frukt och ett
enda körsbär kan innehålla 60–70 larver.
2016 rapporterades ett skördebortfall på
80 procent i en dansk hallonodling.
FOTO: ISTOCK
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Oansenlig marodör och matvrak
Kålmalens larver angriper korsblommiga växter, som
olika sorters kål, kålrot, rättika, rova och pepparrot.
I öppen växtodling angrips oljeväxter. Den övervintrar
i puppastadium men i ett så litet antal att det inte
genererar en stor population.
Invasion över Östersjön
När kålmal driver in i Sverige med vindar från sydost över
Östersjön kan populationen bli besvärande stor och orsaka
betydande skador bland annat i vårraps. 2013 och 2016 var
två säsonger då det skedde och 2019 kom en invasion i maj
men regn och svalt väder missgynnade äggläggningen.
Oansenligt utseende
Plutella xylostella är en oansenlig fjäril med brungrå vingar
och ett vågformat, ljusgult band längs bakkanten. När
vingarna läggs ihop bildas en karaktäristisk romb
mönstrad linje över ryggen som gör att det är lätt att känna
igen fjärilen. Vingarnas spännvidd är cirka 16 mm, själva
kroppen är 7–8 mm lång. Fjärilen är ganska ljusskygg och
dagtid håller den till nere i bestånden. Går man genom
grödan flyger den upp men landar ganska snart.
Äggläggningen sker i skymningen då fjärilen har sin
aktiva period. Äggen läggs på undersidan av blad och blad
skaft. De är 0,3–0,5 mm, vitgula och läggs ett och ett eller i
små grupper. Äggen kläcks efter en vecka och ett vant öga
ser ägg eller nykläckta larver på undersidan av blad.
Temperaturen påverkar livscykeln
De lever som larver i 3–4 veckor innan de förpuppas i en
nätmönstrad kokong. Efter 5–15 dagar kläcks puppan och
en ny fjäril kommer fram. Vid högre temperatur blir livs
cykeln kortare, vilket ger fler generationer, i värsta fall

Det gäller att upptäcka kålmalen i tid
och när de lägger sina första ägg,
en vecka efter kläckning är den optimala
tidpunkten för bekämpning. FOTO: TT

överlappande, vilket försvårar bekämpningen ytterligare.
Nyckeln till en framgångsrik bekämpning med en
minimal insats av bekämpningsmedel är att upptäcka
fjärilen i tid och när de lägger sina första ägg. Cirka en
vecka efter den tidpunkten, snart efter kläckning, är den
optimala tidpunkten att göra en tillåten bekämpning med
pyretroid. En sidoeffekt av bekämpning mot rapsbaggar
med Avaunt ger en mycket god effekt mot kålmalen.
Tajmad bekämpning
Är man för snabb med bekämpningen får man dålig effekt
och dröjer man för länge hinner larven bli mer svår
SIDA 10/20

bekämpad och kålmalen hinner bygga upp en population
som kräver mer bekämpning för att kontrolleras. I värsta
fall kaläter larverna plantorna och lämnar bladnerverna.
Det finns en grupp av odlare som har mycket goda
erfarenheter av en snarlik bekämpningsstrategi som går
ut på att man gör en första bekämpning direkt efter en
första inflygning och en andra bekämpning drygt en vecka
senare. Strategin har ett tydligare fokus på att kväsa
populationen i sin linda.
Anders Fällman
anders.fallman@lantmannen.nu
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Bladlössens fiende nummer 1
Nyckelpigan är en vacker och folkkär skalbagge.
Men även ett effektivt rovdjur. Är det gott om blad
löss hinner den käka upp 2 500 under sin livstid.

Faror
Tidiga insektsbekämpningar med bredverkande preparat
missgynnar nyckelpigan.

Storätare
Nyckelpigorna går att betrakta som följare till bladlössen.
När vårsolen börjar värma kommer nyckelpigorna fram
och honorna lägger flera äggkolonier med 10–30 gula ägg
i varje koloni, på växter där det finns bladlöss. Äggen
kläcks efter drygt en vecka. Utvecklingen från ägg till
fullbildad sjuprickig nyckelpiga tar 5–6 veckor.
En del arter kan ha flera generationer under ett år och
hur många som utvecklas beror på temperaturen.
Den sjuprickiga nyckelpigan kan äta upp till 40 löss per
dygn. Mindre larver är också duktiga jägare och kan äta 25
per dygn. Om det är gott om löss kan en nyckelpiga äta
2 500 löss under sin livstid.

Storlek
Den sjuprickiga nyckelpigan, Coccinella septempunctata, är
den vanligaste av cirka 60 arter som finns i Sverige. Den är
en av de större, 7 millimeter lång.

