
Feromoner och kairomoner
för bekämpning av

skadeinsekter

Slutrapport
1996-2005

Olle Anderbrant, Marie Bengtsson, Hans-Erik Högberg, Christer Löfstedt,
Torbjörn Norin, Jan Pettersson, Fredrik Schlyter, Peter Witzgall





Feromoner och kairomoner
för bekämpning av

skadeinsekter

Slutrapport
1996-2005

Olle Anderbrant, Marie Bengtsson, Hans-Erik Högberg, Christer Löfstedt,
Torbjörn Norin, Jan Pettersson, Fredrik Schlyter, Peter Witzgall



SUMMARY: During 1996-2005, researchers at the Swedish Agricultural University, Lund University, Royal Institute of
Technology and Mid Sweden University have been engaged in the Mistra programme “Pheromones and Kairomones
for Control of Pest Insects”. Results of this research are already being used for sustainable insect control in 
agriculture, forestry, fruit- and winegrowing and protected crops. Furthermore, the programme has resulted in
several patents and two new companies. For more information in English, please visit the programme home page:
www.biosignal.org

Redaktion: Olle Anderbrant, Marie Bengtsson och Göran Nilsson

Layout/Design: Cyrus Mahmoudi och Sabine König, comgraphix, info@comgraphix.de

Tryck & omslagsform: comgraphix, info@comgraphix.de

Foto sid. 1: Peter Anderson

Vinjettfoton: Åke Sandhall, Fredrik Schlyter samt Bildarkivet, Inst för växtvetenskap, SLU Alnarp

Biosignal - www.biosignal.org

Institutionen för växtvetenskap

SLU

Box 44

230 53 Alnarp



1

Professor Jan Löfqvist, programchef 1996-2004

Jan Löfqvist (1935 – 2004) var en stor visionär. Han antog

tidigt en modern forskarroll och insåg vikten av att bygga

starka forskningsmiljöer. 

Jan Löfqvist var initiativtagare till och koordinator för flera

stora forskningsprojekt, däribland Biosignal-programmet.
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“Vi vet att kemiska ämnen skadar både människan och
miljön, men vi vet inte vad det är hos ämnena som åstad-
kommer skadan. Vi känner inte ens till vilka ämnen som före-
kommer i alla kemiska produkter, eller som bildas oav-
siktligt”. Ur Miljömålsportalen.

Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle

där de stora miljöproblemen är lösta. För att leda denna

strävan mot ett hållbart samhälle finns 15 nationella

miljömål. Miljömålsrådet, samordnare av olika myndig-

heters miljöarbete, publicerade den 20 juni 2005 sin fjär-

de årsrapport till regeringen med en uppföljning av

Sveriges miljömål. Rådet bedömer att det blir mycket svårt

att nå fyra av miljökvalitetsmålen, däribland målet “giftfri

miljö” och slår fast att avgörande insatser måste göras

inom kemikalie-, skogs- och jordbrukspolitiken.

Det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivits

inom Mistra-programmet Biosignal – “feromoner och

kairomoner för bekämpning av skadeinsekter” är därmed

aktuellare och viktigare än någonsin. Att minska den

belastning på miljön som orsakas av mycket giftiga

insekticider kommer högt upp på åtgärdslistan för att nå

målet “giftfri miljö”. Flera av forskningsresultaten från

programmet har redan kunnat omsättas i hållbara,

effektiva och ekonomiska bekämpningsmetoder mot

skadeinsekter. Verksamheten har också resulterat i flera

patent och groddföretag har initierats av forskarna. Med

andra ord har Biosignal till fullo infriat de högt ställda

förväntningarna att lansera alternativa och miljövänliga

bekämpningsmetoder mot ett antal allvarliga skade-

insekter. 

Biosignal startade 1996 – en storsatsning inte bara för att

ta fram avgörande forskningsresultat inom doftsignal-

sektorn, utan också för att se till att resultaten leder fram

till fungerande metoder ute i odlarens verklighet.

Arbetssättet var redan från starten ämnesövergripande

och involverade forskare i hela Sverige fördelade på sex

olika delprojekt. Agendan har omfattat ekonomiskt

viktiga skadeinsekter inom fruktodling, jord- och skogs-

bruk samt i inomhusmiljöer.

Den globala efterfrågan på moderna, hållbara bekämp-

ningsmetoder mot skadeinsekter fortsätter att öka, främst

på grund av att allt fler konventionella insekticider fasas

ut från marknaden. Mycket forsknings- och utvecklings-

arbete återstår därför inom sektorn. Jag är övertygad om

att kunskaps- och erfarenhetskapitalet från Biosignal-

projekten kommer att förvaltas mycket väl av medar-

betare i nya, framgångsrika forskningsprojekt.

Marie Bengtsson
Programchef för Biosignal-programmet 2004 och 2005

På väg mot en giftfri miljö
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Bakgrund

Under 1960- och 70-talen växte det fram en medvetenhet

om riskerna med kemisk bekämpning av ogräs och

skadeinsekter. Alltsedan dess har kunskapen om olika

negativa effekter ökat. Konventionella insekticider

(kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter) utsätter

användarna för direkta hälsorisker vid hanteringen, de

utsätter konsumenter för hälsorisker och de påverkar

andra organismer än de avsedda, bland annat genom

läckage till yt- och grundvatten. Många insekticider blir

dessutom snabbt ineffektiva eftersom insekterna utveck-

lar resistens (motståndskraft) mot dem. Idag är många

arter resistenta mot ett stort antal preparat. Vidare kom-

mer snart en lång rad bekämpningsmedel att förbjudas

inom EU och i Nordamerika. 

Medvetenheten om att alternativa metoder måste

utvecklas öppnade ett nytt forskningsfält. Redan i slutet av

1950-talet hade man för första gången identifierat en

kemisk substans som en insektshona – i ytterst liten

mängd – avger för att attrahera en hane. Forskare världen

över insåg att man med hjälp av syntetiskt framställda

dofter borde kunna påverka insekternas beteenden så

drastiskt att man i många fall skulle kunna minska eller

eliminera behovet av insekticider. 

I Sverige satsade olika statliga och privata anslagsgivare

på att bygga upp en kompetens inom kemisk och bio-

logisk forskning inom ramen för “Doftsignaler för

kontroll av skadeinsekter”, ett forskningsprojekt som

pågick under åren 1978 – 1987. Forskningen var främst av

grundvetenskaplig karaktär, men siktet var inställt på att

resultaten skulle kunna utnyttjas inom växt- och skogs-

skydd. När ett nytt storprojekt skisserades var tillämpning

och kommersialisering mera centrala och sommaren

1995 skickades en fullständig ansökan in till Mistra. I

september samma år beslöt Mistras styrelse att anslå 

medel till det sökta men kraftigt nerbantade programmet,

som började sin verksamhet i maj 1996. 

Mål

Det övergripande syftet har varit att utveckla biologiska

bekämpningsmetoder för viktiga skadeinsekter i euro-

peiskt, särskilt skandinaviskt, jord- och skogsbruk och för

skadeinsekter inomhus. Forskningen har särskilt inriktats

mot metoder baserade på insekternas feromoner, kairo-

moner från värdväxterna (se faktaruta semiokemikalier)

och på olika substanser med gnaghämmande effekter.

Arbetet har koncentrerats till fyra olika problemområden,

som bedömdes som särskilt viktiga att finna lösningar på. 

Organisation

Programmet har omfattat fyra biologiska projekt, vart och

ett inriktat på en bestämd insekt eller grupp av skadein-

sekter – skadegörare i fruktodling, skadeinsekter i kvarn

och bageri (förrådsskadegörare), bladlöss i stråsäd och

växthus samt plantskydd mot snytbaggar. Dessa projekt

har haft stöd av två kemiskt inriktade projekt när det gäl-

ler analys och syntes av substanser. Verksamheten har

varit fördelad på fyra universitet – Sveriges lantbruksuni-

versitet (SLU), Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lunds

universitet (LU) samt Mittuniversitetet (MIUN).

LÄSTIPS:
• Upplysningar om programmet finns under rubriken Programfakta,

samt på www.biosignal.org.

Varför Biosignal?
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juli 95: Ansökan
för 96-99 skickas
till Mistra

september 95:  
Mistra beviljar 
11,6 milj för 96-99

augusti 95:  
Internationell
utvärdering

94/95:
Ansökan 
om plane-
ringsbidrag
avslås av 
Mistra

november 05: 
Avslutande

konferens Ultuna

maj 06:
Slutrapport

maj 99: Nytto-
utvärdering

januari 00: 
Mistra bevil-
jar  25 milj 
för  00-02

maj 99: Ansökan
för 00-02 skickas
till Mistra

april 99: 
Scientific
Progress
Report
96-99

maj 02: Ansökan
för 03-05 skickas
till Mistra

april 02: 
Scientific
Progress 
Report
00-02

maj/juni 02: Internationell
utvärdering, Nyttoutv.
Kommersiell utvärdering

december 02: 
Mistra beviljar 
31 milj för 03-05

Pilotfas Fas 1 Fas 2

februari 2000:
Forskarmöte
Alnarp

sept. 2001:
Forskarmöte
Mossby

mars 2003:
Forskarmöte
Skåne Tranås

nov. 2005:
Forskarmöte
Sunnersta

19951994 2000 20011996 1997 1998 1999 20062002 2003 2004 2005

Från idé till slutrapport

Stora forskningsprogram är inte bara

forskning, publicering av resultat och

omsättning av resultaten i praktiken,

utan också en kontinuerlig rapporte-

ring och utvärdering ur olika aspekter.

Längs tidsaxeln nedan finns också de

programomfattande forskarmötena

inlagda där flertalet forskare och dok-

torander inom programmet träffats

under ett par dagar. Under program-

mets gång har naturligtvis ett stort

antal styrelsemöten och forskarträffar

ägt rum. Inför varje år har också en

detaljerad programplan färdigställts.



6

En doft betyder så mycket …

“När något smakar riktigt gott är det framför allt luktsinnet

som har aktiverats och hjälpt oss att upptäcka de olika

kvaliteter som vi uppfattar som positiva. Ett gott vin eller

ett solmoget smultron aktiverar ett helt batteri av luktre-

ceptorer. Dessa hjälper oss att förnimma olika doft-

ämnen.”

“Alla levande varelser har förmågan att upptäcka och

identifiera kemiska ämnen i omgivningen. Att kunna

identifiera lämplig föda och undvika mat som är härsken

eller otjänlig som föda har naturligtvis ett stort över-

levnadsvärde. Medan fiskar har ett ganska litet antal

luktreceptorer, cirka hundra, har möss omkring tusen. Vi

människor har något färre än möss, och några av generna

för luktreceptorer har förlorats under evolutionen.”

Ovanstående citat kommer från pressmeddelandet om

Nobelpriset i medicin 2004, som gavs till Richard Axel och

Linda B. Buck för deras upptäckter av “luktreceptorer och

luktsinnets organisation” .

…för en del allt

Många arter, inte minst bland insekter, är helt beroende

av ett väl fungerande luktsinne för sin överlevnad och

reproduktion. Dofter, det vill säga enskilda flyktiga

kemiska föreningar eller blandningar av sådana, avges

från alla organismer. De finns överallt och kan fungera

som signaler – förmedla information –  i alla miljöer, i

ljus såväl som i mörker, över korta avstånd och över

långa. På riktigt nära håll, till exempel vid beröring,

födointag och i vattenmiljö kan kemiska signaler, som

då inte behöver vara flyktiga, stimulera andra receptorer

i till exempel smaksinnet. I och med att kemiska signaler

kan spridas med vinden eller vattenströmmar kan de nå

långt utan att de behöver kosta så mycket att producera.

Det är därför inte förvånande att kemiska signaler är så

vitt spridda och spelar en avgörande roll för många

organismer.

Att finna en partner

Endast individer som reproducerar sig för sina gener

vidare till nästa generation. För att kunna reproducera sig

måste de flesta arter para sig. Evolutionen har därför

resulterat i effektiva sätt som gör det möjligt att hitta en

lämplig partner att para sig med. Många insekter avger en

kemisk signal som talar om vem man är och att man är

redo för parning och denna kan potentiella partners

använda sig av för att hitta fram till avsändaren. En sådan

kemisk signal kallas sexualferomon (se faktaruta semio-

kemikalier).

Typiskt för till exempel mott, vecklare och andra nattfjäril-

ar är att honan avger ett sexualferomon som kan locka

hanar från stora avstånd. Mängderna som avges är ytterst

små (en hona förfogar i typiska fall över några nanogram

= miljarddels gram feromon). Individerna som tar emot

de kemiska signalerna måste naturligtvis vara motsvaran-

de lika känsliga och många insekter har utvecklat avance-

rade luktorgan, vanligtvis på antennerna. De flesta fero-

moner, liksom andra kemiska signaler, består av en bland-

ning av flera olika substanser och ofta måste de förekom-

ma i bestämda proportioner för att utlösa en reaktion.

Att finna föda 

Många djur använder även dofter för att hitta mat åt sig

själv eller sin avkomma (äggläggningsplats). Flertalet

skadeinsekter är ju våra konkurrenter om växande gröda

och alla växter avger olika dofter. Dessa utgör en utom-

ordentlig information för insekterna om var och när

lämplig föda eller äggläggningsplats finns. Ämnen som

gynnar den som tar emot informationen (insekten i detta 

Kemisk kommunikation i naturen
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fall) och missgynnar avsändaren (växten) kallas kairo-

moner (se faktaruta semiokemikalier). På samma sätt kan

en parasit eller ett rovdjur dra nytta av dofter som avges

av värd/byte och dessa ämnen utgör också exempel på

kairomoner. För att ytterligare visa hur intrikat naturen

kan fungera, kan vi tänka oss ett system där en växt, som

skadats av en växtätare, avger ett ämne som uppfattas av

ett rovdjur till växtätaren och som lockar djuret till

platsen. Ett ämne som gynnar både växten som avger det

och rovdjuret som lockas dit, kallas synomon.

Kommunicerar växter?  

Även växter kan reagera på doftsignaler och under tidigt

1980-tal myntades begreppet “talking trees”. Alla växter

avger olika flyktiga ämnen och om en planta skadas, till

exempel vid insektsangrepp, ändras doftsignalens

sammansättning och styrka. Denna signal kan påverka

andra växtindivider så att tillväxt eller försvarsmekanis-

mer förändras. Signalen kan både fungera som ett fero-

mon (mellan individer av samma art) och som alleloke-

mikalie (mellan arter). Mekanismerna bakom dessa feno-

men är mycket lite kända i jämförelse med den kunskap

som finns om insekter och andra djur.

Kemiska signaler mellan olika individer kallas semiokemikalier eller ibland infokemikalier. Om signalerna används för kommunika-
tion mellan individer av samma art kallas de feromoner. Feromoner kan påverka en individs fysiologi så väl som en mängd
beteenden, till exempel sådana som har med parning att göra. De kallas då sexualferomoner. Om de kemiska signalerna används
för kommunikation mellan olika arter kallas de allelokemikalier. Bland dessa finns allomoner, som är till fördel för avsändaren, och
kairomoner, som är till fördel för mottagaren.
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Formulering – att kontrollera en doft

Doftsignaler består av flyktiga ämnen som avdunstar

snabbt om inget hindrar dem. Vid användning, både för

övervakning och kontroll, strävar man efter att ha kon-

stant avgivning under lång tid, helst under hela säsongen.

Olika “formuleringar”, det vill säga kemiska och fysikali-

ska metoder för att skydda substanserna och reglera

deras avgivning, är därför mycket viktiga när det gäller

praktisk användning av doftsignaler.

Övervakning

Så snart någon form av attrahent för en art är känd, det må

vara ett feromon eller kairomon, är det möjligt att unyttja

detta för att övervaka insekten. Vanligtvis placeras attra-

henten i en fälla som sedan kan avläsas. Beroende på hur

utvecklat övervakningssystemet är kan fällfångsten ge

svar på frågorna när, var och hur många? Övervaknings-

fällor används för hundratals arter världen över, för att till

exempel kunna ha uppsikt över främmande arter, avgöra

när någon form av bekämpning ska vidtas eller för att för-

söka förutsäga risk för kommande utbrott.

Bekämpning – kontroll

Till skillnad från användning av konventionella insekti-

cider, som ju bygger på att döda så många inskter som

möjligt, utgår användningen av feromoner och andra

semiokemikalier från att på olika sätt manipulera

insekternas beteenden så att deras skador minimeras.

