
Vi som har gjort denna presentation som föredrogs på regionala växtodlings- och 
växtskyddsdagar den 3-4 december 2014 i Växjö, arbetar på 
Hushållningssällskapet Malmöhus, Toma Magyarosi med fröteknologi och betning 
av försöksutsäde och Lars Wiik med GEP-provning av bekämpningsmedel enligt 
EU:s direktiv, samt projektverksamhet.

1



I denna bild har vi kortfattat listat några punkter som vi anser vara mycket viktiga 
för svenskt jordbruk.
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Vi arbetar främst med raps och stråsäd men alla grödor har sina utsädesburna 
sjukdomar och skadedjur. Detta innebär att vi arbetar med provning av såväl 
fungicider som insekticider. Vikten av att med ett friskt utsäde förebygga 
växtsjukdomar samt genom betning ge utsädet bästa tänkbara möjligheter kan 
inte nog understrykas.
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Här följer en uppräkning av några utsädesburna svampsjukdomar på vete, en av 
våra viktiga grödor, samt de växtpatogena svampar som är orsak till 
sjukdomarna. 
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Under senare år har vi genomfört en del projekt och fältförsök inom området 
utsädesburna sjukdomar, betning och fröteknologi, men mycket mer skulle 
behöva göras. Några exempel och illustrationer ges i de följande bilderna.
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Ett starkt smittat utsädeparti har sämre förutsättningar att ge en hög skörd med 
god kvalitet än ett svagt smittat utsädesparti. Kunskap behövs för att veta när det 
är lönt att beta ett utsädesparti. När vi har denna kunskap kan betning göras när 
den behövs och undvikas när den inte behövs. Vi måste veta hur starkt smittat 
utsädet är, eller med andra ord utsädets smittograd. Smittograden för när det är 
lönt att beta skiljer mellan olika enskilda skadegörare och när de förekommer 
tillsammans i ett utsädesparti. Vi måste naturligtvis veta resultatet av betning av 
utsädespartier med olika smittograder av olika skadegörare. Detta har vi till viss 
del undersökt i fältförsök. I figuren ser vi att skördeökningen som betningen ger 
är större vid högre smittograd och genom resultat som dessa kan vi sätta 
gränsvärden för när det är lönt att beta. Det är viktigt att undersökningar som 
dessa görs kontinuerligt och med olika populationer av skadegöraren eftersom 
olika populationer av samma skadegörare kan ha olika patogenitet eller 
sjukdomsalstrande förmåga. Dessa undersökningar behöver inte göras enbart i 
fältförsök utan förberedande och kompletterande undersökningar kan och bör 
även göras på andra sätt.
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Ett resultat från fältförsöken är de effekter som vi får mot den primära smittan, 
dvs. den utsädesburna smittan. Men i våra fältförsök och även i praktiken sprids 
sedan smittan sekundärt vidare mellan försöksrutorna, inom ett fält och mellan 
fält. Det är därför viktigt att följa upp sjukdomen även senare på säsongen och 
utvärdera de sammanlagda resultatet. I figuren ser vi att i dessa försök kvarstod 
de primära betningseffekterna även senare på säsongen (juli månad) men den 
procentuella effekten minskade. Tillsammans med skördedata ger resultat som 
dessa god hjälp när bekämpningsstrategier skall utformas.  
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Olika betningsmedel och fysikaliska metoder har olika effekt mot olika 
skadegörare. Därför är det mycket viktigt att vi känner olika biologiska- och 
kemiska betningsmedels samt fysikaliska metoders effekt mot olika skadegörare. 
Annars är det lätt att vi lurar oss själva om vi inte väljer rätt betningsmedel eller 
fysikaliska metod. I värsta fall uteblir den effekt vi förväntat oss helt eller delvis. 
Idag har vi dessvärre en del kunskapsluckor i detta avseende. 
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Skadegörare som tidigare inte har varit något större problem kan plötsligt blossa 
upp eller uppträda i större omfattning än tidigare. Vi måste därför även ha en 
beredskap för skadegörare som för tillfället inte är ett så stort hot men som kan 
bli det. Denna beredskap innebär kunskap om hur stor skada den orsakar och 
olika betningsmedels effekt. Vi har under senare år lärt oss en del om Bipolaris i 
vårkorn men behöver lära oss mer. Vi har även anledning att samverka med 
förädlare och utsädesrepresentanter för att upptäcka brister i sorters resistens.
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Vi avslutar detta föredrag med några personliga reflexioner. Vi hoppas att 
kompetensen inte urvattnas mer än hittills inom områdena fröteknologi, 
utsädesburna sjukdomars biologi och hur utsädesburna sjukdomar bäst 
bekämpas. Vi vill att resurser ges så att svensk kompetens inom dessa områden 
kan upprätthållas. Både staten och lantbruksnäringen borde vara intresserade av 
att bibehålla kompetensen inom dessa områden. Hushållningssällskapet har här 
dragit sitt strå till stacken genom att bygga upp verksamhet för GEP-försök, 
fröteknologi och betning av försöksutsäde. 
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