Övervintring
Om det finns goda betingelser för nyckelpigan att bygga
upp en population innan lössen kommer och uppförökas är
populationen bättre rustad att begränsa uppförökningen
av bladlössen i ett tidigt skede.
Träd och buskar utanför fält gynnar även övervintring
en. Baggen övervintrar ofta tillsammans med andra indivi
der i grupper. De söker skydd mot kyla och vind där det
passar, exempelvis under bark eller i håligheter i marken.
Det går även att gynna nyckelpigan i fält, skalbaggsåsar/
blomstrimmor som putsas en till två gånger första året kan
ge föda och skydd under hela säsongen. Lägg två plogtiltor
mot varandra så att det bildas en upphöjd ås och så tuv
bildande gräs och högväxande örter.

Harlekinnyckelpigan härstammar från Asien och an
vänds i Europa i biologisk bekämpning. Tyvärr har den
dock spritts ut i naturen och har stora effekter på inhem
ska nyckelpigor på många håll i Europa. Den förekommer i
Sverige, men har ännu inte utvecklats till ett problem.
Anders Fällman
anders.fallman@lantmannen.nu

KÄLLOR: JORDBRUKSVERKETS NYTTODJURSAPP,
MATTIAS JONSSON, SLU

Matvanor
Nyckelpigan föredrar bladlöss, men pollen duger i brist på
dem. Men svensk och internationell forskning visar att
larven har ett bredare födointag så.
De gillar bladlöss men äter även andra mjuka, små byten
som tripsar och larver av olika slag.
De kan även i viss mån äta andra
nyttoinsekter, exempelvis nätvinge
larver och det kan förekomma kanni
balism mellan larver av olika storlek.
I burexperiment har det visats att olika arter
av nyttoinsekter samverkar i stället för att kon
kurrera och att nyckelpigan bidrar med en stor
andel av den totala effekten mot bladlöss.
Tidigt blommande växter, exempelvis
sälg, vide, pil, hassel och barrträd i åker
landskapet, gynnar nyckelpigan innan
bladlössen uppträder och uppförökas, men
även på sensommaren och hösten.
Andra arter
I Sverige är en liten brunsvart art av nyckelpiga tillåten att
använda i växthus och inomhusmiljöer, mot ullöss och
sköldlöss.
SIDA 11/20

Kan äta upp till 40 löss per dygn.
FOTO: ISTOCK
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Mumsar gärna på höstoljeväxter
Lägger ägg intill plantorna
Efter inflygningen lägger skalbaggen ägg i jorden nära
plantorna. Den nykläckta larven äter sig in i bladskaft och
lever över vintern i stjälkens nedre del där den ger skador
som sätter tillbaka plantan, försämrar vinterhärdigheten
och skadar tillväxtpunkten.
Skalbaggen orsakar gnagskador på hösten som kan
komma relativt tidigt och ge plantbortfall. Kraftiga
angrepp senare på hösten kan förstöra plantan och ge
utvintring.

Rapsjordloppan har blivit mycket vanligare i Mellan
sverige och kommer att bli ett kännbart problem i
området. När honorna övervintrar fortsätter de att
lägga ägg under ett par månader på våren.
Bakgrund
Rapsjordloppan, Psylliodes chrysocephala, angriper
korsblomstriga växter och är en betydande skadegörare
i höstoljeväxter i södra Sverige och på Gotland.
Förekomsten tenderar att variera med ett intervall på
cirka sju år. Cykeln styrs bland annat av en parasitstekel.

Larven har tre par fötter
Larven är gulvit, har gulbrunt huvud och nacksköld och
blir cirka 7 millimeter lång. Det finns flera arter av skal
baggar som har larver som minerar stjälkarna på olje
växter och det är svårt att avgöra vilken larv det är om man
inte är expert. En skillnad är att rapsjordloppans larv har
tre par fötter medan vivlarnas larver är utan.

Ökar i Mellansverige
Några milda vintrar på 1990-talet gynnade rapsjord
loppans övervintring och orsakade angrepp upp i
Östergötland och västra Sverige och de senaste åren har
förekomsten ökat igen i de regionerna men än så länge
inte upp i Mälardalen.
Flyger in i september
I slutet av augusti och början av september söker den sig
till fält med höstoljeväxter, i Sydsverige är inflygningen
som störst en vecka in i september. Inflygningen kan
avslöjas med gulskålar i fält eller genom att räkna med
hjälp av en ficklampa efter mörkrets inbrott.
Nattaktiv
Rapsjordloppan är nattaktiv och syns bra när den rör sig.
Den är betydligt större än rapsbaggen och andra jord
loppor, den är cirka 4 millimeter lång, glänsande blåsvart
och har rödbruna ben och huvud.
Riktvärde vid avräkning med ficklampa är 1–2 rapsjord
loppor per radmeter och mer än 10 procent uppäten

FOTO TOMASZ KLEJDYSZ/TT

bladyta i tidiga utvecklingsstadier. Kemisk bekämpning
kan ske under en lång period men stadiet 2–4 örtblad är
oftast en lämplig tidpunkt.
SIDA 12/20

Naturliga fiender viktiga
Det är viktigt att minimera påverkan på de naturliga
fienderna genom att anpassa kemiska bekämpningar
med pyretroid i en strategi att minimera antalet
bekämpningstillfällen.
I Frankrike är tre bekämpningar med pyretroid på
hösten vanligt och det ses som ett bekymmer. Det är
negativt för naturliga fiender och driver fram en minskad
känslighet hos skadegöraren, i värsta fall en irreversibel
resistens av samma typ som rapsbaggen utvecklade mot
pyretroider för cirka 20 år sedan i Sverige och Frankrike.
Anders Fällman
anders.fallman@lantmannen.nu
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Ljuskygg storslukare av spannmål
Kornvivel, Sitophilus granarius, är det
vanligaste skadedjuret i spannmålslager.