Driften att finna en partner för att kunna fortplanta sig är

stark. Det är därför inte förvånande att olika metoder som

utnyttjar insekternas sexual- eller aggregationsferomoner

har visat sig framgångsrika när det gäller att verkligen

kontrollera insekten. Flera metoder finns att tillgå:

Förvirring eller parningsstörning 
Denna metod används mot arter med sexualferomon. Ett

syntetiskt framställt sexualferomon avges från ett större

eller mindre antal avgivare (dispensrar) under den tid

som parning sker inom det område som ska behandlas.

Därmed luktar det hona överallt och hanarna som flyger

omkring för att hitta en partner får svårt att hitta en

“riktig” hona – de blir “förvirrade”. I och med att det inte

blir någon parning, lägger honan inga ägg och därmed

produceras ingen ny generation. Strategin har framgångs-

rikt använts inom Biosignal mot äpplevecklare i frukt-

odlingar och mot olika mottarter som skadar lagrade

livsmedel.

Massfångst
Metoden används främst mot arter som använder aggre-

gationsferomon och där alltså både hanar och honor kan

fångas. Kända exempel är fångst av granbarkborrar när

det finns risk för angrepp på levande träd.

Attract & kill 
I denna metod kombineras en attrahent med något som

tar död på insekten. I det mera osofistikerade fallet är det

ren massfångst, men om attraherade individer smittas och

för sjukdomen vidare vid till exempel parning, kan meto-

den vara effektiv för att nå en stor del av populationen.

Repellering – försening
Metoden innebär att man på olika sätt stör beteendet för

att förhindra eller försena att insekten etablerar sig på grö-

dan. Därmed minskas skadorna. Här utnyttjas bland

annat kunskap om hur insekterna finner sina värdväxter.

Inom Biosignal utnyttjas principen när det gäller bladlöss.

De försenas i sin etablering och hinner därmed inte

bygga upp så stor population. En utgångspunkt för att

finna gnaghämmare mot snytbaggar är att använda sub-

stanser som inte associeras med värdväxten, utan snarare

med växter som inte utgör potentiell föda. 

Användning av doftsignaler i växtskydd  
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Manipulering av växters motståndskraft och naturliga
fiender
Växter kan stimuleras att till exempel öka mostånds-

kraften genom att man utsätter dem för olika flyktiga

ämnen. På samma sätt kan naturliga fiender stimuleras på

olika sätt. Dessa mera “diffusa” metoder ligger ännu till

stor del i sin linda, men flera praktiska försök inom blad-

lusprojektet pekar mot en framtida praktisk användning.

LÄSTIPS:
• Om Nobelpriset i medicin 2004: http://nobelprize.org/medicine/lau-

reates/2004/index.html.
• Om feromoner: Wyatt, T.D. 2003. Pheromones and Animal Behaviour.

Cambridge.
• Om insektsferomoner: “Insect Pheromones: Mastering

Communication to Control Pests” www.beyonddiscovery.org/con-
tent/view.article.asp?a=2702.

• Om användning av insektsferomoner: Howse, P.E., Stevens, I.D. and
Jones, O.T. 1998. Insect pheromones and their use in pest manage-
ment. Chapman and Hall, London.

• Databas över insektsferomoner: “Pherolist”
www-pherolist.slu.se/pherolist.php.

Förvirringsmetoden vinner mark, till exempel
inom frukt- och vinodling i Washington, USA 
och i Sydtyrolen och Trento, Italien. I Washington
behandlades 45.000 ha under 2002, vilket
motsvarar cirka 50% av den totala odllingsytan.
Foto: Mauro Varner
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Problemet

Äpplevecklaren, Cydia pomonella, och rönnbärsmalen,

Argyresthia conjugella, är de viktigaste skadegörarna på

äpple i Norden. De bekämpas idag huvudsakligen med

Gusathion, en organofosfat som förbjöds i Norge 2005

och EU väntas följa efter. Utveckling av selektiva, miljö-

vänliga bekämpningsmetoder mot dessa nyckelarter, gör

det möjligt för fruktodlarna att utesluta behandlingar

med insekticider. En övergång till biologiska bekämp-

ningsmetoder minskar belastningen av insekticidrester i

odlingssystemet och är i framtiden en absolut nödvän-

dighet för fortsatt odling inom vattenskyddsområden, till

exempel på Österlen i Skåne. Denna övergång ökar också

fruktens kvalité och därmed odlarens konkurrenskraft på

marknaden. Att bevara svensk fruktodling och att minska

kemikalieanvändningen i dessa ekosystem, är ett steg mot

en hållbar samhällsutveckling. 

Äpplen odlas på mycket stora arealer i Brasilien. Det är

ytterst angeläget att utveckla väl fungerande tekniker för

övervakning och bekämpning av den brasilianska

äpplevecklaren, Bonagota cranoades, liksom för andra

viktiga skadegörare inom fruktodling. En minskad

kemikalieanvändning medför mycket stora framtida

miljövinster. 

Förvirringsmetoden används idag endast på ett par pro-

cent av vinodlingsarealen i Europa. Odlarnas motivation

att satsa på de nya teknikerna kan öka, om det utvecklas

mer tillförlitliga feromonmetoder mot vinvecklaren,

Lobesia botrana, i kombination med metoder som även

bekämpar honorna.

För att effektivt kunna planera och genomföra storskaliga

förvirringsförsök, är det nödvändigt att kunna korrelera

en mängd olika data som både är beroende av tid och av 

odlingens lokalisering. GIS, ett geografiskt informations-

system avpassat för detta användningsområde, kan bli ett 

redskap som kraftfullt ökar användningen av de biolog-

iska bekämpningsteknikerna.

Feromonbekämpning mot äpplevecklaren på
svensk mark – Rörumsprojektet

Äpplevecklaren orsakar stora skador på odlade äpplen

världen över. Larverna skadar frukten när de äter sig in

för att nå kärnorna. Idag bekämpas äpplevecklaren

huvudsakligen med ospecifika och mycket giftiga

organofosfater såsom Gusathion. Inom ett större vatten-

skyddsområde längs Rörums å i Simrishamns kommun

på Österlen, måste kemiska bekämpningsinsatser i äpple-

odlingarna kraftigt inskränkas i framtiden. Ett akut behov

av alternativa tekniker har därför uppkommit. Om det

överhuvudtaget ska vara möjligt att även i framtiden

bedriva fruktodlingar på dessa arealer, måste nya

metoder utvecklas och implementeras. 

Förvirringsmetoden är en av de mest lovande teknikerna

för biologisk bekämpning av äpplevecklaren. Under som-

maren 2002 tillämpades metoden för första gången i stör-

re skala i Sverige. Åren 2002 – 2005 feromonbehandlades

den största delen av fruktodlingsområdet runt Rörums å.

Sedan 2004 omfattar försöksområdet också ett antal

odlingar i Kivik. En avgörande roll för att projektet skulle

kunna genomföras, var att flera odlare samarbetade.

Förvirringsmetoden kräver nämligen att alla omkringlig-

gande odlingar samtidigt behandlas med feromon.

Feromonbehandlingen förhindrar enbart äppleveckla-

rens parning – frukten förgiftas inte. Detta innebär att

redan parade äpplevecklarhonor som flyger in från 

ickeferomonbehandlande odlingar i närheten, kan

tillintetgöra resultatet. För att framgångsrikt genomföra

ett förvirringsprojekt krävs därför en tillräckligt stor 

areal.

Bekämpning av fruktskadegörare med feromoner 
och kairomoner
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Resultat
■ Bekämpning av äpplevecklaren med feromoner

blev en stor framgång under fyra på varandra föl-

jande säsonger (2002-2005) på Österlen i Skåne.

Resultaten bekräftar att förvirringsmetoden blir allt

effektivare ju längre tid den används och ju större

sammanhängande areal den används på.

■ Äpplevecklaren bekämpades mycket framgångsrikt

i ett koloniområde i Norrköping under två säsonger

(2004-2005). Detta visar att förvirringsmetoden

också kan användas inom fritidsodlingen under

förutsättning att arealen är tillräckligt stor.

■ Codlemone, äpplevecklarens feromon, har registre-

rats i Sverige.

■ Ett WebGIS, som korrelerar fångsten i feromonfäl-

lor med andra relevanta data, har upprättats för

fruktodlingar i Skåne.

■ Feromonet hos den brasilianska äpplevecklaren

har identifierats. Övervaknings- och förvirrings-

tekniker har etablerats som komplement och alter-

nativ till de konventionella bekämpningsmeto-

derna i Brasilien. 

■ Feromonet hos den brasilianska äpplevecklaren

har registrerats i Brasilien.

■ En nyckelsubstans från rönn, som är mycket attrak-

tiv för rönnbärsmalshonor, har identifierats. En

blandning av denna och ytterligare en växtsubstans

ger en mycket stark attraktion till fällor i fältförsök.

Substanserna ska användas i kontrollmetoder mot

honorna. 

■ Ett antal växtsubstanser med biologisk aktivitet för

vinvecklaren har sållats fram. Substanserna ska

användas i kontrollmetoder mot honorna. 

■ Ett avknoppningsföretag, PheroNet AB, har bildats.

Det marknadsför en del av resultaten från Biosignal

tillsammans med resultat från annan forsknings-

verksamhet.

Feromonbekämpningen av äpplevecklaren i Rörum var

lika effektiv som behandlingen med Gusathion. Endast

mellan en och två procent av en äppleskörd får vara

angripen av äpplevecklaren för att skörden ska anses som

godkänd och inte behöva sorteras för hand. I feromon-

behandlade odlingar var angreppen mindre än en

procent. I alla obehandlade odlingar utan feromon eller

insekticidbehandling angreps över tio procent av

skörden (figur 1). Förutom äpplevecklaren förorsakade

framförallt nattflyn, bladvecklare och bladlöss skador på

frukten (figur 1). Inga angrepp av rönnbärsmalen har

registrerats sedan 2002.

Flera decenniers användning av insekticider har varken

minskat antalet eller tätheten av förekommande skadliga

insekter. Delvis beror detta på att skadegörarnas resistens

gentemot insekticider ökar alltmer, men framför allt

beror det på att användningen av insekticider även slår ut

nyttodjur och därmed försvagar naturens egna försvars-

mekanismer. Feromonanvändningen ökar däremot od-

lingsekosystemets stabilitet och bekämpningseffekten

blir allt bättre ju längre metoden tillämpas.

De viktigaste nyttodjuren i äppleodlingen är parasitste-

klar, blomflugor, nätvingar, nyckelpigor, rovstinkflyn, 
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Figur 1. Insektsangrepp i odlingsförsöksområden runt Rörum behandlade med insekticider, med feromon eller utan någon behandling. Äpplet på bilden visar
ärr efter angrepp av en bladvecklarlarv tidigt under säsongen. Foto: Peter Witzgall

Andra skadegörare i äppleodlingar
Tre nattflyarter förekommer i äppleodlingar. Den viktigaste är troligen gotiskt sälgfly – Orthosia gothica. Även med

insekticidbehandling förekommer angrepp av denna art. Detta gäller också för olika bladvecklararter av släktet

Archips och Pandemis (figur 1). Bekämpningsförsök med en biologisk insekticid, baserad på bakterien Bacillus
thuringiensis, visade bra effekt mot både bladvecklare och nattflyn. Kombinationen av behandling med feromo-

ner och Bacillus thuringiensis kommer att undersökas framöver.

Spinnkvalster är ofta ett problem i odlingar där insekticidanvändningen varit intensiv. När denna skadegörare

byggt upp större populationer krävs extra bekämpningsinsatser.

Den gröna äppelbladlusen – Aphis pomi – orsakar vanligtvis inga problem eftersom en skörd är godkänd även om

en ganska stor del av den är angripen av äppelbladlusen. Den röda äppelbladlusen – Dysaphis plantaginea –

behöver däremot ofta bekämpas eftersom den reducerar tillväxten i angripna grenar. Problem med bladlöss

förekom i feromonbehandlade odlingar.
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tvestjärtar och rovkvalster. Redan under 1960-talet

fastställdes att insekticidbesprutningar, framförallt med

organofosfater, slår ut rovkvalster och därmed förorsakar

angrepp av rött spinnkvalster (figur 2). Även i Rörum blev

det, på grund av tidigare överanvändning av insekticider,

nödvändigt att behandla vissa odlingsområden mot

spinnkvalster. Kemisk bekämpning av spinnkvalster inne-

bär att man använder dyrbara och mycket giftiga preparat.

Om feromoner används mot äpplevecklaren istället för

organofosfater, kan spinnkvalsterbekämpningen alltid

uteslutas.

Under varma somrar har äpplevecklaren två flygperioder

där den andra flygperioden kan vara viktigare än den

första. Små larver, som inte upptäcks vid skörden, kan

orsaka omfattande lagringsskador. Här har feromon-

behandlingen en klar fördel – den appliceras bara en

gång och effekten består under hela säsongen. När det

gäller insekticidbekämpning måste odlaren både invänta

rätt tidpunkt och rätt väderlek. Gusathion beräknas, trots

sin giftighet, endast vara aktivt under cirka 20 dagar.

Under 2002 fanns det i vissa odlingar bekämpningsbehov

under både juli och augusti och då räcker det inte med en

behandling. Ytterligare ett problem är att äpplena inte får

skördas förrän tidigast 30 dagar efter behandling med

Gusathion. Detta kan skapa problem, framförallt med

tidiga sorter. 

Gusathion lär dock inte få användas så många år till i

Sverige. Preparatet är sedan 2005 förbjudet i Norge och

EU väntas följa efter. Detta innebär att odlarna endast

kommer att ha ett fåtal insekticider att välja bland för

bekämpning av äpplevecklaren. Samtliga preparat har

stora nackdelar, antingen beroende på giftigheten eller

effektiviteten, och inget av dem kommer i ett längre

tidsperspektiv att kunna garantera en effektiv bekämp-

ning. Vi förväntar oss därför en kraftig ökning av intresset

för och användningen av förvirringsmetoden mot

äpplevecklaren i framtiden.

Svenska fruktodlare utsätts för hård konkurrens genom

omfattande fruktimport från Holland, Italien och

Frankrike. Bland de nya EU-medlemsstaterna producerar

framför allt vårt grannland Polen mycket frukt. Är det,

ekonomiskt sett, överhuvudtaget angeläget att Sverige

fortsätter att producera frukt, när det är billigare att odla

den i andra regioner? 

Frågan ställer saken på sin spets och tydliggör att

fruktodlingens ekonomiska betydelse inte är lika med

enbart skördeintäkten. Fruktodlingar på Österlen är värda

betydligt mer än det antal ton äpplen som produceras.

Landskapets särart präglas av fruktodlingarna och dessa

har mycket stor betydelse för regionens attraktivitet. Ett

levande kulturlandskap är viktigt för turistnäringen och

har dessutom en allmän strukturpolitisk betydelse.

Landskapets attraktivitet påverkar även den ekonomiska

utvecklingen i Öresundsregionen.

Figur 2. Rött spinnkvalster, Panonychus ulmi, som angrips av rovkvalster,
Typhlodromus pyri. Foto: Jan Nyrop
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Framtida utmaningar 
■ Att utvidga de biologiska metoderna till att omfatta

samtliga viktiga skadegörare i nordiska äppleodlingar,

till exempel genom att kombinera behandling med

feromoner och Bacillus thuringiensis.

■ Att övertyga odlarna om vikten av att fortsätta feromon-

behandlingen trots att skadeinsektstrycket gått ned.

LÄSTIPS:
• Witzgall, P. och Bengtsson, M. 2003. Feromoner förvirrar äppleveckla-

ren effektivt. Frukt & Bär 45(4):20-21.
• Witzgall, P. och Bengtsson, M. 2002. Förvirringstider på Österlen. Frukt

& Bär 44(3):8-10.
• Bengtsson, M. och Witzgall, P. 2000. Feromoner i äppleodlingen. Fakta

Trädgård Nr. 4, 2000, 4 sid.
• Witzgall, P., Bäckman, A.-C., Svensson, M., Koch, U.T., Rama, F., El-Sayed,

A., Brauchli, J., Arn, H., Bengtsson, M. and Löfqvist, J. 1999. Behavioral
observations of codling moth, Cydia pomonella, in orchards permea-
ted with synthetic pheromone. BioControl 44:211-237.

• Witzgall, P., Bengtsson, M., Rauscher, S., Liblikas, I., Bäckman, A.-C.,
Coracini, M., Anderson, P. and Löfqvist, J. 2001. Identification of further
sex pheromone synergists in the codling moth, Cydia pomonella.
Entomologia Experimentalis et Applicata 101:131-141.