Den skyr ljuset men kornviveln är effektiv i sin
förödelse när den äter sig ur spannmålens kärna.
Extra snabbt går det i varma partier.

FOTO: IBL

400 arter av vivlar i Sverige
I Sverige finns över 400 arter av skalbaggsfamiljen vivlar,
även kallade snytbaggar. Många är skadegörare.
Vivlar kallas ofta för snytbaggar eftersom huvudet ser ut
som ett snabelformat snyte, där käkarna finns. Snytet kan
vara brett och kort eller långt och smalt. Vivlarna är
bastant byggda och bakkroppen är vanligtvis täckt av
färgade fjäll.
Vivlar lever av olika växter och kan, ihop med risviveln
eller någon art i släktet öronvivlar, påträffas inomhus.
Skalbaggen är 2,5–3,5 millimeter stor, brunsvart till
färgen och utvecklas i hela sädes- eller riskorn.
Förekomst
Det allra vanligaste skadedjuret i spannmålslager är
kornviveln. Skadegörelsen består av direkta ätskador
och angreppen ökar förutsättningarna för svamp- och
bakterieväxt.
Skalbaggens utveckling är extra snabb i varm spannmål.
Baggarnas ämnesomsättning får temperaturen och fuktig
heten att stiga ytterligare i spannmålslager. Det främjar
mögeltillväxt och kan totalförstöra hela partier.
Kornviveln angriper främst hårda spannmålsprodukter
och varje individ kan gnaga sönder många kärnor.
Kornviveln kan inte flyga men är energisk till fots.
Den skyr ljuset och gömmer sig nere i säden vilket gör
angreppen svåra att upptäcka.

SIDA 13/20

Förökning
Äggläggningen tar tid, vanligtvis läggs enbart 2 till 3 ägg
per dag. Kornviveln lever i cirka 9 månader och hinner
därför lägga hundratals ägg under sin livstid. Honan
använder sin snabel för att borra hål i botten av sädeskorn
där hon sedan lägger ett ägg. Hon täpper till hålet med ett
sekret i samma färg som kornets. Larven förpuppar sig
därinne och gnager sig ut ur kornet.
Det tar cirka en vecka tills den fullbildade insekten tar
sig ur skalet som är det enda som blir kvar av kornet.
Larven är benlös, vit och knubbig. Buken är rak medan
ryggen är krum. Vid en temperatur på 26 grader tar hela
utvecklingen en månad. Ett par dagar efter det att den har
tagit sig ut ur sädeskornet kan den börja fortplanta sig.
Förebyggande åtgärder
Var observant, blanda inte nya och gamla partier av
spannmål och håll hygienen i spannmålsutrymmen.
Sanering kan göras i samband med rengöring och innan
ny spannmål tas in om det finns levande insekter i
lagringsutrymmena. Skulle spannmålen angripas efter
en tids lagring kan en gasning med bekämpningsmedel
eller flytande bekämpningsmedel vara ett sätt att bli av
med skadegöraren. Genom att använda lagringsplatsen
(silor) eller genom att placera spannmålen under ett täcke
av plast kan en korrekt och effektiv dos uppnås.

Anna Nilsson
anna.nilsson@lantmannen.nu
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Renlig kannibal som gör stor nytta
Det kan finnas 3 miljoner spindlar på ett hektar åker.
Spindlarna har samma favoritkost som flera andra
nyttiga fiender till skadegörare. De fångar helst
bladlöss och är särskilt aktiva tidigt på säsongen.
Storätande rovdjur
Det finns drygt 40 000 kända spindelarter, varav cirka 700
i Sverige. Spindlar har framkropp, bakkropp och åtta ben.
Spindlar är rovdjur som livnär sig på olika typer av byten,
men insekter är den dominerande födan. Forskare har
beräknat att spindlar globalt äter 800 miljoner ton per år.
Det är dubbelt så mycket som världens befolkning äter av
kött och fisk.
Äter bara flytande föda
Spindlar har inga tuggande mundelar, de kan bara äta
flytande föda. Giftet de sprutar in förlamar och dödar
bytet och startar nedbrytningen av dess innanmäte, som
spindeln sedan suger i sig. Därför föredrar spindlar mjuka
byten. Bladlöss är något av favoritföda för både spindlar
och allätande skalbaggar. Ju fler bladlöss, desto fler blir
uppätna, även när det finns gott om andra bytesarter.
Nya studier visar att spindlar och små jordlöpare föredrar
bladlöss i början av säsongen, medan stora jordlöpare
föredrar bladlöss senare på säsongen.
Kannibaler
Spindlar är kända för sin kannibalism och gör ingen
skillnad mellan skadedjur och nyttodjur i födosöket.
I odlingar äter de främst bladlöss, myggor och flugor, men
även jordloppor och larver från rapsbagge och nyckelpiga.
En annan favoritföda i fälten är hoppstjärtar som ofta finns
i stora antal på eller i marken. Genom att se till att det