Rönnbärsmalen biter i det sura äpplet

Om biologiska bekämpningsmetoder ska kunna etableras

fullt ut i äppleodlingar i Norden är rönnbärsmalen en

nyckelart. Först när de biologiska metoderna inkluderar ett

effektivt skydd också mot denna mer oregelbundna ska-

degörare, kan de anses vara ett fullgott alternativ till kon-

ventionell bekämpning. Det viktigaste argumentet från

odlarhåll mot feromonbekämpning av äpplevecklaren (se

ovan) är att rönnbärsmalen ändå måste bekämpas vartan-

nat till vart fjärde år med insekticider. Så länge det saknas

en biologisk bekämpningsmetod mot rönnbärsmalen

kommer användningen av feromoner mot äpplevecklaren

att vara begränsad. I Norge är fruktodlarna i stort behov av

nya tekniker eftersom Gusathion är förbjudet.

Det är framförallt med hjälp av flyktiga ämnen – dofter

från värdväxten – som växtätande insekter identifierar

lämpliga äggläggningsplatser. Rönnbärsmalshononan

måste inte bara skilja rönn från andra växter utan hon

måste också effektivt hitta rönnbär i ett gynnsamt stadium

för äggläggning. Doften ger henne en utförlig informa-

tion om bärens utvecklingsgrad och fysiologiska tillstånd.

För rönnbärsmalen eller äpplevecklaren är rönn- eller

äppleträd utan frukt, med enbart blommor eller med

mogen frukt, inte attraktiva – larverna som kläcks ur

äggen behöver gröna kart för sin utveckling. För deras

överlevnad är det helt nödvändigt att honan hittar en

gynnsam näringskälla. Ytterligare en svårighet för honor-

na är att äggen läggs nattetid vilket innebär kraftigt

begränsade synintryck. Dofter tillåter en effektiv oriente-

ring över större avstånd än synen.

Rönnbärsmalen lever i skogen. Vartannat till vart fjärde år,

då blomning och fruktsättning i rönn uteblir, invaderar

den bland annat äppleodlingar. Rönnbärsmalshonorna

kan förstöra hela skörden inom stora odlingsarealer.

Arten angriper och skadar äpplena men kan inte överleva

på dem och etablerar sig därför inte permanent i frukt-

odlingar. I en bekämpningsmetod mot rönnbärsmalen

måste man inrikta sig på att stoppa inflygningen av redan

parade honor och därmed förhindra deras äggläggning. 

Det är varken ekonomiskt eller praktiskt möjligt att

använda feromonförvirring eller någon annan biologisk

bekämpningsmetod i vidsträckta skogsområden. Bio-

signalprogrammets syfte har därför varit att identifiera de

växtdofter från rönn som styr äggläggningen hos rönn-

bärsmalshonorna. Växtsubstanserna kommer att använ-

das för massfångst av honor längs med äppleodlingarnas

gränser och metoden ska utvecklas till en säker och

kostnadseffektiv bekämpningsteknik. 

En kemisk analys av de flyktiga ämnen som avges från

rönn respektive äpple visar att de bägge växterna har

stora likheter i doftprofil. Doftblandningen som avges



16

från gröna rönnkart respektive från gröna små äpplen

skiljer sig främst åt genom den proportionella samman-

sättningen. Med hjälp av elektrofysiologiska mätmetoder

kunde vi bestämma 15 olika, flyktiga ämnen från rönn

som uppfattas av rönnbärsmalshonans antenner. Tolv av

dessa substanser, det vill säga huvuddelen, återfinns

också i äpple (figur 3).

2-Fenyletanol är en karakteristisk substans för rönn som

inte finns i äpple. Anetol finns inte heller i äpple men

identifierades i doftuppsamlingar från ett par norska

rönnsorter. Fältförsök visar att både hanar och honor av

rönnbärsmalen attraheras till 2-fenyletanol. Attraktionen

förstärks när 2-fenyletanol blandas med anetol (figur 4).

Med andra ord kan vi konstatera att enstaka rönnsubstan-

ser är mycket attraktiva för rönnbärsmalen.

Upptäckten att en växtsubstans attraherar både honor

och hanar gör det möjligt att utveckla en biologisk

bekämpningsmetod. Om de parade honornas beteende

kan påverkas med syntetiska växtsubstanser, kan meto-

den bli lika effektiv som bekämpning med insekticider.  

Framtida utmaningar 
■ Att färdigutveckla tekniken där de två identifierade

rönnsubstanserna används för att fånga parade rönn-

bärsmalshoner längs äppleodlingarnas gränser. 

LÄSTIPS:
• Jaastad, G., Bengtsson, M., Anderson, P., Kobro, S., Knudsen, G. and

Witzgall, P. 2002. Sex pheromone of apple fruit moth Argyresthia
conjugella (Lepidoptera, Argyresthiidae). Agricultural and Forest
Entomology 4:223-236.

• Kobro, S., Søreide, L., Djønne, E., Rafoss, T., Jaastad, G. and Witzgall, P.
2003. Masting of rowan Sorbus aucuparia L. and consequences for the
apple fruit moth, Argyresthia conjugella Zeller. Popul Ecol 45:25-30.

GIS vidgar vyerna för feromonteknikerna

För att tillämpa feromonbaserade metoder är det nödvän-

digt att våga ta steget från laboratoriet och ut i den riktiga

världen. Det innebär naturligtvis en enorm förändring i

dimension att gå från sinnesfysiologiska experiment med

enstaka individer till att manipulera hela insektspopu-

lationer inom ett odlingsområde. För att framgångsrikt

Figur 3 Gaskromatografisk analys av gröna kart av rönn, Sorbus aucuparia,
och äpple, Malus domestica. Substanserna 1-15 utlöser antennsvar hos
honor av rönnbärsmalen. Substanserna 9, 14 och 15 återfanns inte i äpple.

Figur 4 Fällfångst av rönnbärsmal, Argyresthia conjugella, med 2-fenyl-
etanol, anetol samt med sexualferomonet Z11-16Ac (Z11-hexadecenyl-
acetat). Gula staplar visar fångst av hanar, svarta staplar honor.
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kunna planera, genomföra och utvärdera storskaliga

försök, krävs inte bara mängder av information kring loka-

la förhållanden utan också att informationen på ett effek-

tivt sätt görs tillgänglig både för forskare och användare.

Frukten på enstaka träd kan skyddas med insekticid-

besprutningar, oavsett avståndet till andra fruktträd eller

omgivande odlingar. Vid feromonbekämpning däremot,

eller användning av andra biologiska metoder, är avstån-

det till närliggande fruktodlingar helt avgörande.

Inflygning av redan parade honor från omgivningarna

kan mycket kraftfullt påverka resultatet. Behandling av

små ytor och otillräckligt avstånd till andra odlingar är

därför det största problemet vid användning av feromon-

baserade bekämpningsmetoder.

Feromoner används också för prognos av skadeinsekter,

både i samband med konventionell och feromonbaserad

bekämpning. Fällfångsten korreleras med information

om odlingen, klimatförhållanden och uppgifter om

insektsangrepp under tidigare år. I dagsläget försöker

odlaren oftast att intuitivt korrelera tillgänglig informa-

tion. Den samlade informationsmängden behövs för att

kunna tolka fällfångsten på rätt sätt och därmed kunna

vidta lämpliga åtgärder. Dessa data är karakteristiska för

en specifik lokal, men kan inte visas på traditionella kar-

tor eftersom förändringar i tiden kan vara helt avgörande.

Ett webbaserat geografiskt informationssystem (WebGIS)

är ett kraftfullt instrument som visar fångsten i feromon-

fällor tillsammans med odlingsrelaterade data. Relationer

både i tid och rum kan åskådliggöras. Genom att göra

databasen tillgänglig på webben blir det möjligt att

snabbt sprida och dela informationen. Ett WebGIS skapar

kontakt med användarna och blir en gemensam plattform

där forskare och odlare kan mötas. 

Vårt WebGIS PheroMap http://idecdefgh.hh.se:8080/phe-

romap/ som utvecklats inom Biosignal-programmet, visar

fällfångsten i feromonbehandlade och omgivande frukt-

odlingar i Skåne, till exempel Rörumsområdet (figur 5).

Användaren kan idag koppla upp sig mot Internet och få

en klar och tydlig presentation av fällfångst och tillhöran-

de data. I framtiden ska det också bli möjligt för odlaren

att via mobiltelefon eller stationär dator uppdatera data-

basen med fällfångstresultat från den egna odlingen.

WebGIS kommer att vara av stor betydelse för en fram-

gångsrik och effektiv planering av miljövänlig bekämp-

ningsteknik inom större odlingsområden. En global infor-

mationstillgång öppnar vägar för distansrådgivning och

kan därmed ytterligare bidra till systemets ekonomiska

potential.

Alla storskaliga tillämpningar av feromoner har åstad-

kommits i samarbeten mellan universitet, kemisk industri

och odlarorganisationer. Det är viktigt att förbättra infor-

mationsflödet mellan samarbetsparterna, men också att

inkludera odlaren. Ett WebGIS skapar förutsättningar för

att förbättra kommunikationen mellan alla berörda parter

och kommer att bli en utmärkt annonspelare för en

storskalig användning av nya kontrollmetoder mot

skadeinsekter.

Figur 5 Karta över Rörumsområdet, där förvirringsförsök mot äpple-
vecklaren utfördes (vänster). I mitten visas en digital karta med vägar,
vattendrag och vegetationstyper. Användaren väljer vilken information
som ska visas. Samma karta på högersidan visar enbart äppleodlingar
(orange), höjdlinjer, vattendrag och feromonfällor (blå prickar). Vid mus-
klick på feromonfällorna visas fällfångst över säsongen tillsammans med
väderdata.
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Framtida utmaningar 
■ Utveckla möjlighet för odlaren att uppdatera WebGIS-

databasen via mobiltelefon eller dator.

■ Användning av automatiska fällor i representativa od-

lingar för direkt inrapportering till WebGIS-databasen.

Förbättrad kombinationsteknik för
bekämpning i vinodling

Flyktiga substanser från växter har många olika funktio-

ner. De kan skydda växten mot stressfaktorer från omgiv-

ningarna men framförallt medför de biologiska interak-

tioner med andra växter, mikroorganismer och insekter

men även med fåglar och däggdjur.

Vin, Vitis vinifera, är ett synnerligen fascinerande exem-

pel på hur mångfasetterad funktion en plantdoft kan ha.

Doftsubstanser från druvan ger vinet dess sensoriska kva-

lité och karaktär. Men samma substanser skyddar också

gröna druvor mot svampsjukdomar och växtätande djur

(figur 6). Insekter som specialiserat sig på att leva på

vinplantan har istället lärt sig att använda dessa flyktiga

ämnen som signaler för att hitta lämpliga äggläggnings-

platser. Honans val av en lämplig värdväxt har avgörande

betydelse för larvernas överlevnad.

Kunskap om vilka växtsubstanser som lockar parade

insektshonor av en viss art innebär därför en möjlighet att

selektivt bekämpa också skadeinsektshonor. Vinplantan

avger hundratals olika flyktiga ämnen från blad och frukt.

Utmaningen för Biosignal-programmet har varit att

plocka ut de substanser som har betydelse för att vin-

vecklaren lockas till växten och lägger sina ägg där.

Vinvecklaren är den ekonomiskt viktigaste skadegöraren

på Europas fyra miljoner hektar vinodlingar. Den kan bli

en modellinsekt där en kombination av feromoner och

kairomoner används för insektsbekämpning. Sexual-

feromonet hos vinvecklaren är väl undersökt och

förvirringsmetoden används redan med framgång i

huvuddelen av vinodlingarna i norra Italien, Schweiz 

och Tyskland. Ett lockbete för parade honor kan användas

både för att kontrollera att ingen inflygning av parade

honor sker till odlingen och för att ytterligare förbättra

feromonbehandlingen genom att fånga parade honor.

Vi har identifierat tio flyktiga substanser från vinplantan

som i en blandning i laboratoriet är lika attraktiva för

parade vinvecklarhonor som druvor eller uppsamlad doft

från vinplantor. Vindtunnelförsök med syntetiska ämnen

visar att tre av dessa aktiva substanser är nödvändiga för

att locka parade honor (figur 7).

Resultatet innebär ett genombrott i arbetet med att

identifiera kairomoner, vilket kommer att vara till stor

användning i arbetet med andra skadeinsektsarter. Endast

tre substanser är tillräckligt för att attrahera honorna.

Blandningsförhållandet, det vill säga proportionen mel-

lan substanserna, är viktigt både i växt- och feromonsub-

stansblandningar. De tre växtsubstanser som lockar vin-

vecklarhonor förekommer också i många andra växter

men proportionen kan vara specifik. Honorna är nästan

Figur 6 Flyktiga ämnen skyddar vindruvor mot svampsjukdomar och
växtätande djur, medan växtätande insekter använder samma substanser
för att hitta äggläggningsplatser.
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lika känsliga för växtsubstanser som hanar är för honfero-

mon. Det kan även finnas växtsubstanser som har av-

skräckande effekt för vinvecklaren. Försök pågår för att

utröna detta.

Resultaten som uppnåtts inom Biosignal-programmet har

betydelse inte bara för skadeinsektsbekämpning, utan

också för förädling av vinsorter. Substanserna som lockar

eller avskräcker vinvecklaren har betydelse för växtens

försvar mot svampar. Substanserna är också aromämnen

som medverkar till vinets doft och smak. För en effektiv

framtagning av nya vinsorter är det viktigt att förstå den

biologiska effekten av flyktiga växtämnen.

Framtida utmaningar 
■ Genom arbetet med feromoner har vi etablerat ett

aktivt forskarsamarbete och personutbyte med ledande

institutioner inom vinforskningsområdet i Tyskland,

Schweiz och Italien. Fortsättningsprojekt kommer att

inriktas mot förädling av vinsorter som även är lämpli-

ga för ett nordiskt klimat. Vi kommer att arbeta för etab-

lering av odling och förädling av dessa vinsorter i

Sverige.

■ Kunskap om doftämnen från vin och deras effekter på

olika organismer kan bidra till förädling med avseende

på klimat, härdighet mot skadeinsekter och vinets

smak. 

LÄSTIPS:
• Tasin, M., Anfora, G., Ioratti, C., Carlin, S., De Cristofaro, A., Schmidt, S.,

Bengtsson, M., Versini, G. and Witzgall, P. 2005. Antennal and behavio-
ral responses of grapevine moth Lobesia botrana females to volatiles
from grapevine. Journal of Chemical Ecology 31:77-87.

• Tasin, M., Bäckman, A.-C., Bengtsson, M., Ioriatti, C. and Witzgall, P.
2006. Essential host plant cues in the grapevine moth.
Naturwissenschaften 93:141-144.

• Witzgall, P., Tasin, M., Buser, H.-R., Wegner-Kiss, G., Mancebón, V.S.M.,
Ioratti, C., Bäckman, A.-C., Bengtsson, M., Lehmann, L. and Francke, W.
2005. New pheromone components of the grapevine moth Lobesia
botrana. Journal of Chemical Ecology 31:2923-2932.

Figur 7 Parade vinvecklarhonors attraktion i en vindtunnel till vindruvor (A), uppsamlad vindruvsdoft (B), och till en blanding av syntetiska växtdofter (C).
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Feromonmetoder i brasilianska fruktodlingar

Brasilien är en av världens ledande producenter av jord-

bruks- och trädgårdsprodukter. Användningen av växts-

kyddsmedel i Brasilien är ett allvarligt hot mot miljön,

konsumenterna och framförallt mot dem som arbetar

inom produktionen. Miljöproblem är internationella och

kräver samarbete över gränserna. Till exempel ökar

importen av jordbruksprodukter från Brasilien till Euro-

pa, vilket medför ett stort  intresse för att minska resthalter

av bekämpningsmedel.

Jordbruksarbetare i Brasilien utsätts dagligen för gamla,

mycket giftiga bekämpningsmedel. Inom Biosignal-

programmet har vi arbetat med ett par nyckelarter bland

skadegörarna och kan nu erbjuda en effektiv feromon-

teknik som ersätter de mest akuta, neurotoxiska insektici-

dena för ett antal grödor. Vårt samarbete med brasilianska

forskarkollegor och växtskyddsexperter, har skapat ett

nätverk som både består av akademiska institutioner och

privata företag, vilket gynnar “leading-edge”-kompetens

och forskning på växtskyddstekniker i Sverige. Den eko-

nomiska betydelsen av brasilianskt jordbruk ökar alltmer

och stimulerar även Biosignals avknoppningsföretag

PheroNet AB.