finns alternativa bytesdjur i fält över hela säsongen går det
att gynna spindlar. Långa avstånd begränsar nyttoeffekten
mot bladlöss och vetemyggor, som i regel uppträder i hela
fältet. Men det finns också en grupp av nätvävande
spindlar som förflyttar sig över större avstånd genom
att spinna en lång drivtråd som fångas av vinden när
vindförhållandena är gynnsamma.
Känslig livscykel
Spindlar har i regel få generationer per säsong, det kan
vara så lite som en äggläggning på våren. Spindlar över
vintrar utanför åkern, antingen som fullbildade eller som
icke könsmogna juveniler. Eftersom de inte har ett larveller puppastadium är de relativt känsliga för jordbear
betning och naturligtvis känsliga för insektspreparat.
Jagar länge i grödorna
I lantbruksgrödorna jagar spindlar både högt och lågt. De
fångar bytet direkt eller med nät. Nätfångsten dominerar i
grödans övre delar och fri jakt förekommer mest mark
nära. Nyttan av spindlar mot skadegörare på åkern beror
till stor del på om spindlarna finns på plats när skade
göraren dyker upp. De tillhör de nyttodjur som kommer ut
först på åkrarna och de som stannar längst på hösten.

Vargspindeln (ovan), Pardosa
agrestis, är den vanligaste
spindeln i svenska åkrar.

Fältvargspindeln vanligast
Den vanligaste spindelarten i svenska åkrar är Pardosa
agrestis, en typ av fältvargspindel. Fältvargspindeln kan
ses springande på marken relativt tidigt på säsongen, när
fältet är nysått. Det finns fler Pardosa-arter som också är
betydande predatorer.
En annan betydande grupp är klotspindlar. De spinner
pyramidformiga nät högt upp på många grödor, oljeväxter,

baljväxter och stråsäd. Mag
innehållsstudier har visat att
klotspindlar tar larver av jord
loppor och rapsbaggar.

SIDA 14/20

Klotspindeln (höger), här en
Phylloneta, tar larver av
jordloppor och rapsbaggar.
FOTO MATTIAS JONSSON
& LAURA RIGGI

Anders Fällman
anders.fallman@lantmannen.nu
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Mikroskopiska rotgnagare
Frilevande nematoder finns troligen i alla jordar och
orsakar skördebortfall. Men kunskapen om dem är i
sin linda.
Finns i alla jordar
De frilevande nematoderna har länge kunnat angripa våra
jordbruksgrödor och ställa till skada helt utan vår vetskap.
När sockerbetorna var greniga och tillväxten dålig förr
skylldes detta ofta på packningsskador och dålig struktur i
jorden. Det var först för några år sedan, när sockerbets
näringen gjorde en inventering av jordarna ute hos odlare,
som man upptäckte vilken betydelse frilevande nematoder
har. De hittades i alla jordar i olika utsträckning. Tre
släkten ställer till skada i Sverige: Rotsårsnematoder finns i
princip överallt, medan stubbrotsnematoder hittades i unge
fär 60 procent av de inventerade jordarna. Nålnematoder
däremot återfanns bara i cirka 10 procent av jordarna.
Angriper rötterna
Stubbrotsnematoderkan göra stor skada i bland annat
sockerbetor. Maskarna slår till tidigt på våren när plantan
är liten och gnager av finrötterna vilket gör att plantans
tillväxt bromsas in. Ett större angrepp kan leda till cirka
20 procent lägre sockerskörd.
I andra länder, som till exempel Australien, visar studier
att rotsårsnematoder kan orsaka skördebortfall på 25 till
30 procent i spannmål. Samma arter förekommer i Sverige
men om dessa påverkar spannmålsgrödor lika negativt på
våra breddgrader har man inte undersökt.
Många olika värdväxter
Till skillnad från till exempel betcystnematoden och havre
cystnematoden, har frilevande nematoder ingen cysta att

De frilevande nematoderna
är mycket små, någon
tiondels millimeter, och går
oftast inte att se utan
mikroskop. Men de små
maskarna kan göra stor
skada på flera olika grödor.
FOTO: ÅSA OLSSON NYSTRÖM

ligga i. Det som är generellt för frilevande nematoder är att
de har många olika värdväxter. Frilevande nematoder har
förmodligen alltid funnits i jorden. Mer pressade växt
följder och att nya arter kommit in med importerat utsäde
kan ha gjort problemen större.
Bekämpning
Det finns ingen tillåten kemisk bekämpning mot nemato
derna. Misstänker man problem kan det vara bra att skicka
in jordprover för att ta reda på vilka nematoder som finns i
marken. Att försöka välja grödsorter som tål dessa nema
toder bättre kan vara ett sätt att minska skördepåverkan.
SIDA 15/20