I Brasilien registreras år 2006 feromonbekämpning av tre

nyckelarter i brasilianska fruktodlingar, först och främst

den brasilianska äpplevecklaren Bonagota cranaodes,

men även persikovecklaren Grapholia molesta och äpple-

vecklaren Cydia pomonella. Arbetet på några hundra hek-

tar i södra Brasilien (figur 8), utförs av en tidigare dokto-

rand inom Biosignal-programmet och ett brasiliansk före-

tag, Pherobras (Sao Paolo), som är associerat med

PheroNet. Ett antal feromoner för prognosfällor har 

redan registerats och exporteras av PheroNet till 

Brasilien. En viktig del av vårt engagemang har varit att

bygga upp forskarkompetens i Brasilien, vilket är en grund

för fortsatta samarbeten och en framtida utveckling. 

Framtida utmaningar 
■ Fortsatt utveckling av feromontekniker för skadeinsek-

ter i grödor där det används stora mängder insekticider,

såsom majs och sockerrör. Arbetet kommer att utföras i

samarbete med våra brasilianska kontakter men teknik-

erna kommer att så snart som möjligt göras tillgängliga

också för andra länder i Sydamerika.  

LÄSTIPS:
• Eiras, A.E., Kovaleski, A., Vilela, E.F., Chambon, J.P., Unelius, C.R.,

Borg-Karlson, A.-K., Liblikas, I., Mozuraitis, R., Bengtsson, M. and
Witzgall, P. 1999. Sex pheromone of the Brazilian apple leafroller,
Bonagota cranaodes Meyrick (Lepidoptera, Tortricidae). Zeitschrift
für Naturforschung 54c:595-601.

• Coracini, M.D.A., Bengtsson, M., Reckziegel, A., Löfqvist, J., Francke, W.,
Vilela, E.F., Eiras, A.E., Kovaleski, A. and Witzgall, P. 2001. Identification
of a four-component sex pheromone blend in Bonagota cranaodes
(Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Economic Entomology 
94:911-914.

• Coracini, M.D.A., Bengtsson, M., Reckziegel, A., Eiras, A.E., Vilela, E.F.,
Anderson, P., Francke, W., Löfqvist, J. and Witzgall, P. 2003. Behavioural
effects of minor sex pheromone components in Brazilian apple
leafroller Bonagota cranaodes (Lep., Tortricidae). Journal of Applied
Entomology 127:427-434.

Figur 8 Inför registrering av feromonbaserad bekämpningsmetod mot
brasilianska skadegörare på äpple, genomförs försök i en cirka 500 hektar
stor odling i Rio Grande do Sul i södra Brasilien. Foto: Miryan Coracini
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Den svenska yrkesfruktodlingen hade sin början 1888 på

gården Karakås i utkanten av Kivik. Det var pionjären och

banbrytaren Henric Åkesson som i liten skala började

plantera träd i ordnade rader och system. Odlings-

tekniken under de senaste hundra åren har gått framåt

och dagens moderna odlingsteknik präglas framförallt av

svagväxande grundstammar, smala trädformer och luftiga

kronor. Vi ser nu också en kraftig utveckling av bekämp-

ningstekniken i riktning mot hållbara biologiska metoder.

När knopparnas aktivitet kommer i gång börjar bekämp-

ningen i fruktodlingen. De stora problemen under första

delen av halvåret är fruktträdskräfta, skorv och mjöldagg.

Detta är svampsjukdomar som kan medföra stora 

problem om de får frodas fritt. I månadsskiftet juni/juli

börjar den största flygningen av både rönnbärsmal och

äpplevecklare. Dessa är vanligtvis stora skadedjurs-

problem i äppleodlingar och behandlas traditionellt på

kemisk väg. Men erfarenheten från Rörumsprojektet

säger oss att biologisk bekämpning med “feromon-

metoden” fungerar utmärkt mot äpplevecklaren.

Många odlare är anslutna till IP-odling – integrerad

produktion – som innebär att odlaren anpassar odlingen

efter behov av kemisk bekämpning mot skadegörare,

svamp, spridning av gödning och gödsel efter jord-

analyser samt tillförsel av vatten efter behov.

IP-odlaren följer ett regelverk, som är gemensamt för

grönsaker, potatis, frukt och bär. Grundpelarna för 

IP-regelverket är:

■ anpassning sker mot ekologiskt och ekonomiskt

uthålliga metoder

■ produkternas livsmedelssäkerhet och kvalitet

prioriteras

■ odlarens arbetsmiljö förbättras

■ alla åtgärder i odlingen dokumenteras

■ odling, inklusive dokumentation, är ställd under

kontroll

För den enskilde odlaren utgör IP ett verktyg för att

utveckla sitt företag och sig själv med lönsamhetsfördelar

som följd. Integrerad produktion ska inge ett starkt kon-

sumentförtroende för svenska produkter, såväl för potatis

och grönsaker som för frukt och bär. 

Kurt Knast är en av ett tiotal fruktodlare i Rörum som varit med i förvir-
ringsförsöken mot äpplevecklaren. Försöken visade att det går alldeles
utmärkt att bekämpa äpplevecklaren enbart med hjälp av feromoner. För
fruktodlarna är det mycket angeläget att minska kemikaliean-
vändningen. Det innebär inte bara en vinst för miljön och lägre utgifter
för bekämningsmedel, utan det har också ett stort goodwillvärde gente-
mot konsumenterna. Kurt Knast hoppas nu att forskningen ska finna lik-
nande sätt att även bekämpa övriga skadeinsekter inom fruktodling.
Foto: Jan-Olle Persson

Äppleodling i praktiken
Henrik Stridh, Äpplets hus i Kivik
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Foto: Peter Jigerström
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Problemet

Mat för människor är också utmärkt föda för en rad insek-

ter. De flesta insektsskador sker på växande gröda, men

många insekter har anpassat sig till den speciella

inomhusmiljö som olika industri- och lagerlokaler utgör

och de angriper lagervaror eller livsmedel i produk-

tionen. Sådana arter brukar kallas förrådsskadegörare.

Dessa har varit ett gissel för människan alltsedan man

började samla och lagra föda. Aktiv bekämpning av dessa

insekter finns beskriven redan i det forna Egypten. 

Ungefär 150 av världens insektsarter räknas till förråds-

skadegörarna. De flesta är skalbaggar eller fjärilar, men

även andra grupper är representerade. Gemensamt för

alla dessa insekter är att de nästan enbart hittas där

människor lagrar mat eller andra förnödenheter som har

sitt ursprung i växt- eller djurrriket. Många arter är sprid-

da över en stor del av jorden. Dit hör de arter som vi arbe-

tat med inom Biosignal:

■ Mottfjärilar tillhörande familjen Pyralidae:

• Kvarnmott (Ephestia kuehniella) – förekommer allmänt

i olika livsmedelsindustrier, i norra Europa främst i

kvarnar.

• Mandelmott (Ephestia cautella) – förekommer i samma

typer av lokaler som kvarnmott, i tempererade områ-

den mest i varmare lokaler såsom bagerier och kon-

fektyrfabriker.

• Indiskt mjölmott (Plodia interpunctella) – allmänt före-

kommande i foderlokaler, djuraffärer med flera platser. 

■ Mjölbaggar (Tribolium-arter) – förekommer inom indu-

strin såväl som i lagerutrymmen.

På många håll i världen förstörs en mycket stor del av grö-

dan efter skörden. I den industrialiserade världen har för-

lusterna kunnat hållas låga med hjälp av kemiska bekämp-

ningsmedel, men med ökad kunskap om olika preparats

negativa effekter på miljön och på oss själva, har intresset

för alternativa bekämpningsmetoder ökat. Inom EU för-

bjöds till exempel 1998 metylbromid, som användes

mycket mot denna typ av skadeinsekter. Nya miljövänliga

alternativ behöver utvecklas. Framtidens insektskontroll i

industrier och andra lokaler kommer att bestå av ett brett

och kompletterande batteri av metoder. Olika sätt att

utnyttja insekternas doftsinne kommer troligen att spela

en betydelsefull roll.

Framgångsrik förvirring bekräftas av
vattenfällor

Nya, miljövänliga metoder som till exempel ersätter

metylbromid inkluderar kylning, uppvärmning, allmänt

bättre hygien och nu också behandling med sexualfero-

moner. Under 2003-2005 har vi genomfört storskaliga för-

virringsförsök i olika industri- och lagerlokaler i Sverige,

Danmark och Polen med syfte att förvirra hanarna av tre

olika mottfjärilar – kvarnmott, indiskt mjölmott och man-

delmott (figur 9). Genom att jämföra fångsten av hanar i

övervakningsfällor (försedda med dispensrar som avger

samma doft som honorna) före, under och efter behand-

lingen kan man få ett mått på bekämpningsresultatet. 

Dofter för bekämpning av skadeinsekter i kvarn och bageri 

Figur 9 Naturlig miljö för förrådsskadegörare, här packhallen i en kvarn.
Foto: Erling Jirle
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Före behandlingen, då endast de attraktiva fällorna fanns

på plats, kunde upp till 25 hanar fångas i medeltal per

fälla i en svensk kvarn under en vecka. Efter att

förvirringsdispensrarna satts upp var de flesta fällorna

tomma (figur 10). Detta visar att hanarna inte kan hitta

övervakningfällorna och sannolikt inte heller honorna. 

Till skillnad från tiden före förvirringen är det svårt att

hitta mott när man går runt i de behandlade lokalerna,

vilket bekräftas av personalen. Till exempel är sommar-

populationerna, som normalt är höga, nu väsentligt 

lägre än vinterpopulationen vid bekämpningens början

(figur 10). I samarbete med olika företag är metoden på

väg att kommersialiseras och den kan i framtiden bidra till

att hålla dessa mottarter i schack på ett miljömässigt 

tillfredsställande sätt.

Figur 10 Medelfångst av kvarnmott i övervakningsfällor i en kvarn i
Sverige. Förvirring sattes in i januari 2003 och togs bort i oktober 2004.
Fällfångsten minskade drastiskt direkt efter att förvirringen påbörjats.
Under de två följande somrarna (varmt och vanligtvis höga fångster)
fångades färre eller mycket färre mott (inringat) än under vintern före
förvirringen.

Resultat

■ Förvirringsmetoden har fungerat utmärkt för

alla de tre viktiga mottarterna – kvarnmott,

mandelmott och indiskt mjölmott. Försök har

genomförts i kvarnar, foderlager, i en zooaffär

och i en konfektyrfabrik. Genomgående är den

hygienansvariga personalen mycket nöjd med

resultaten och upplever att mottpopulationerna

reducerats väsentligt.

■ Det tyska företaget Agrinova har, mycket tack vare

våra framgångsrika studier, påbörjat processen

för registrering av förvirringsmetoden mot mott-

fjärilar i livsmedelindustrin inom EU. Produkten

är också på god väg att registreras i USA.

■ En av arterna, mandelmottet, attraheras till

vanligt vatten och både hanar och honor kan

fångas i hinkar med vatten. Detta ökar möjlig-

heterna att utvärdera hur effektiva olika bekämp-

ningsmetoder är. I och med att också honor

fångas finns potential att använda metoden för

massfångst av denna art.

■ Hanar såväl som honor av motten attraheras till

en syntetisk blandning av tre födoämnes-

substanser (fenylacetaldehyd, nonanal och etyl-

vanillin), vilket möjliggör utveckling av bekämp-

ningsmetod baserad på massfångst.

■ Genom att lägga till fler feromonkomponenter

kan övervakningsfällorna för mandelmott och

indiskt mjölmott göras betydligt effektivare jäm-

fört med de feromonbeten som säljs idag.
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Ett problem när man ska bevisa att en metod är fram-

gångsrik, är att det är svårt eller snarare omöjligt att hitta

flera jämförbara lokaler som kan behandlas med olika

metoder eller förbli obehandlade. I de flesta fall har vi

därför fått förlita oss på hur nöjd den ansvariga persona-

len är, men för en av arterna, mandelmott, har vi utvecklat

ett annat sätt att mäta framgången. Både hanar och honor

av denna art dras till vatten. I en konfektyrfabrik visade

försök att vatten var lika effektivt som feromon för att

fånga hanar. Dessutom fångades honor. En plasthink med 

lite vatten i botten och en klisterremsa runt kanten, blir ett

effektivt hjälpmedel för att få ett mått på mandelmott-

populationen. I denna lokal följdes förvirringsbehand-

lingen av minskade fångster i vattenfällorna. Därmed

bekräftades att förvirringen verkligen påverkar popula-

tionstätheten.

Framtida utmaningar
■ När metoden, förhoppningsvis inom kort, blir god-

känd och registrerad i olika länder finns möjlighet att i

större skala optimera olika faktorer som påverkar

förvirringsframgång och ekonomi. Till exempel kan

kanske antalet dispensrar minskas utan att det leder till

sämre förvirring. Det blir även intressant att anpassa

metoden till olika klimat, allt från kallt tempererat till

tropiskt, som påverkar både avgivning och insekternas

beteende.

■ För att på ett enkelt sätt kunna verifiera hur fram-

gångsrik en behandling är, måste olika metoder utveck-

las som gör det möjligt att uppskatta populations-

tätheten av alla arterna på ett sätt som inte baseras på

fångst i feromonfällor.

LÄSTIPS:
• Anderbrant, O. och Löfstedt, C. 2002. Dofter mot “mask” i maten.

Livsmedelsteknik 44:46-47.
• Ryne, C., Ekeberg, M., Olsson, P.-O.C., Valeur, P.G. and Löfstedt, C. 2002.

Water revisited: a powerful attractant for certain stored-product
moths. Entomologia Experimentalis et Applicata 103:99-103.

• Anderbrant, O., Ryne, C., Olsson, P.-O.C. och Löfstedt, C. 2005.
Doftämnen istället för gifter i livsmedelsindustrin. Forskningsnytt
1/2005:22-23.

• Ryne, C., Ekeberg, M., Jonzén, N., Oehlschlager, C., Löfstedt, C. and
Anderbrant, O. Reduction in an almond moth Ephestia cautella
(Lepidoptera: Pyralidae) population by means of mating disruption.
Pest Management Science (i tryck).

Effektivare övervakning är a och o 

Livsmedelsindustrin använder redan i stor utsträckning

feromonfällor för att övervaka förekomsten av skadein-

sekter. Enbart i Sverige förbrukas flera 10 000-tals beten

för fångst av de tre mottarterna. Vi har inom projektet

visat att dessa fällor kan göras betydligt effektivare om

man modifierar feromonbetet. För mandelmott räcker det

med att tillsätta ytterligare en feromonkomponent för att

göra fällan mer än fem gånger så effektiv (figur 11). När det

gäller det indiska mjölmottet har en fyrkomponentbland-

ning i flera fall visat sig vara effektivare än de kommer-

siella betena, om än inte lika dramatiskt som för mandel-

mott. Genom att använda effektivare övervakningssytem

Figur 11 Mer än fem gånger så många mandelmott fångas i feromonfällan
med två eller fyra kemiska ämnen i betet jämfört med de kommersiella
en-komponentsbetena. Resultat från försök i konfektyrfabrik.
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kan begynnande populationsökningar upptäckas tidiga-

re och olika motåtgärder utvärderas med större noggran-

het. Som ett extra hjälpmedel när det gäller mandelmottet

har vi, som nämnts tidigare, också vattenfällor att tillgå.

Tyvärr fungerar inte vatten för kvarnmott eller indiskt

mjölmott, men i jakten på en attrahent som kan fånga

honor också av dessa arter, har vi kommit en bra bit på

väg (se “Choklad som vapen”).

Framtida utmaningar
■ För två av arterna har vi utvecklat effektivare fero-

monbeten än de som säljs idag. För att göra våra beten

konkurrenskraftiga behövs en kombination av substan-

ser som gör att fångsten av alla tre arterna blir bättre.

Rätt proportioner är av mycket stor vikt i ett sådant

bete. Det har nämligen visat sig att om ett av ämnena

finns i för hög koncentration, så har det negativ effekt

på en av arterna. 

LÄSTIPS:
• Zhu, J., Ryne, C., Unelius, R.C., Valeur, P. G. and Löfstedt, C. 1999. The

importance of complete pheromone blend for the male attraction of
Indian meal moth, Plodia interpunctuella (Hbn.) (Lepidoptera:
Pyralidae). Entomologia Experimentalis et Applicata 92:137-146.

Choklad som vapen  

Insekter finner ofta sin föda och äggläggningsplatser

med hjälp av doftsinnet. Vi har visat att choklad, som är

en av mandelmottets näringskällor, avger dofter som inte

bara lockar mandelmott utan också de två andra arterna

mottfjärilar – kvarnmott och indiskt mjölmott. Precis som

för vinvecklaren, se “Förbättrad kombinationsteknik för be-

kämpning i vinodling”, kan vi här tala om ett genombrott

i sökandet efter attrahenter som lockar honor. Flera av de

attraktiva doftkomponenterna i choklad har identifierats.

De utlöser både nervimpulser i antennen och olika slags

beteenden. Både mandelmott och indiskt mjölmott flyger

mot och landar på doftkällan i vindtunnelexperiment, i

synnerhet när de identifierade kemikalierna – etylvanilin,

nonanal och fenylacetaldehyd – presenteras i en bland-

ning. För första gången när det gäller dessa insekter har vi

kunnat påvisa att ämnen i födan är så attraktiva att fjäril-

arna flyger hela vägen upp till doftkällan och landar på

denna (figur 12). Dessa resultat kan bidra till att utveckla

fällor som fångar båda könen av alla de tre arterna.

Eftersom även honor attraheras finns potential att inklu-

dera sådana fällor i bekämpningsprogram. Dessutom kan

fångst av honor vara effektivt för att utvärdera hur olika

kontrollmetoder fungerar.

Framtida utmaningar
■ Honor beter sig i viss mån annorlunda än hanar när de fly-

ger upp mot en doftkälla. För flera fjärilsarter har det visat

sig svårt att fånga honorna i fällor designade för fångst av

hanar. Här krävs nytänkande och utveckling av nya fäll-

typer baserat på kunskap om honornas flygbeteende.

■ De ämnen som ingår i den attraktiva blandningen har

olika egenskaper, till exempel flyktighet. Både propor-

tionerna i blandningen och avgivningssättet måste

optimeras.

■■ Indiskt mjölmott Hanar
■ Indiskt mjölmott Honor
■ Mandelmott Hanar
■ Mandelmott Honor
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Landning på kemikalier som finns i choklad

Figur 12 Andel hanar och honor av mandelmott och indiskt mjölmott som
attraheras och landar på doftkällan, en blandning av tre substanser som
ingår i choklad.

Kontroll                   Chokladblandning



27

LÄSTIPS:
• Olsson, C. 2001. Matdofters potential i bekämpning av förrådsskade-

insekter. Växtskyddsnotiser 65:39-42.
• Olsson, P.-O. C., Anderbrant, O. and Löfstedt, C. 2005. Flight and ovipo-

sition behavior of Ephestia cautella and Plodia interpunctella in
response to odors of different chocolate products. Journal of Insect
Behavior 18:363-380.

• Olsson. P.-O. C., Anderbrant, O., Löfstedt, C., Borg-Karlson, A.-K. and
Liblikas, I. 2005. Electrophysiological and behavioral responses to
chocolate volatiles of both sexes of the pyralid moths Ephestia
cautella and Plodia interpunctella. Journal of Chemical Ecology
31:2947-2961.

• Olsson. P.-O. C., Anderbrant, O. and Löfstedt, C. 2006. Attraction and
oviposition of Ephestia kuehniella induced by volatiles identified 
from chocolate products. Entomologia Experimentalis et Applicata
119:137-144.

Rent mjöl i påsen

Mjölbaggar utgör ett gissel i många livsmedelsindustrier

och de är förmodligen de kryp som konsumenter oftast

hittar i mjöl- och grynpaket. Substansen 4,8-dimetyldeka-

nal är sedan tidigare känd som aggregationsferomon för

ett par av arterna inom släktet Tribolium, men dess akti-

vitet är genomgående låg. I sökandet efter fler feromon-

komponenter testade vi ett antal tidigare kända substan-

ser, bland annat så kallade benzoquinoner som föresla-

gits fungera som försvarssubstanser hos mjölbaggar. Det

visade sig att flera av dessa substanser kunde uppfattas av

rismjölbaggarnas (T. confusum) antenner. Dessutom ut-

löste de attraktionsbeteende, i vissa fall hos båda könen. 

Mycket tyder således på att mjölbaggarnas doftsignal-

system är mera komplext än man tidigare antagit. I andra

studier har vi försökt utröna var på insektskroppen de

attraktiva substanserna produceras och vi har dokumen-

terat körtelmynningar på rismjölbaggens samtliga benpar.

Beteendestudier visar dock att även andra delar av

mjölbaggens kropp innehåller attraktiva substanser. 

Sammantaget inger dessa grundvetenskapliga studier 

hopp om att man i framtiden kan finna mer potenta attra-

henter också för olika arter av mjölbaggar.

Framtida utmaningar
■ Fällor och beten för mjölbaggar behöver förbättras för

att de ska bli användbara hjälpmedel i skadedjursbe-

kämpning. Fortsatta tester av de nya attraktiva ämnen

som identifierats inom projektet kan bidra till att bättre

beten kan framställas.

■ Det finns få undersökningar där olika attrahenter jäm-

förs och testas på mjölbaggar under naturliga förhållan-

den. Metodiken behöver utvecklas för att man ska få

fram tillförlitliga resultat.

LÄSTIPS:
• Olsson, P.-O. C., Ryne, C., Wallén, R., Anderbrant, O. and Löfstedt, C.

2006. Male-produced sex pheromone in Tribolium confusum:
behaviour and indications of whole body production sites. Journal of
Stored Product Reserach 42:173-172.

• Verheggen, F., Ryne, C., Olsson, P. -O. C., Arnoud, L., Lognay, G., Högberg,
H.-E., Persson, D., Haubruge, E. and Löfstedt, C. Electrophysiological
and behavioral activity of secondary metabolites in the confused
flour beetle, Tribolium confusum (manuskript).
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Saltå Kvarn AB har alltsedan starten 1964 uteslutande arbetat med ekologiska och biodynamiska råvaror. Även idag

kommer samtliga produkter från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. 

Alla kvarnar har problem med skadeinsekter av olika slag. Vanligast är mjölbaggar och kvarnmott. I vår kvarn är vi

förskonade från mjölbaggar men vi har en population kvarnmott som vi kämpar mot. Vårt vapen i den kampen är

våra städrutiner, som vi regelbundet ser över för att så effektivt som möjligt städa bort alla härdar. Städningen

kräver ofta stora ingrepp i maskineriet vilket medför omfattande produktionsstörningar. Särskilt på våren är det

viktigt att knäcka populationen. Eftersom vi är en ekologisk inriktad verksamhet är vi förhindrade att använda

kemiska preparat. Men det är ingen stor förlust eftersom de tillåtna medlen anses vara ganska uddlösa.  

Inom vårt samarbete med Anticimex använder vi idag en typ av feromonfälla för kvarnmott. Dessa fällor är dock

endast att betrakta som indikatorer på hur stark populationen är vid varje givet tillfälle. För vår verksamhet – och

säkerligen gäller det alla kvarnar – skulle det vara till mycket stor hjälp om fällorna vore effektivare så att de blev

en aktiv hjälp i vår kamp mot kvarnmotten.

Feromoner som städhjälp 
Johan Ununger, Saltå Kvarn AB
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Bladlöss, doftämnen och bekämpning
Problemet

Bladlöss står för en stor del av skadorna i många olika for-

mer av växtproduktion. Bland jordbruksgrödor är särskilt

stråsäd, ärtväxter och potatis utsatta. Vissa år kan även kål-

växter drabbas hårt. Möjligheterna att ställa prognoser för

kommande angrepp varierar. Även om varje bladlusindi-

vid har en begränsad förmåga att flyga, så kan luft-

strömmar föra dem långa sträckor under kort tid. I littera-

turen finns exempel på hur flygande bladlöss på tre dagar

fört växtvirus från Jylland till Karelen. Lågtryck som

passerar Skåne kan ibland skapa östliga vindar. Bladlöss,

som fångas upp av luftmassor från den europeiska konti-

nentens nordligare del, förs med de ostliga vindarna över

till Skåne och Sydsverige. En sådan förflyttning kan äga

rum på ett par dagar och leda till en dramatisk växt-

skyddsutveckling. Särskilt påtagligt är detta under år med

god förekomst av stråsädesbladlöss. Angrepp i stråsäd

gäller främst vårstråsäd.

Riktiga “bladlusår” inträffar vanligtvis en gång per fyraårs-

period. Det är sällsynt med två bladlusår i följd, vilket

anses bero på att den goda förekomsten under ett år gyn-

nar uppbyggnaden av naturliga fiender som kväver påföl-

jande års tillväxt av bladluspopulationen. Bladlöss i strå-

säd utgör, framför allt i tempererade regioner, ett stort

växtskyddsproblem. Ett fåtal arter dominerar och beroen-

de på var man befinner sig är den ena eller andra mest

betydelsefull.

Flera olika strategier används för att bekämpa bladlöss. I

de arealmässigt stora grödorna försöker man att gynna

bladlössens naturliga fiender, till exempel genom att

anlägga sprutfria kantzoner, som fungerar som ett slags

reservoar för nyttodjuren. I växthus släpper man istället ut

stora mängder av dem för att ta död på bladlössen.

Fortfarande är dock kemisk bladlössbekämpning mycket

vanlig, men det finns ett uttalat behov av att finna fler och

bättre alternativa bekämpningsmetoder.

Resultat

■ Växtsubstansen metylsalicylat har visat sig vara

effektiv för att fördröja etableringen av bladlöss i

grödan och mobiliserar även växtens eget 

försvar. Detta gäller i synnerhet för bladlöss i

växthus, men också för bladlöss som angriper

stråsäd.

■ Metylsalicylat, tillsammans med ytterligare två

substanser och upplösta i paraffinpellets, salu-

förs under varunamnet Nocoron, som är regi-

strerat i Tyskland. Ett arbetsbesparande system

med nätförpackade pellets och en fläkt med

perforerad slang för spridning av de flyktiga

föreningarna, fungerar utmärkt i växthus.

■ Försök med samma produkt i praktisk odling har

indikerat en bekämpningseffekt även mot stritar.

Detta kan öppna en helt ny marknad, eftersom

denna skadegörargrupp är mycket vanlig i till

exempel potatisodling.

■ Ett avknoppningsföretag, Organox, har bildats.

Bladlöss, doftämnen och bekämpning
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Bladlöss i stråsäd

Den bladlusart, som stått i centrum för vårt arbete, är hav-

rebladlusen, Rhopalosiphum padi (figur 13). På sommaren

förekommer den på cirka 200 olika gräsarter inklusive

stråsäd, men den övervintrar på hägg. De övervintrande

äggen kläcks i mellansverige i början av april och efter ett

par generationer av jungfrufödsel bildas vingade indivi-

der, som flyger ut till omgivande gräsmark. Som skadegö-

rare har den sin största betydelse på vårsådd stråsäd,

framför allt havre och korn. Angreppsnivån varierar starkt

från år till år, och man brukar räkna med ett riktigt blad-

lusår per fyraårsperiod. 

Av flera skäl utgör havrebladlusen en utmärkt modell för

studier, som ska leda till alternativa bekämpningsmetoder

och som bygger på egenskaper hos värdväxten. Under

den tid, som den lever på vintervärden, är den närmast

monofag, det vill säga har bara en värdväxtart, och är

Grundkurs bladlöss

Bladlöss är små insekter, som lever av växtsaft. På sommaren föder de levande ungar, och efter sex-åtta dagar är en

nyfödd unge fullbildad och börjar föda egna ungar. Tre-sex ungar produceras per dag under cirka 20 dagar.

Temperatur och födans kvalitet bestämmer tillväxt och antalet ungar per dag. 

I Sverige finns cirka 600 arter av bladlöss, och de flesta kan bara leva på ett begränsat antal värdväxter. Några få

arter har ett betydligt bredare spektrum av värdväxter och bland dem finns några mycket betydelsefulla skadedjur.

Persikobladlusen, Myzus persicae, är en ökänd skadegörare, som kan leva på mer än tusentalet olika värdväxter.

Grovt räknat är cirka 85 procent av alla bladlusarter monofaga, det vill säga de livnär sig av bara en växtart eller ett

växtsläkte, och har därför ett mycket begränsat värdväxtspektrum.

På sommaren är alla bladlöss honor, som föder levande ungar, men på hösten utvecklar nästan alla svenska

bladlusarter hanar och sexuella honor, som parar sig med hanarna och sedan lägger ägg som övervintrar. 

Bladlössen skadar växten genom att suga på olika växtdelar. De kan också överföra växtvirus och i avsöndrad

honungsdagg växer sotdaggsvampar som minskar ytan för fotosyntes.

Figur 13 Stammoder av havrebladlus, Rhopalosiphum padi, på korn.
Foto: Bildarkivet, Inst för växtvetenskap, SLU Alnarp
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således beroende av att kunna

känna igen den. Under de följande

generationerna har den ett bredare

urval av värdväxter men är mycket

beroende av värdväxtkvaliteten för

att på bästa sätt kunna utnyttja sin

fantastiska förökningskapacitet.

Avgörande för värdväxtkvaliteten är

växtsaftens innehåll av proteinkom-

ponenter, främst fria aminosyror.

Dessa egenskaper påverkas av en

rad olika faktorer som till exempel

gödsling, gräsart och klimat. En vik-

tig del av havrebladlusens beteende

går ut på att känna igen de bästa

värdväxterna och de bästa ätplatser-

na på dessa.

Sammantaget finns det alltså stora

möjligheter att med hjälp av olika

signalämnen påverka havrebladlu-

sens beteende och eventuellt finna

mekanismer som kan passa in även

på andra bladlusarter. Syftet med

våra undersökningar var att utnyttja

detta för att finna alternativ till kon-

ventionell kemisk bekämpning samt

att komplettera andra metoder, som

bygger på icke-kemisk bekämpning. 

I en undersökning av häggdofternas betydelse för

havrebladlusen fann vi, att ämnet metylsalicylat hade stor

betydelse för identifiering av värdväxten. Ämnet bildas

när bladlössen suger på unga grenar. Det fungerar bort-

stötande och får bladlössen att lämna plantan. Substansen

stänger också av inverkan av ett aggregationsferomon,

som bidrar till att hålla samman bladluskolonierna på

häggskotten. När vi applicerade metylsalicylat i vårstrå-

säden förstod vi att den även mobiliserar växternas eget

försvar och därför kan ha en dubbel verkan, när det gäller

att fördröja attacken. 

Sammantaget gav våra fältförsök med metylsalicylat en

bekämpningseffekt, som motsvarade 25-50 procents

minskning av bladlusförekomsten. Den största effekten

erhölls vid måttliga angreppsnivåer och den lägre effek-

ten vid höga bladlusförekomster (figur 14). 

Figur 14 Fältförsök med metylsalicylat i korn. Behandlingen påbörjades då bladlössen flög in i grödan
och av resultaten framgår att effekten var som störst när angreppsnivån var låg. Vid högre angrepps-
nivåer blev effekten sämre.

Kontroll                   Metyl salicylat Kontroll Metyl salicylat

Kontroll                   Metyl salicylatKontroll                   Metyl salicylat
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Bladlöss i växthus

Som uppföljning till observationen från korn, att metyl-

salicylat kan påverka växter så att de blir mindre attraktiva

för bladlössen, gjordes studier där olika växter utsattes för

metylsalicylat. För flera olika växter kunde vi konstatera

att bladlössens aptit förändrades. I en serie experiment

kunde vi visa att detta faktiskt sker i så stor utsträckning

att det kan vara en växtskyddsresurs. I samarbete med ett

trädgårdsföretag, som producerar kryddväxter i kruka,

Thorslunda Växthus AB, testades en blandning av signal-

ämnen som i första hand skulle imitera växt/växt-

kommunikation. En mindre pilotstudie i kommersiell

växthusproduktion gav uppmuntrande resultat: Det blev

en signifikant minskning av antalet plantor, som måste

kasseras på grund av bladlusangrepp (figur 15).

I det fortsatta sökandet efter en cocktail av signalsubstan-

ser, som kan användas i bekämpning av bladlöss i växt-

hus/trädgårds-produktion, har vi strävat efter att få en så

bredverkande blandning som möjligt. En kombination av

tre aktiva ämnen – metylsalicylat, mentol och 1,8-cineol – 

har patentsökts som växtskyddsprodukt. Den saluförs

under varunamnet Nocoron. 

Resultaten av bekämpningsförsöken har varit uppmunt-

rande och produkten är registrerad i Tyskland. Avgö-

rande för bekämpningseffekten är att man behandlar

förebyggande, det vill säga innan bladlössen anlänt till

grödan. Hittills finns det bästa experimentella underlaget

från odlingar av gurka och tomat, men även försök med

andra växtslag har gett uppmuntrande resultat, till exem-

pel i odling av snittrosor och dill. Nocoron har använts i

ett 30-tal kommersiella växthus i Europa. En utvärdering

har gjorts och erfarenheterna presenteras nedan.