Men det behövs mer kunskap om detta innan rekommen
dationer kan tas fram. Att sanera marken med en mellan
gröda, till exempel oljerättika, är ett annat sätt. Odlar man
oljeväxter måste man däremot då också ta hänsyn till
problematiken att oljerättika i viss mån kan uppföröka
den allvarliga växtföljdssjukdomen klumprotsjuka. Studier
pågår där man jämför olika sorter av oljerättika och tittar
på hur stor risken är.
Malin Eborn
malin.eborn@atl.nu

KÄLLA: ÅSA OLSSON NYSTRÖM, FORSKNINGSCHEF
FÖR NEMATOLOGI PÅ HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
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Förövare som arbetar i par
skidsättningen. När larven har vuxit färdigt gnager den hål
i skidväggen för att sedan förpuppas i marken.

2015 var förekomsten av den blygrå rapsviveln och
även av dess följeslagare, skidgallmyggan, lokalt
stark i delar av Skåne.
Bakgrund
Den blygrå rapsviveln är normalt sett en ganska ovanlig
skadegörare och därmed dåligt undersökt. Västra Öster
götland hade omfattande angrepp 1992 men sedan dess
har läget varit lugnt.
Inför skörden av höstraps 2015 kom rapporter om stora
skador av skidgallmyggor, Dasineura brassicae, som en följd
av vivlarna. Skadorna rapporterades som störst i västra
Skåne. I Helsingborgstrakten tvingades restauranger att
stänga på grund av den kraftiga vivelpopulationen.
Kännetecken
Den blygrå rapsviveln, Ceutorhynchus assimilis, uppträder
i raps och i andra oljeväxter från begynnande blomning.
Det är en rapsskalbagge med en tät, fjälliknande gråvit
behåring på täckvingarna som vuxen. Den är mellan 2,5
och 3,5 millimeter lång. Snytet, som är den utdragna
snabelliknande delen av huvudet, är relativt långt och
nedåtvänt. Larven är gråvit till vit med brunt huvud
och är 0,5–5 millimeter lång utan fötter med en brun
huvudkapsel. Larven livnär sig genom att gnaga på
fröanlagen.
Biologi
Den frambringar en generation årligen och livnär sig på
korsblommiga växter. Övervintringen sker i det övre
markskiktet utanför fälten i exempelvis skogskanter.
Vivlarna flyger in till fälten senare än rapsbaggarna,
strax innan blomningen.

Angrepp
Den direkta skadan av viveln är normalt sett liten men
den indirekta skadan kan bli stor. Detta då vivlarnas ägg
läggning banar väg för angrepp från skidgallmyggan.
Skidgallmyggan lägger ägg i hålen som vivlarna har gjort
och kan därmed få skidan att drösa.
Till skillnad från viveln kan flera myggor lägga ägg i
samma skida. Angreppen syns normalt i höstraps i mitten
av juni.
Det finns många arter av vivlar som vill angripa höst- och
vårraps. Med sin ”partner in crime” skidgallmyggan kan
den blygrå rapsviveln orsaka stora angrepp i höst- och
vårraps. Nedan larver från skidgallmygga.
FOTO: TT

Fortplantning
Honorna behöver äta i 1–2 veckor på bladen för att bli
könsmogna. Viveln lägger ett till två ägg per skida från
SIDA 16/20