LÄSTIPS:
• Glinwood, R., Pettersson, J., Ninkovic, V. och Ahmed, E. 2005. Bladlöss –

finns det “piller” som hjälper? Forskningsnytt 1/2005:16-17.

Figur 15 Växthusförsök med persilja som visar effekten av behandlingen
på antalet kasserade plantor. Metylsalicylat formulerat som paraffin-
granulat applicerades mellan krukorna.
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Hur hantera dofter – pellets i påse

Formuleringen ägnades stor uppmärksamhet. En första

tanke var att kombinera spridningen av den aktiva sub-

stansen metylsalicylat med gödslingen av grödan strax

efter att den kommit upp. Därför söktes, i samarbete med

en industriell partner, en lösning, där signalsubstanser

skulle kunna spridas i form av ett granulat, som passar

konventionella gödselspridare. Inom projektet utveckla-

des utrustning för att i mindre skala tillverka doftämnes-

berikade pellets. Utrustningen hade tillräcklig kapacitet

för att täcka behovet av formulering även av andra signal-

substanser, som blivit aktuella inom programmets ram.

Den kommersiella produkten Nocoron säljs i form av

pellets, men för växthusbruk förpackas de i nätrör som

hängs i växthustaket (figur 16). 

Framtida utmaningar
■ Både när det gäller användningen av Nocoron i växthus

och på friland behöver den anpassas till olika odlings-

åtgärder och annan biologisk bekämpning.

Vad är det kornplantan säger?

Flera försök inom bladlusprojektet har visat att växter inte

bara avger semiokemikalier utan också att de på något

sätt uppfattar och reagerar på sådana. Till exempel påver-

kar närvaron av olika ogräs kornplantor, så att de blir min-

dre attraktiva för bladlössen. Observationer som dessa

utgör grunden för ett nytt Mistra-sponsrat forsknings-

program, PlantComMistra, som fått anslag för en treårs-

period.

Målet är att skapa en hållbar bekämpningsstrategi, som

bygger på en kombination av nya odlingssystem, nytt

sortmaterial med multigen resistens, inducerat försvar

och ökad bekämpningseffekt av naturliga fiender. Med

hjälp av de nya kunskaperna om signalämnen mellan väx-

ter förväntas forskningsprogrammet utveckla metoder,

som motverkar skadegörarnas etablering i grödan och

som gynnar de naturliga fiendernas sökande efter bytes-

djur. Undersökningarna utgår från vårkorn, som är en

dominerande gröda i svensk växtodling, och från havre-

bladlus, som är en allvarlig skadegörare.

Framtida utmaningar
■ Den största grundvetenskapliga utmaningen är att

förstå hur växt-växt kommunikation fungerar kemiskt

och fysiologiskt. 

■ Naturliga fiender kan potentiellt spela en stor roll för

kontroll av bladlöss och här gäller det att kombinera

den kunskap vi har med praktiskt genomförbara modi-

fieringar i odlingarna.

Figur 16 Paraffin-pellets
inneslutna i nätrör som
hängs i växthustak.
Foto: Jan Pettersson
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Växthusodling i praktiken
Johanna Jansson, Växtinspektionen

Under odlingssäsongerna 2004 och 2005 har Nocoron provats i praktisk odling av odlare på olika platser i Europa.

Sommaren 2005 intervjuades 16 odlare med företag i sex europeiska länder. Odlingarna omfattade snittrosor,

paprika, utplanteringsväxter, tomat, aubergin, gurka, chilipeppar, kruksallat, krukpersilja, basilika och kronärts-

kocka. Frågorna handlade främst om vilka effekter odlarna tyckte sig ha sett på växter, bladlöss, andra skadegöra-

re och/eller nyttodjur. Även frågor om  till exempel hantering av medlet, övrig bekämpning i odlingen och väder-

förhållanden fanns med. 

De intervjuade odlarna var till övervägande del positiva till användningen av Nocoron. Produkten var lätt att han-

tera och de flesta tyckte sig se en positiv effekt av medlet (även om de sällan hade någon kontroll att jämföra med).

Medlet tycktes också fungera bra i kombination med nyttodjur. I ett fall fann man dock en oförklarlig ökning av

trips samtidigt som Nocoron användes. 

För att Nocoron ska fungera måste det användas förebyggande och under en ganska lång period. Det är också

viktigt att intervallet mellan behandlingarna inte blir för långt, särskilt vid höga temperaturer. 

Medlet kommer troligen inte att användas ensamt. I en kombination med både nyttodjur och kemisk bekämpning

utgör det en del av en mer komplex växtskyddsstrategi som även riktar sig mot andra skadegörare än bladlöss.

Medlet skulle till exempel kunna användas för att försena eventuella bladlusangrepp och därigenom minska

antalet kemiska bekämpningar eller mängden insatta nyttodjur riktade just mot bladlössen. Mot bakgrund av de

rapporterade problemen med trips i ett av företagen bör man noggrannare undersöka vad medlet har för effekter

på trips och de nyttodjur som används mot trips. Priset på preparatet påverkar naturligtvis hur det kommer att

användas, till exempel hur benägen man kommer att vara att prova det och hur ofta man tycker sig ha råd att

upprepa behandlingen.
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Problemet

Snytbaggarna, främst av arten Hylobius abietis, tillhör de

allvarligaste skogsskadeinsekterna i Sverige. Barrskog-

arnas kalhyggen är en i det närmaste perfekt livsmiljö för

snytbaggen. Nya stubbar och hyggesavfall avger på våren

mängder av kådsubstanser, som attraherar svärmande

snytbaggar, och det nya hygget blir perfekt för parning

och äggläggning. Stubbarnas grova rötter är idealiska

äggläggningsplatser med mängder av näring för larverna.

Ansamlingen av snytbaggar till färska hyggen kan bli

mycket stor – 10 000 snytbaggar per hektar är inte

ovanligt.

Ett stort antal snytbaggar kan därför finnas “på plats” vid

nyplantering av barrträdsplantor. Hela sommaren

näringsgnager de vuxna snytbaggarna. De lever då av

olika slags tunn bark, till exempel i frötallarnas kronor.

Men de äter också gärna av barken på nysatta tall- och

granplantor, som helt kan ringbarkas och dö (figur 17). I

södra Sverige kan upp till 80 procent av nya, oskyddade

plantor dödas på detta sätt. 

Utan ett plantskydd skulle skadorna i form av omplante-

ringskostnader, tillväxtförluster etcetera enbart i södra

Sverige uppgå till cirka 150 miljoner kr/år enligt en

beräkning, som gjordes 1998. Äldre beräkningar har givit

siffror på upp till 1,5-2 miljarder kronor i totaleffekt för

hela skogsnäringen. Ett effektivt sätt att minska denna

plantförlust är att behandla plantorna med insekticider

(pyretroider). En nackdel med pyretroider är att de är gif-

tiga även för andra organismer, inte minst vattenlevande

djur. Arbete pågår på många håll för att finna alternativ

till det skydd som insekticiden ger. Metoderna omfattar

allt från markberedning, skärmställning och användning

av mekaniska skydd till att hitta effektiva gnaghämmare

(på engelska “anti-feedants”). Vårt arbete är inriktat på

det sista området.

Gnaghämmare - ett nytt plantskydd mot snytbaggen

Figur 17 Granplanta två
veckor efter plantering
och redan skadad av
snytbaggar. Oskyddade
plantor dör genom att
snytbaggen gnager i sig
barken.
Foto: Fredrik Schlyter 

Resultat
■ En antioxidant som tidigare använts i livsmedel,

BHT, har i en enkel formulering i paraffin eller i

underredsmassa för bilar visat signifikant, om än

inte tillräcklig, skyddseffekt.

■ Ett stort antal icke-värdväxter har testats i jakten

på ämnen med gnaghämmande effekt. Aktiva

substanser har hittats i bland annat hästkastanj

och lind, till exempel nonansyra.

■ Vi har i fältförsök visat skyddseffekt under

begränsad tid för flera substanser, både helt

syntetiska och från icke-värdväxter. Skydds-

effekten har varit likvärdig med insekticid-

bekämpning.

■ Tack vare specialanpassad formulering, har

långvarig effekt över en halv säsong erhållits.
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Många äro kallade – få äro utvalda: jakten på
den optimala gnaghämmaren 

Snytbaggen är en allätare (polyfag) och kan som fullbil-

dad skalbagge livnära sig på en mängd vedartade växter.

Den föredrar dock gran och tall. Trots detta har under-

sökningar visat, att gran- och tallplantor, på ett nyplante-

rat hygge, utgör mindre än tio procent av dess födoresurs.

I och med att plantorna inte är snytbaggens enda födo-

källa borde de kunna skyddas med gnaghämmande

ämnen, som styr över gnaget till andra växter. Syftet med

detta projekt var att identifiera och utnyttja sådana ämnen

som plantskydd. Redan under projektets första fältsäsong

kunde vi visa att principen med gnaghämmare för plant-

skydd fungerade. Karvon, som vi känner som en smak-

tillsats i “spearmint”-tuggummi, gav under närmare två

månader ett lika gott plantskydd som insekticiden perme-

trin (figur 18).

En förutsättning för utvecklingsarbetet av optimala gnag-

hämmande substanser har varit ett nära samarbete mellan

kemister och biologer. Vi har testat ett stort antal kemiska

substanser, med mycket varierande kemisk struktur.

Samtliga är ogiftiga. Med utgångspunkt från resultaten i

laboratorietester har vi identifierat några skilda grupper av

högaktiva substanser (figur 19). Varje grupp består av sub-

stanser med likartad struktur. Den mest aktiva i varje grupp

blir så kallad ledsubstans (engelska: “lead-compound”). 

Utifrån den kemiska strukturen för ledsubstansen har vi

med hjälp av organisk-kemisk syntes modifierat dess

struktur och framställt nya substanser med högre aktivi-

tet. Detta arbete har lett till ett antal substanser med opti-

Figur 18 Fältförsök juni –augusti 1998. Gnaghämmaren karvon formule-
rad i vax ger ett lika bra plantskydd som den kemiska insekticiden
permetrin.

Blank Perme- Karvon Karvon Vax 
trin direkt vax kontr

Figur 19 Resultat av syntes och tester av systematisk variation av struk-
turen från en ledsubstans med gnaghämmande effekt. Färgskalan anty-
der aktiviteten. Röd aktiv till grön inaktiv eller till och med gnagstimule-
rande.
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merad aktivitet. Målet har varit att få fram en substans

med maximal effekt utan att den för den skull har en onö-

digt komplicerad struktur. Substansen ska givetvis också

uppfylla de krav, som möjliga användare kan ställa på sta-

bilitet och låg giftighet. Dessutom har vi genom tester av

olika icke-värdväxter och framställning av extrakt av pin-

nar, letat efter nya substanser från naturliga källor. Vi har

funnit gnaghämmande substanser från vedartade icke-

värdväxter, till exempel från lind och hästkastanj.

Nonansyra från lind är exempelvis aktiv i fält.

Totalt har cirka 150 substanser testats. De utgör inget

slumpmässigt urval av molekyler utan de allra flesta är

uppföljningar och varianter av ledsubstanser eller gnag-

hämmarkandidater som är identifierade från icke-värdväx-

ter (figur 19). Endast en av alla dessa substanser är giftig

för snytbaggen, medan ett dussintal är mycket effektiva

gnaghämmare. Alla är mer eller mindre flyktiga doftsub-

stanser. Om stammen på en planta penslas med någon av

substanserna kommer de därför att inom bara några dagar

ha avdunstat så mycket att de inte längre har någon

gnaghämmande effekt på snytbaggen. Därför måste de

formuleras, det vill säga avdunstningen måste på något

sätt fördröjas så att den sker kontinuerligt över minst en

fältsäsong.

LÄSTIPS:
• Schlyter, F. 2001. Gnaghämmare som skydd mot snytbaggar.

Växtskyddsnotiser 65:47-53.
• Schlyter, F. och Löfqvist, J. 1998. Kan insekticider  mot snytbaggen

ersättas med naturliga eller syntetiska “antifeedants”? Kungl. Skogs-
och Lantbruksakademiens Tidskrift 137, Nr 15:51-58.

• Månsson, P. E. and Schlyter, F. 2004. Hylobius pine weevils adult host
selection and antifeedants: feeding behaviour on host and non-host
woody scandinavian plants. Agricultural and Forestry Entomology
6:165-171.

• Månsson, P. E., Eriksson, C., and Sjödin, K. 2005. Antifeedants against
Hylobius abietis pine weevils: An active compound in extract from
bark of Tilia cordata linden. Journal of Chemical Ecology 31:989-1001.

Plantskydd i praktiken – ett formuleringsproblem

Naturliga kemiska signaler som feromoner och allomoner

är, till skillnad från syntetiska insekticider, inte avsedda att

ha en långtidsverkan utan de försvinner eller bryts snabbt

ner genom avdunstning, oxidation och ljuspåverkan.

Detta är en enkel konsekvens av deras signalfunktion. En

organism har ingen egentlig nytta av att sända ut en signal

hela tiden utan det biologiska behovet är att snabbt över-

föra en specifik information om till exempel parningsvil-

lighet. Olika formuleringar, det vill säga kemiska och fysi-

kaliska metoder för att skydda substanserna och reglera

deras avgivning, är därför mycket viktiga för den prakti-

ska användningen. 

Exemplet karvon
Karvon är en naturligt förekommande substans som visat

sig vara en mycket effektiv gnaghämmare. Snytbaggen

attraheras av värdväxtens doft, men karvon kan uppen-

barligen maskera denna och till och med avskräcka en

attack. Karvon är ett välkänt aromämne i bland annat tug-

gummi. Tyvärr har vi funnit att karvons gnaghämmande

effekt är kortvarig, om substansen penslas direkt på

plantan, eftersom substansen är lättflyktig och helt enkelt

dunstar bort alltför snabbt. Dessutom har karvon visat sig

skada de späda plantorna. Nedan visas hur vi försökt att

angripa dessa problem (figur 20).

Fördröjd avdunstning
Om man önskar bevara karvons effekt under tillräckligt

lång tid, måste dess snabba avdunstning bromsas upp. Vi

har arbetat på tre olika sätt för att åstadkomma detta, näm-

ligen genom att: 

a) absorbera karvon i ett ämne, som fördröjer avdunst-

ningen,

b) framställa substanser, så kallade prokarvoner, som

långsamt sönderfaller till karvon, 

c) framställa en ny substans, som har karvons egenskaper

men är tyngre och därmed mindre flyktig.
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a. Absorbera
Genom att lösa karvon i vax kan vi fördröja avdunstnin-

gen så att en behandlad planta kan motstå angrepp under

i stort sett en hel säsong (figur 20a). Det vore önskvärt att

fördröja avdunstningen ytterligare genom att kapsla in

karvon ännu effektivare, och vi studerar nu nya lösningar

på detta problem.

b. Framställa prokarvoner
Denna lösning på avdunstningsproblemet går ut på att

kemiskt binda en annan förening till karvon (en så kallad 

hjälpgrupp) så att en tung, icke-flyktig substans erhålls 

(figur 20b). Vi kallar sådana substanser prokarvoner,

eftersom de är förstadier till karvon. Den kemiska bind-

ningen till hjälpgruppen ska vara labil nog att långsamt

sönderfalla och avge karvon över lång tid. Vi har fram-

ställt några sådana prokarvoner, och tester har visat att

principen fungerar. Men tyvärr tillhör de testade

substanserna inte de allra aktivaste och är därför i nuläget

inte aktuella för vidare studier.

c. Minska flyktigheten
Många substanser med låg molekylvikt, till exempel

karvon, är som nämnts, lättflyktiga. Substanser med

högre molekylvikt och substanser som innehåller så kal-

lade polära grupper är däremot mera svårflyktiga.

Figur 20 Försök att minska karvons flyktighet.
a) Absorption av karvon i en icke-flyktig matris, till

exempel vax.
b) Flyktig karvon frigörs långsamt från en icke

flyktig substans.
c) Karvon görs svårflyktigt genom att öka dess

molekylvikt.
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Förutsatt att modifierade karvoner behåller karvons bio-

logiska aktivitet, kan en lösning på flyktighetsproblemati-

ken vara att göra karvon polärare och/eller tyngre genom

att foga till nya hårt kemiskt bundna grupper till karvon

(figur 20c). Vi syntetiserade och testade med viss fram-

gång en serie polärare varianter av karvon och nya vari-

anter av karvon med högre molekylvikt.

Karvon utgör ett exempel på hur vi har arbetat med de

gnaghämmande substanser som vi har hittat. Utveckling-

en av andra doftburna antignagsystem har behandlats på

liknande sätt. Även om karvonbaserade system ej blev

den slutliga doftbaserade lösningen, gav arbetet med

denna substans oss kunskap, om hur vi skulle hitta nya

lösningar för andra aktiva substanser.