Bekämpning
En sen pyretroidbehandling mot rapsbaggar strax före
blomning kan ha viss effekt även mot vivlarna. Bäst
behandling mot både vivlar och skidgallmygga är mitt i
blomningen men då riskerar man att bekämpa också
nyttoinsekter, exempelvis parasitsteklar. Risken är då att
skadan blir ännu större nästa år.
Förväxlingsrisk
Den fullbildade blygrå rapsviveln är lätt att förväxla med
blåvingad rapsvivel och fyrtandad rapsvivel, som är nära
släktingar med liknande utseenden. Men de gör ingen
skada på skidorna. Det är relativt lätt att se skillnad på
vivellarver och skidgallmyggelarver på storlek och framför
allt på antal. Viveln lägger bara ett eller två ägg per skida.
Myggan lägger 20–30 ägg. I T
 yskland finns även en annan
art, ”den stora rapsstamviveln”, som dock är sällsynt i
Sverige.
Anna Nilsson
anna.nilsson@lantmannen.nu
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Diskreta bödlar på natten
Kortvingar är den artrikaste skalbaggsfamiljen
och nyttodjur i flera grödor eftersom de äter
olika skadeinsekter. De är allätare med en
förkärlek för bladlöss och fluglarver.
Största skalbaggsfamiljen
Kortvingarna är vanliga i åkermark och ett av de viktigas
te nyttodjuren där. I en norsk inventering hittades 230
arter i åkermark, av vilka 20 var dominerande. Det fanns
10–80 individer per kvadratmeter. De flesta kortvingar
övervintrar som vuxna i åkerkanterna och där fann
forskarna vintertid cirka 200 individer per kvadratmeter.
På sommaren lever de vuxna individerna på markytan och
larverna till stor del i jorden. Det är vår största skalbaggs
familj. Små arter, 1–8 millimeter stora, dominerar men
några arter är 20–30 millimeter långa.
Nattaktiva
Litenheten och att de flesta är aktiva på nätterna gör
dem till en diskret familj trots att de är goda flygare.
Täckvingarna är förkortade så att bakkroppen är synlig.
Flygvingarna, som ligger hopvikta under täckvingarna,
är vanligtvis välutvecklade.
Vanligaste arten
I odlingslandskapet är arter ur släktet Aleochara vanliga.
De spelar en viktig roll genom biologisk bekämpning av
fluglarver. Dels äter de vuxna kortvingarna ägg, larver och
puppor av flugorna, dels lever larverna som en parasit på
flugans puppor. De nykläckta kortvingelarverna söker
själva upp en flugpuppa i jorden som de äter ur inifrån.
Kålfluga och lökfluga är exempel på skadedjur som
bekämpas av dessa kortvingar.

Bladlöss favoritfödan
Kortvingarna kompletterar andra nyttodjur som är
specialister på bladlöss eftersom de ger en tidig effekt
när de äter de första bladlössen som kommer in i ett
spannmålsfält. Detta gör kortvingen till en av de
viktigaste predatorerna på bladlöss i spannmål.
Eftersom kortvingarna är marklevande tar de
bladlöss som till en början sitter lågt, vilket är
vanligt då det gäller havrebladlöss i vårsäd. Det ger
en tidig effekt som bromsar uppförökningen
och till och med stoppar den helt om
trycket är litet.
Nyare forskning har visat att olika
insekter kompletterar varandra i
födovalet under
en säsong och
att kortvingar
na är tidigare än
många andra nyttiga insekter. Men blad
löss verkar vara många insekters favorit
föda som man föredrar även då det är ont
om löss men gott om annan föda.
Gynnas av mindre
jordbearbetning
Eftersom kortvingarna tillbringar en
stor del av sitt liv i jorden gynnas de av
en mindre intensiv jordbearbetning. Liksom andra insekter
missgynnas de av så gott som alla insektspreparat.

Kortvingen Aleochara
bilineata är en liten men
effektiv nyttoinsekt.
FOTO: MOSTPHOTOS

fältet för övervintring och födosök på vår och höst. Den
goda flygförmågan gör att den lätt sprider sig i fält men den
gynnas ändå av kantzoner eller skalbaggsåsar inne i stora
fält. Inte för pollen som föda men för att remsorna drar till
sig alternativa bytesdjur.
Forskning visar att sådana bevuxna remsor med gräs
och blommor lockar till sig den kortvingsart som är en
naturlig fiende till lilla kålflugan. Många arter av kort
vingarna har också stor betydelse som predatorer på ägg
och larver av skadedjur i trädgårdsgrödor.
Anders Fällman

Levnadsmiljö
Kortvingarna är beroende av samma grundförutsättning
ar som många andra nyttodjur, nämligen miljöer runt
SIDA 17/20

anders.fallman@lantmannen.nu

KÄLLOR: JORDBRUKSVERKET
OCH MATTIAS JONSSON, SLU
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Larverna attackerar under jord
Lilla kålflugan är en känd skadegörare inom träd
gårdsodling men har förblivit anonym inom oljeväxt
odlingen. Fram till 2014. Och det saknas säkra
metoder för att skydda grödorna mot angrepp.
Bakgrund
Lilla kålflugan var en anonym art för oljeväxtodlarna fram
till 2014, då arten svärmade starkt och orsakade betydande
angrepp i vårraps i Mellansverige. Angreppen 2014 kan
möjligen ha en koppling till förbudet mot betning med
neonikotinoider, men enbart svagt med tanke på danska
erfarenheter. Till skillnad från andra insekter i oljeväxter
finns i dag ingen utarbetad metod att säkert skydda olje
växter från angrepp av kålfluga. Den lilla kålflugan
angriper alla korsblommiga växter, som exempelvis kål
och oljeväxter, men även ogräs. I Kanada har den varit
känd som skadegörare i raps sedan början av 1980-talet.
Utseende
Kålflugan påminner om husflugan. Den lilla kålflugan är
5–7 millimeter lång, medan den stora kålflugan blir 6–8
millimeter. Det säkraste sättet att skilja mellan arterna är
att studera fullvuxna larver eller pupporna.
Biologi
Två av de vikigaste skadegörarna på kål i Nordeuropa är
den stora och lilla kålflugan, Delia floralis och Delia radicum.
De övervintrar som puppor och utvecklar 1–3 generatio
ner under sommaren. Vita långsmala ägg, ca 1 millimeter
långa, läggs i grupper i jorden intill plantan eller på rot
halsen. Den lilla arten utvecklar i regel två generationer
per år och en tredje i södra Sverige om hösten är gynnsam.
I Tyskland är den tredje generationen (på hösten) en all

Ännu är det osäkert hur angreppen kan påverka skörde
utfallet, men angripna plantor är känsligare för torka.
Tidiga angrepp har potential att ge stor skada på roten.
Det är inte flugan utan
larven som gör skadan.
Lilla kålflugan förknippas
med larvskador på
kålväxter i frilandsodling,
men 2014 gav den betydande angrepp på
rötterna i våroljeväxter. Graderingar visar att
den förekommer i både höst- och våroljeväxter.

FOTO: IBL

varlig skadegörare i höstoljeväxter.
En gammal tumregel säger att kläckningen av artens
första generation kulminerar när hundkexet blommar och
att den andra generationen kläcks två månader senare.
Symtom
Kläckta larver äter på oljeväxternas rötter. Skadorna är in
te synliga på grödan ovan jord utan syns bara när rötterna
dras upp eller om skadorna blir så omfattande att plantan
blir torkkänslig eller försvagad och lägger sig.
SIDA 18/20

Prognoser och varning
Jordbruksverkets växtskyddscentraler följer flugornas ägg
läggning i höst- och våroljeväxter med hjälp av filtfällor
som en krans runt den lilla plantan. Prognosmetoden har
utvecklats och tillämpas i frilandsodling av kålväxter.
Metoden är arbetskrävande och tilltalar kanske inte olje
växtodlaren, men intressant för den tillämpade forskningen.
Det verkar vara lättare att följa och gradera äggläggningen
med filtfällor än att räkna ägg på och intill rothalsen.
I Danmark och Norge tillämpas temperatursumme
modeller i frilandsodlingen. Modellen är vägledande för
när det blir gynnsamt för äggläggning men bedömer inte
behovet.
Bekämpning i oljeväxter
Det återstår att se om graderingar med filtfällor kan
kombineras med bekämpning i växande oljeväxter. Det
finns inga utarbetade strategier för exempelvis pyretroider,
inte i Sverige och Tyskland med flera länder.
Däremot vet man att pyretroider är effektiva mot den
vuxna flugan och det kan förklara den observation som en
vårrapsodlare i Mellansverige gjorde 2015. En sprutning
med pyretroid i tidigt knoppstadium mot kålmal (det fanns
inga rapsbaggar i fältet då) gav inte bara bra effekt mot kål
mal utan även på kålflugan. Den slutsatsen kunde odlaren
göra efter att ha jämfört graderingar av rötter i sin egen
gröda jämfört med graderingar i andra fält i grannskapet.
Anders Fällman
anders.fallman@lantmannen.nu
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Fältets harmlösa sabotör
Den fullbildade harkranken är en jättemygga på
mycket långa och rangliga ben, en smula äcklig, men
harmlös. Vad alla inte vet är att den marklevande
larven kan orsaka skador i vårsådda grödor.
Förökning
Honan lägger flera hundra ägg strax under markytan i tät
vegetation. Svärmning, parning och äggläggning sker från
slutet av juli till oktober. Larverna blir cirka 1 centimeter
stora på hösten och övervintrar ytligt i jorden. De kan gå
upp på markytan under fuktiga, varma nätter. Larverna
blir 3–4 centimeter som fullvuxna på våren innan de för
puppas och förvandlas till fullbildade myggor. Larverna
gynnas av en regnig sensommar följd av en mild vinter.

Harkrankens larv, mer jordfärgad, intill en daggmask.
Vid stor förekomst hittar man larver direkt.
FOTO: MOSTPHOTOS

Harkranken tillhör gruppen
myggor. Kärrharkrank och
kålharkrank är vanligast.


Konsekvenser
Om en vårsådd blir så angripen att beståndet inte är värt
att behålla bör man vänta med en omsådd tills larverna har
slutat äta. Enligt danska erfarenheter är det en vecka in i
juni. Först när larven har tagit nästa steg i utvecklingen
och förpuppats gör den ingen skada längre.
Angrepp
Historiskt förknippas harkranken med mulljordar i västra
Sverige, exempelvis i Falköpingsbygden. 2015 uppträdde
harkrankens larver i betydligt större omfattning än
normalt. Oftast var det lokala angrepp men på flera
ställen. Det antas bero på en kombination av gynnsam
övervintring och det regniga vädret.
Harkranken uppträdde i större omfattning på fast
marksjordar. I första hand på gårdar som tillämpar
minimerad bearbetning eller direktsådd. Enstaka gårdar
fick så starka angrepp av larverna att uppkomsten av

vårsådden blev usel och det krävdes omsådd. Otjänlig vår
sådd, djupt och i dåligt bruk, förstärker risken för angrepp
om det finns larver i jorden. I många fall var förfrukten
vall eller frövall.
Föda
Larverna ger skador i vårsäd, våroljeväxter och vall. De
lever på gamla rötter och växtrester. När basfödan tar slut
går de på grödan. Skador på vårsådda åkerbönor och i
höstvete på våren efter sen höstsådd har rapporterats från
England.
SIDA 19/20