LÄSTIPS:
• Sjödin, K., Smitt, O. och Schlyter, F. 2001. Hur formulerar vi ett plant-

skydd mot snytbaggen?  Feromoner och Kairomoner för bekämpning
av skadeinsekter - ett Mistra program. Årsrapport 2000:17 -19.

• Schlyter, F., Smitt, O., Sjödin, K., Högberg, H.-E. and Löfqvist, J. 2004.
Carvone and less volatile analogues as repellent and deterrent anti-
feedants against the pine weevil, Hylobius abietis. Journal of Applied
Entomology 128:610-619.

Framtida utmaningar

Vår lösning på problemet, hur man på bästa sätt ska

formulera gnaghämmande ämnen, påminner om de

metoder, som används inom läkemedelsindustrin. För att

åstadkomma en optimal frisättning av läkemedel har man

utvecklat sofistikerade sätt att kapsla in den aktiva sub-

stansen i en polymerfilm. Denna kan sedan manipuleras

på olika sätt för att styra avgivningshastigheten utan att de

goda mekaniska filmegenskaperna går förlorade. Det sist-

nämnda är särskilt viktigt för formulering av gnaghäm-

mare, eftersom filmen måste stå emot väder och vind

under minst två år. 

De gnaghämmande substansernas aktivitet ändras, när de

formuleras, och därför måste molekylstrukturen anpassas

till formuleringen. Detta innebär att vi, parallellt med for-

muleringsutvecklingen, modifierar strukturerna hos de

aktiva substanserna för att nå högsta biologiska effekt.

Det långsiktiga målet är att bygga upp kunskap, som gör 

det möjligt att snabbt få fram en optimal kombination av

formulering och aktiv substans. Detta är av största vikt för

att tämligen omgående, till exempel efter en omfattande

stormfällning, kunna behandla skadedjursangrepp i

skogen.

Till skillnad från de övriga projekten står vi längre ifrån de

rent tillämpade framgångarna. Sett i ett internationellt

perspektiv är detta inte alls unikt. Generellt är attraheran-

de doftsignaler, som feromoner och kairomoner den typ

av signaler som står för den helt övervägande delen av

praktiska tillämpningar och kommersiella framgångar

med semiokemikalier. Av gnaghämmare är det enbart

neem-produkter (naturliga insekticidprodukter, som

utvinns från neemträdet), som används i någon större

utsträckning. Vi går nu vidare med stöd från Formas i ett

ämnesövergripande projekt som rör formulering av

semiokemikalier: SEMIOFORM – “Formulering av sinnes-

kemikalier för hållbart växtskydd mot insekter”.
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Att använda insekternas egna doftkommunikations-

system för att kontrollera dem har en uppenbar fördel.

Systemen är artspecifika och påvekar sällan andra orga-

nismer. Men detta innebär samtidigt en nackdel när det

gäller att få bekämpningsmetoderna kommersiellt lön-

samma och att få dem använda i ett större sammanhang. I

och med att det behövs en specifik lösning för varje

skadeinsekt blir marknaden för den enskilda produkten

liten. De flesta grödor utsätts för många olika skadegöra-

re och därför efterfrågas bekämpningstekniker som er-

bjuder ett skydd mot alla skadegörare. 

Det är fullt möjligt att kombinera doftsubstanser för flera

arter i samma produkt, men varje art kräver en egen forsk-

ningsinsats vilket naturligtvis påverkar kostnaden.

Konkurrensen med traditionella insekticider är hård så

länge samma spelregler gäller för ämnen som är ämnade

att mer eller mindre urskiljningslöst döda och för

signalsubstanser som påverkar beteendet hos en 

enstaka art.

Liten marknad och liten förväntad vinst har inneburit att

de flesta aktörer inom feromoner och biologisk kontroll

är små företag som ofta är geografiskt eller produkt-

mässigt specialiserade. Idag omsätter dessa endast cirka

tre procent av den totala marknaden för insektsbe-

kämpning. Förutom att produktion, distribution och

marknadsföring trots små volymer måste ske rationellt,

påverkar frågor som patentskydd och registrering (se

nedan) möjligheterna att kommersialisera fungerande

metoder. Patentkostnader är ofta höga jämfört med

marknadens storlek och dessutom är processen 

med att söka patent ibland i konflikt med forskarnas

ambition att publicera resultat. Detta innebär att de flesta

kommersiella produkter baserade på doftsignaler saknar

patentskydd och att flera olika producenter/distributörer

ska dela på den lilla kaka som finns. Här spelar “först-på-

plan”, effektiva distributionskanaler och kvalitetskontroll

en stor roll.

Kommersialisering

Patent
Ulf Inger, Forskarpatent i Syd AB

Strategiskt kan man välja två olika grupper av län-

der för patentering – tillverkningsländer och mark-

nadsländer. När det gäller feromoner är det mark-

nadsländerna, det vill säga där insekten ifråga före-

kommer, som är aktuella för patentering. När man

överväger patentansökan är värdet på produkten

viktigt. Feromoner har i detta sammanhang förde-

len att de, även vid bekämpning, används i små

mängder och därmed endast behöver produceras i

små kvantiteter. En annan värdehöjande egenskap

är den miljömässiga fördel som användningen har.

Feromoner är många gånger, kemiskt sett, ganska

enkla föreningar. För sin funktion är de dock käns-

liga för föroreningar. Samtidigt är många arters

feromoner väldigt lika varandra. Dessa förhållan-

den bidrar till att grundmaterialet för en patentan-

sökan måste vara av hög kvalitet och väl genom-

tänkt, ofta med jämförelsedata. Utdragna patente-

ringsdiskussioner kan i sådana sammanhang driva

upp kostnaderna.

Det är ofta ekonomiskt försvarbart att skydda fero-

monföreningar. Dels är de i sig värda att patentera

och dels kanske den aktuella arten är geografiskt

begränsad, vilket innebär att få länder behöver

skyddas. Ett patent kan kosta mellan 50 000 och

100 000 SEK per land och normalt tar handlägg-

ningstiden tre-fyra år.
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Registrering

Vibeke Bernson, Kemikalieinspektionen

Feromoner räknas antingen till växtskyddsmedel, till

exempel om de används för att förvirra skadegörare i

äppleodling (eller annan växande gröda), eller till bioci-

der, till exempel om de används för att sanera mot för-

rådsskadeinsekter. I båda fallen finns det harmoniserade

regler för godkännande inom EU1. Reglerna innebär att

sökanden genom standardiserade tester ska visa att deras

produkter inte har skadliga effekter på hälsa eller miljö

vid den tänkta användningen. Ansökan sker i vilket som

helst av EU:s medlemsländer och sedan görs en för EU

gemensam riskbedömning av möjliga hälso- och miljöef-

fekter av det verksamma ämnet. Om feromonsubstansen

bedöms som acceptabel tas den upp på en så kallad posi-

tivlista över verksamma ämnen som får ingå i produkter.

Efter förnyad bedömning och godkännande i varje land

får den säljas i det landet. 

Det underlag som ska finnas för riskbedömningarna

grundar sig på vad som krävs för bedömning av kemiska

bekämpningsmedel. Därför är underlaget mycket

omfattande. Det är dock möjligt att motivera varför

ett visst underlag inte behövs för till exempel feromoner

som används i mycket låga koncentrationer och som inte

är avsedda att döda skadegörare. Det finns också över-

gångsbestämmelser som innebär att feromoner, som fun-

nits på marknaden när direktiven trädde i kraft, får finnas

kvar tills den EU-gemensamma proceduren gjort en

bedömning av ämnet. 

Kostnaderna för godkännande av produkter respektive

för riskbedömning av det verksamma ämnet för upptag på

Annex I varierar mellan länderna i EU. Den största kost-

naden gäller den gemensamma riskbedömningen inför

upptag på positivlistan i EU. I Sverige gäller full kostnads-

täckning medan andra länder tar låg eller ingen avgift. Av-

giften för produktgodkännande i Sverige är 40 000 kronor

för en produkt med ett nytt verksamt ämne/feromon (för-

utsättningen är att det verksamma ämnet/feromonet finns

på EU:s så kallade positivlista eller att det fanns på mark-

naden i något EU-land när direktivet trädde i kraft 1993)

och 10 000 kronor för en produkt som innehåller ett verk-

samt ämne som redan finns på den svenska marknaden.

1 Rådets direktiv av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel
på marknaden (91/414/EEg) och Europaparlamentets och Rådets direktiv
98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på
marknaden.

Pågående registrering för förvirring 
av äpplevecklare i Sverige

I januari 2006 lämnade PheroNet AB in en ansökan

till Kemikalieinspektionen om registrering av

dispensrar för förvirring av äpplevecklare i

Sverige. Ansökan som lämnats in är inte så omfat-

tande som för traditionella kemiska bekämpnings-

medel, utan följer ett vägledningsdokument från

OECD. Dokumentet är ett förslag på vilka krav som

är rimliga att ställa för godkännande av feromoner

och andra semiokemikalier i framtiden. En viktig

förutsättning är att den verksamma feromonsub-

stansen i produkten står på EU:s så kallade “vänte-

lista” över substanser som kandiderar till positiv-

listan. Substanserna på denna väntelista kommer

att utvärderas 2008. Den nu ansökta registreringen

kan bara bli temporär. När positivlistan uppdateras

2008 måste produkter med nya godkända substan-

ser registreras på nytt.
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Företag med ursprung i programmet
Vårt utvecklingsarbete av fero-

monbaserade bekämpnings-

metoder inom Biosignal-

programmet har resulterat i att

företaget PheroNet AB bildats

i samarbete med Forskar-

patent i Syd AB. Företaget är ett led i arbetet med att

minska avståndet mellan forskning och användare.

PheroNet marknadsför prognosfällor som idag används

inom jordbruks- och trädgårdsproduktion världen över.

Affärsidén bygger på kvalitetskontroll – att de feromon-

dispensrar som utgör själva betet i fällorna har en väl

dokumenterad attraktionskraft.

Kommersiella feromonbeten måste vara av hög kvalité för

att odlarnas förtroende ska bestå. En förutsättning är att

de syntetiska feromonsubstanser som används för att

framställa betena är välkända, både med avseende på

renhet och den dos som appliceras. Den kemiska renhe-

ten kan kraftfullt påverka ett betes attraktivitet. I det så

kallade “Budapestmanifestet”, som antogs av feromon-

arbetsgruppen inom IOBC (International Organisation

for Biological Control) vid ett möte 1997, fastställs att det

finns en logisk arbetsmetod för att säkra kvalitén hos fero-

monbeten: Det gäller att framställa en tillräckligt stor sats

av feromonet så att det räcker över flera fältsäsonger, ge

satsen ett unikt identitetsnummer, fastställa att den är

attraktiv i fält och därefter använda denna “certifierade

betessubstans” som standard. Denna agenda följs av

PheroNet som därigenom har ett kvalitetsövertag

gentemot sina konkurrenter.

För att kunna genomföra nödvändiga certifieringsförsök

med skadeinsekter i olika grödor och regioner, finns ett

antal entomologer och växtskyddsexperter världen runt

knutna till PheroNet.

Mera information: http://www.phero.net

Företagets affärsidé är att utveckla

och marknadsföra produkter för

biologisk bekämpning av skade-

djur och svampsjukdomar i väx-

thus, lantbruk och i hemträdgårdar.

Organox startade sin verksamhet 2002 med att patentera,

testa och marknadsanpassa produkter som är baserade

på forskning från i första hand Institutionen för ento-

mologi vid SLU i Uppsala.

Den första produkten som utvecklades går under

kodnamn Ox 54. Det är en repellent mot i första hand

bladlöss. Den har testats under praktiska förhållanden i

växthusmiljö sedan 2002. Tester har utförts i kommer-

siella växthus, från Närpes i Finland i norr till Nice i

Frankrike i söder. 

Nocoron, som är varumärket för Ox 54, registrerades

hösten 2005 i Tyskland som plantstärkande medel och är

under registrering i Schweiz. Vi valde Tyskland eftersom

där finns möjlighet att registrera en produkt som plant-

stärkare om den bevisligen har den egenskapen. Under

2006 beräknas Nocoron säljas i Sverige, Finland, Österrike

och Tyskland.

Vi i Organox upplever att det finns ett ökande intresse för

att använda biologiska bekämpningsmedel i stället för

kemiska. Handelskedjorna manar på producenterna av

till exempel grönsaker, frukt och andra livsmedel som

konsumeras direkt, att leverera produkter som inte

besprutats med kemiska insekticider. Problemen för

utveckling av semiokemiska produkter är bland annat

kostnaderna för registrering. Det krävs för närvarande

samma registreringsprotokoll för växtextrakt, som är

godkända som livsmedel, som för helt nya kemiska

bekämpningsmedel. Mera information:

www.innovationsverige.com/innovations.asp?area=1&id=269

Organox AB
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Samtidigt som Biosignal-programmet lyckats föra flera av

resultaten fram till, eller mycket nära, kommersiell

användning, har vi lagt grunden för flera nya spännande

forskningsområden. Möjligheten att attrahera honor med

hjälp av dofter från värdväxter eller annan föda har tagit

ett stort steg framåt för flera av de inblandade arterna.

Dessutom har de resultat, som visar att dofter från växter

kan påverka andra växter, stimulerat till nya visioner om

hur doftsignaler kan användas inom växtskyddet.

Under de knappt tio år som programmet pågått har beho-

vet av nya lösningar på olika skadeinsektsproblem ökat

mycket kraftigt. Flera kemiska insekticider har förbjudits

på grund av oacceptabla effekter på hälsa och miljö.

Ytterligare andra har blivit verkningslösa eftersom skade-

insekterna blivit resistenta mot dem. Samtidigt har kraven

på att minimera giftanvändningen blivit större, både

nationellt och internationellt. Med tanke på att jordens

befolkning ökar med cirka 80 miljoner människor per år

kommer en effektiv och hållbar kontroll av skadeinsekter

att förbli en gigantisk utmaning.

Klimatförändringar, globalisering i form av ökad handel

och ökat resande samt odling av nya grödor förändrar

utbredningen av många skadeinsekter. Ett ökande antal

arter kan förväntas orsaka problem i områden där de

hittills inte funnits. Främmande arter – invasionsarter –

har blivit ett viktigt begrepp, inte bara när det gäller skad-

liga organismer utan generellt när det gäller att bevara

biologisk mångfald och ekosystem. 

Det finns således ett ökande behov av att också i framti-

den lägga stora resurser på att utveckla system som leder

till att växtodling, både för mat och för andra behov, blir

uthållig i ett globalt perspektiv. Det är rimligt att anta att vi

kan finna lösningar på problem med många insekter som

plågar människor och husdjur – direkt eller som smitto-

spridare – genom bättre kunskaper om deras doftkom-

munikation. Det gäller att inte bara ställa de nödvändiga 

forskningsresurserna till förfogande, utan lika viktigt är

att underlätta den praktiska användningen av nya meto-

der och tekniker genom passande lagstiftning och

genomtänkta ekonomiska åtgärder.

Framtiden
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Ledamöterna i Biosignals programstyrelse är övertygade

om att forskningsprogrammet har genomförts på ett

framgångsrikt sätt. Vetenskapligt är flera av resultaten i

internationell toppklass. Flera av forskningsresultaten har

dessutom kommit långt på väg mot en kommersiali-

sering. Vissa har gått i mål medan andra har en bit kvar.

Trots att Mistras program Biosignal avslutas är det angelä-

get att forskningen fortsätter så att vunna erfarenheter

och kunskaper kan nyttiggöras fullt ut samt att de nya frå-

geställningar programmet givit upphov till kan bearbetas.

Forskningsprogrammet Biosignals uppdrag var att ut-

veckla biologiska bekämpnings- och prognosmetoder

och därmed bidra till ett mera hållbart utnyttjande av

naturen för produktion av livsmedel. Därmed skulle, till

glädje både för miljö och människa, användningen av

insekticider kunna minskas. 

Huvuddelen av den nuvarande styrelsen tillträdde när det

var tre år kvar av programmet. Därför har inte styrelsen i

nämnvärd utsträckning kunnat påverka den övergrip-

ande inriktningen. Styrelsen har däremot i hög grad, med

varsam men med fast hand, lotsat forskarna på vägen mot

målet så att deras resultat vid programmets slut skulle vara

redo för en framgångsrik kommersialisering.

I detta viktiga arbete har styrelsens samlade kompetens

och erfarenhet varit av avgörande betydelse: en ledamot

har sin dagliga verksamhet inom industrin, en kommer

från en teknikbrostiftelse, en från banksektorn, en från en

statlig myndighet och en från akademien.

Styrelsen vill framhålla att den tvärvetenskapliga kombi-

nationen av kemi – ekologi – biologi varit en förutsätt-

ning för programmets framgång. Därtill har vi också sett

behov av att samverka med andra vetenskapsområden,

framför allt teknik, för att göra resultaten användbara för

den kommersiella marknaden.

Programmet står sig vetenskapligt väl i en internationell

jämförelse. Även de kommersiella tillämpningarna har

vunnit internationell framgång i Europa, Syd- och Nord-

amerika.

När programmet nu avslutas är varken forskningen eller

produktutvecklingen slutförd. Detta gäller samtliga fyra

områden som programmet har arbetat med. Det är ange-

läget att forskningen kan fortsätta, att den kan bygga

vidare på de nya frågor som programmet genererat och

att den kan kompletteras och berikas med nya kompe-

tenser. Arbetet med att ta fram kunskap för att utveckla ett

hållbart och ekonomiskt lönsamt utnyttjande av naturen,

tar troligen aldrig slut.

Vad detta program långsiktigt lagt grunden till kan ingen

veta. Det är den högklassiga forskningens innersta väsen

– resultaten går inte att förutse. På kort sikt kan forskare

och programstyrelse känna sig nöjda. Det ursprungliga

uppdraget, att bidra med möjligheter att minska använd-

ningen av insekticider med hjälp av biologiska bekämp-

nings – och prognosmetoder, har med råge uppfyllts.

Bruno Nilsson
Styrelseordförande Biosignal-programmet 2000-2005

Styrelsen har ordet
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Bruno Nilsson, professor  | VD, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Huvuddelen av min bakgrund är inom universitetsvärlden, där jag verkat i olika befattningar – lärare, forskare, prefekt och

slutligen dekanus. För närvarande är jag akademisekreterare och VD för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. 

För cirka sex år sedan tillfrågades jag om jag ville vara ordförande för programstyrelsen. Det var inte svårt att tacka ja. Det

fanns ju ett antal positiva förutsättningar för ett gott resultat: en mycket kvalificerad, fokuserad och tvärvetenskapligt

sammansatt forskargrupp, ett för människa och miljö angeläget forskningsområde, en tydlig koppling till praktiken och

kommersialisering av framkomna forskningsresultat och inte minst en sammansättning på programstyrelsen som borgade

för initierade och gränsöverskridande kunskaper och erfarenheter – ett måste för att kunna ta ansvar för den övergripande

ledningen av ett program av denna karaktär.

Vibeke Bernson, fil.dr  | Kemikalieinspektionen, rådgivare till generaldirektören i internationella frågor

Att delta som styrelseledamot i Mistras forskningsprogram Biosignal har varit mycket stimulerande. Det finns ett stort

behov av att ta fram mindre skadliga alternativ till bekämpningsmedel. Den bedrivna forskningen har som mål kommer-

siellt gångbara produkter inom feromon- och kairomonområdet. 

Som tidigare beslutsfattare när det gäller bekämpningsmedel har jag sett gapet mellan forskning och kommersiellt

gångbara metoder. I Miljöbalken står det att vi vid beslut ska väga in om det finns mindre hälso- och miljöfarliga alternativ

till de bekämpningsmedel som godkänns. Tidigare har sådana alternativ endast funnits på ett tidigt försöksstadium och

inte varit kommersiellt tillgängliga eller utprovade. Forskare har inte fått stöd för att kommersialisera sina produkter. Det

gick därför inte att ta in dessa i beslutssituationen. Den väl genomtänkta och relevanta lagstiftningen stupade på att

verkligheten inte hunnit ikapp.

Detta har Biosignal inom sitt område ändrat på. Flera av delprojekten har nått fram till den punkt där de kan marknads-

föras. Eftersom feromoner används och verkar i mycket små mängder som inte är giftiga för de organismer som de ska

kontrollera, är riskerna med användning obetydliga.

Erik Normark  | Skogsvårdschef, Holmen skog

Jag engagerade mig i styrelsen främst för att jag såg snytbaggespåret inom Biosignal som mycket intressant. Snytbaggen är

en mycket allvarlig skadegörare på skogsplantor och medför stora konsekvenser, både ekonomiskt och för skogsproduk-

tionen. Skogsbruket har hittills använt växtskyddsmedel i form av pyretroider vilket är omdiskuterat. Både inom forskning

och produktutveckling har det gjorts stora ansträngningar för att finna bra kemikaliefria alternativ. Framgången har dock

varit begränsad. I Biosignals spår med att kapsla in repellenter såg jag möjligheterna till en strategisk öppning i ett för

skogsbruket svårlöst problem.
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Lars-Erik Skjutare  | VD, Sparbanken Finn

För mig har det varit väldigt intressant att delta i programstyrelsen för Mistras projekt om feromoner och få en inblick i en

helt annan värld än den jag dagligen ägnar min tid åt. Det har varit intressant att lära mig mer om vilka möjligheter och

resultat som forskningen inom feromoner kan ge till en mer miljövänlig tillvaro. Förståeligt nog har jag inte kunnat bidra

med någon kunskap om feromoner, utan mitt bidrag har helt varit inriktat på att i styrelsens arbete se till de kommersiella

möjligheterna, samt att med min bakgrund och erfarenhet inom bank och finans ge allmän input till de olika ärenden som

behandlats. Deltagandet har varit mycket berikande för mig personligen.

Sten Trolle  | VD, Forskarpatent i Syd AB 

Samarbetet med Mistra har alltid varit naturligt för mig. Vi inom Forskarpatent har valt tre huvudinriktningar för vår

verksamhet; hälsa, uthållig energi och uthållig miljö.

Biosignal ligger i direkt fokus för vårt tredje intresseområde. På lång sikt är en uthållig miljö livsviktig för alla. Några av de

bästa sätten för att uppnå en uthållig miljö är att utveckla metoder för insektbekämpning med medel som inte ackumul-

eras i eller skadar miljön.

Biosignal har varit ett utomordentligt intressant exempel på detta med flera spännande uppfinningar och forsk-

ningsområden som visar möjligheten med detta förhållningssätt. Jag skulle gärna ha önskat en fortsättning på flera av de

projekt som ser så spännande ut och som jag är övertygad om kommer att bli nödvändiga på lång sikt. Jag tycker att

forskarna har nått bra resultat, men önskar att de kommit ännu längre inom ramen för denna finansiering.

Lars Welin  | Kemira GrowHow

Jag har bland annat varit VD för en anläggning i Danmark som producerade 700 000 ton konstgödsel. Dock har använd-

ningen starkt reducerats och med hänsyn till vår miljö måste det biodynamiska jordbruket fortsätta att utvecklas. 

Som styrelsemedlem i Mistra Biosignal har det varit mycket intressant att få delta i ett antal forskningsprojekt vars målsätt-

ning varit att utveckla nya produkter för biologisk bekämpning av skadeinsekter. Forskningsprojekten ingår som ett led i

att omvandla dagens jordbruk från att vara ett jordbruk i stort beroende av kemiska substanser till att bli ett jordbruk som

utnyttjar naturens egna biologiska möjligheter och resurser.

Forskningsprojekten har nått olika långt när det gäller att nå marknaden. I det fortsatta arbetet är det därför viktigt att i

högre grad koncentrera resurserna  kring de projekt som nått längst i arbetet med att nå marknaden. Jag föreslår därför att

målstyrda grupper bildas för de mest potentiella projekten och att marknad och forskning möts regelbundet.

Målsättningen bör vara att inom en snar framtid marknadsföra produkterna.
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Finansiering

Mistra har varit huvudfinansiär under hela program-

perioden och för alla delprojekten. Under pilotfasen

1996-1999 anslog Mistra 11,6 miljoner kronor, under fas 1

(2000-2002) 25 milj. kr. och under fas 2 (2003-2005) 

31 milj. kr., alltså sammanlagt 67,6 milj. kr. Övriga bidrags-

givare har stött forskningen inom programprojekten till

ett sammanlagt belopp av 14,4 milj. kr.:

■ Projekt 1: Naturvetenskapliga forskningsrådet, Skogs-

och jordbrukets forskningsråd, Statens jordbruksverk,

Wenner-Gren Stiftelserna, Svenska institutet, Plante-

forsk, Carl Tryggers Stiftelse, Stiftelsen för internationa-

lisering av svensk högre utbildning och forskning –

sammanlagt 6,4 milj. kr.
■ Projekt 2: Cerealia R&D – 0,8 milj. kr.
■ Projekt 3: Svenska lantmännens forskningsfond, Skogs-

och jordbrukets forskningsråd, Stiftelsen Oscar och Lili

Lamms Minne – sammanlagt 1,9 milj. kr.
■ Projekt 4: Snytbagge 2000 – 0,5 milj. kr.
■ Projekt 6: Mittuniversitetet, EG Strukturfonder mål 1 –

sammanlagt 2 milj. kr.
■ Projekt 1, 3 och 5: International foundation for science

– 2,8 milj. kr.

Programvärd

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Programstyrelse

Generaldirektör Gunnar Bengtsson, Kemikalieinspek-

tionen, ordförande 1996-1999

Fil. dr. Johan Berg, Svenska lantmännens riksförbund,

2000-2002

Fil. dr. Vibeke Bernson, Kemikalieinspektionen, 

2003-2005 

Skogsvårdschef Gunnar Johansson, Korsnäs AB, 1996-2002 

Professor Göran Magnusson, Lunds universitet, 

1996-1999

Professor Bruno Nilsson, Kungl. Skogs- och lantbruks-

akademien, ordförande 2000-2005

Skogsvårdschef Erik Nordmark, Holmen Skog, 2003-2005

Forskningschef Arne Pettersson, Svenska lantmännens

riksförbund, 1996-1999

Direktör Lars-Erik Skjutare, Sparbanken Finn, 2003-2005 

Direktör Sven Tidala, Fiskgrossisterna i Stockholm AB,

1996-2002 

Fil. dr. Sten Trolle, Forskarpatent i Syd AB, 2000-2005

Direktör Lars Welin, Kemira GrowHow, 2003-2005

Programledning och administration

Professor Olle Anderbrant, Lunds universitet, 

projektledare 2002-2005, informatör 2001-2005

Docent Marie Bengtsson, Sveriges Lantbruksuniversitet,

Alnarp, programchef 2004-2005

Professor Hans-Erik Högberg, Mittuniversitetet,

Sundsvall, projektledare 1996-2005

Rita Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, 

programsekreterare 2000-2005

Anki Lundquist, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala,

programsekreterare 1996-1999

Professor Jan Löfqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet,

Alnarp, programchef 1996-2004

Programfakta

Professor Christer Löfstedt, Lunds Universitet,

projektledare 1996-2005 

Professor Torbjörn Norin, Kungliga Tekniska Högskolan,

Stockholm, projektledare 1996-2003

Professor Jan Pettersson, Sveriges Lantbruksuniversitet,

Uppsala, projektledare 1996-2005

Docent Fredrik Schlyter, Sveriges Lantbruksuniversitet,

Alnarp, projektledare 1996-2005

Professor Peter Witzgall, Sveriges Lantbruksuniversitet,

Alnarp, projektledare 1996-2005
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Projekt 1. Bekämpning av fruktskadegörare med feromoner och kairomoner, SLU, Alnarp

Projektledare: professor Peter Witzgall

Övriga forskare: professor Jan Löfqvist, docent Marie Bengtsson, PhD Ashraf El-Sayed, PhD

Fengming Yan, PhD Zhihua Yang, PhD Haim Reuveny 

Doktorander: Anna-Carin Bäckman (disputerade 1999), Miryan Coracini (disputerade 2002),

Lena Ansebo (disputerade 2004), Marco Tasin (disputerade 2005), Geir Knudsen  (planerad

disputatation 2006), Daniel Casado

Övriga medarbetare: forskningsassistent Elisabeth Marling, forskningsassistent Per Nilsson

Projekt 2. Dofter för bekämpning av skadeinsekter i kvarn och bageri, Lunds universitet

Projektledare: professor Christer Löfstedt och professor Olle Anderbrant

Övriga forskare: FD Junwei Zhu, FD Peter Valeur, PhD Ludovic Arnaud 

Doktorander: Camilla Ryne (disputerade 2001), Glenn Svensson (disputerade 2002), 

Christian Olsson (disputerade 2005)

Övriga medarbetare: forskningsingenjör Erling Jirle, forskningsingenjör Karin Johnson,

forskningsingenjör Annika Söderman

Projekt 3. Bladlöss, doftämnen och bekämpning, SLU, Uppsala

Projektledare: professor Jan Pettersson

Övriga forskare: PhD Robert Glinwood

Doktorand: Velemir Ninkovic (disputerade 2002) 

Övriga medarbetare: forskningsassistent Elham Ahmed, forskningsassistent Solveig Höglund

Forskargrupper och medarbetare
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Projekt 4. Gnaghämmare – ett nytt plantskydd mot snytbaggen, SLU, Alnarp

Projektledare: docent Fredrik Schlyter

Övriga forskare: professor Jan Löfqvist, docent Göran Birgersson (Göteborgs universitet/

Lunds universitet), professor Magnus Nydén (Chalmers tekniska högskola), FD Lyuba

Shtykova (Chalmers tekniska högskola)

Doktorand: Per Månsson (disputerade 2005)

Övriga medarbetare: forskningsassistent Elisabeth Marling, FK Pascal Sabbagh, forsknings-

assistent Martin Jönsson, FD Qing-He Zhang, skogstekniker Kristina Wallertz 

(Asa försöksstation)

Projekt 5. Kemin kring feromoner och kairomoner för insektskontroll i grödor och lagringsutrymmen,
KTH, Stockholm

Projektledare: professor Torbjön Norin

Övriga forskare: professor Anna-Karin Borg-Karlson, docent Ulla Jacobsson, docent Rikard

Unelius

Doktorander: Jenny Fäldt (disputerade 2000), Raimondas Mozuraitis (disputerade 2000),

Monika Persson (disputerade 2003), Ilme Liblikas (disputerade 2004), Johan Andersson

(disputerade 2004), Ellen Santangelo (disputerade 2004)

Övriga medarbetare: Anoma Mudalige, Ann-Charlott Almqvist

Projekt 6. Kemin kring gnaghämmare och andra beteendestyrande substanser, Mittuniversitetet,
Sundsvall

Projektledare: professor Hans-Erik Högberg

Övriga forskare: FD Kristina Sjödin

Doktorander: Olof Smitt (disputerade 2002), Carina Eriksson (disputerade 2006), 

Jimmy Andersson, Palle Breistein

Övriga medarbetare: David Persson
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Skadegörare i fruktodlingar
Äpplevecklaren är en värsting liksom rönnbärs-
malen. Botemedlen heter feromoner, förvirring
och högteknogiska informationssystem.
Forskarna har hittat de dofter som lockar skade-
insekterna och utvecklat framgångsrika miljö-

vänliga bekämpningstekniker. Men hur går det egentligen till
att förvirra befruktningsvilliga hanar och att fånga redan
parade honor? Och hur kan man sitta på kontoret och kon-
trollera odlingens skadegörare?  

Skadeinsekter i kvarn och bageri
Kvarnmott, mandelmott, indiskt mjölmott –
vackra namn men förödande skadegörare. Det
gäller att övervaka dem, fånga dem eller varför
inte förvirra hanarna med olika doftblandnin-
gar så de inte hittar honorna. Eller varför inte

locka både hanar och honor med choklad? Mandelmottet är
lite speciellt – det kan man fånga i vanliga vattenhinkar!

Bladlöss i odlingen
Det finns cirka 600 arter av dem. Efter sex-åtta
dagar i livet föder de egna ungar. Klart att de blir
många! Klart är också att de utgör ett stort pro-
blem, framför allt för den vårsådda stråsäden
och i växthusodlingar. Men bot finns! Det biolo-

giska bekämpningsmedlet Nocoron stöter bort bladlössen
samtidigt som det stärker växtens motståndskraft. Men hur
fungerar det? Och – inte minst – fungerar det?

Skogsbrukets marodörer – snytbaggarna
De gillar att gnaga på nysatta gran- och tall-
plantor. Effekten på planteringen kan bli
katastrofal. Men att hindra dem med kemiska
bekämpningsmedel är ingen bra lösning för
miljön. Forskningarbetet har lett fram till gnag-

hämmande substanser som man kan pensla stammen med.
Men vad är det för substanser? Och hur får man detta plant-
skydd att verka under en hel säsong? Och – vad tycker
snytbaggen?
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