FOTO: ISTOCK

Förebyggande åtgärder
En strategi för att försämra förutsättningarna för ägg
läggning är en ytlig höstbearbetning med ett tallriks
redskap i de fält som ska blir vårsådda. Helst ska det ske
under andra halvan av augusti till andra halvan av
september.
Lars Johansson, Jordbruksverkets Växtskyddscentral,
rekommenderar att man väntar med omsådd om ett vårsått
fält blivit angripet av harkrank. Danska erfarenheter visar
att odlarna bör vänta en vecka in i juni.
– Det danska rådet bör vara vägledande tills vi vet mer.
Men jag vet lantbrukare i västra Sverige som har gjort en
omsådd utan att vänta till juni och där det har gått bra,
säger han.
Anders Fällman
anders.fallman@lantmannen.nu

KÄLLA: LARS JOHANSSON,
JORDBRUKSVERKETS VÄXTSKYDDSCENTRAL
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Kan sprida salmonella
Efter skörd flyr mössen fälten för att söka föda och
värme inför vintern. Förutom att smutsa ner med sin
spillning äter de gärna spannmål.
Om svenska gnagare
Det finns fyra arter gnagare som utgör störst problem
som skadegörare i Sverige. Förutom brunråttan, Rattus
norvegicus, är det husmusen, Mus musculus, den mindre
skogsmusen, Apodemus sylvaticus, och den större skogs
musen, Apodemus flavicollis. Skogsmöss lever i naturen men
söker sig inomhus inför vintern. Den mindre skogsmusen
blir 8–10 centimeter och den större blir 9–13 centimeter.
Honorna föder upp till fyra kullar med 4–7 ungar per år.
Skogsmössen äter helst nötter, knoppar och skott men kan
också äta stearin och tvål. De äter också gärna spannmåls
produkter, där de föredrar grodd spannmål. De gnager på
det mesta och ifall de gnager sönder elledningar kan det
orsaka kortslutningar och i värsta fall brand. De kan även
riva upp isolering och göra hål i gipsplattor.
Bortglömd skadegörare
Mest gynnsamt för mössen är en utdragen skördeperiod
med liggsäd och svårighet att bärga skörden. Det kan leda
till en lokal boom när mössen flyr från åkrarna för att
undkomma fåglar och andra rovdjur, för att söka föda och
boende. Möss väcker inte lika mycket obehag som råttor
och det kan vara en anledning till att alla inte reagerar lika
snabbt för att vidta åtgärder mot dem. Men möss kan göra
stor skada genom att äta upp spannmål men också genom
att förstöra kvaliteten med sin urin och spillning. Den
riskerar också att sprida smitta. Särskilt fjäderfä
producenter bör hålla mössen under uppsikt eftersom
de kan sprida salmonella.

Förökning
Mössen lever i cyklermed en topp ungefär
vart tredje år likt lemmelår. En mus kan ta
sig in genom hål på 6–7 millimeter och hoppa
30 centimeter upp. En mus blir könsmogen
efter tre veckor. Ett experiment med 24 möss
(12 hannar och 12 honor) gav 2 000 möss efter
åtta månader, enligt Anticimex.
Förebyggande åtgärder
Städa ur spannmålslager innan ny spannmål läggs in.
Täta hål i husgrunder, sätt metallnät på håligheter i
grunder och ventiler. Maskvidden bör vara högst 5 milli
meter och trådtjockleken minst 0,7 millimeter (materialet
bör vara i koppar, rostfritt eller mässing). Håll gräset kort
klippt runt hus och röj bort buskar och träd runt fasader.
Se till att sopbehållare är täta och har lock.
Resistensutveckling
Det är viktigt att dosera rätt medel i rätt dos i rätt tid för
att mössen inte ska utveckla resistens. Växla preparat och
testa om det går att göra mekanisk, kemisk eller en kombi
nerad bekämpning. Mekaniska metoder är enligt skade
djursbekämpare mycket effektiva, då mössen inte har en
god förmåga att förutse vad som kan påverka deras fram
tid. Husmusen är den art som har störst tendens för att ut
veckla resistens mot bekämpningsmedel. Detta för att den
lever inomhus och ständigt utsätts för pågående bekämp
ning. Skogsmössen är mer känsliga mot bekämpning
eftersom de inte utsätts lika mycket.
Anna Nilsson
anna.nilsson@lantmannen.nu

KÄLLA:HÅKAN KJELLBERG, ANTICIMEX
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Skogsmusen kan ställa
till stor skada i spann
målslagren.
FOTO: IBL

