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STRITAR PA TRADGARDSVAXTER 

Diverse växter 
Skadedjur 

Stritar uppträder både på örter, t.ex. potatis, citronmeliss, olika mynta-arter, och vedartade växter 
såsom rosor, alm och hagtorn. Djuren sitter företrädesvis på bladens undersida, men skadorna visar sig 
på bladens ovansida. Rosenstriten förorsakar den mest betydelsefulla skadan. Även almstriten, pota
tisstritarna samt den välkända vanliga spottstriten är allmänt förekommande som skadegörare inom 
trädgårdsodlingen. Vanlig spottstrit behandlas i faktablad 33 T. Vissa stritarter är vektorer (överförare) 
för virus och mykoplasmaliknande organismer (MLO), som angriper växter. 

Bildrättigheter saknas 

Rosenstriten suger på bladen så att det uppstår vi
ta, silvriga prickar. Vid omfattande skador bildas 
större, sammanhängande fläckar. 

På våren, strax efter bladsprickningen, sitter de 
vita-gulgröna nymferna och suger på bladens un
dersida. 

ROSENSTRIT 
Rosenstriten (Edwardsiana rosae) förekommer 
allmänt i södra och mellersta delarna av Sverige. 
Den uppträder företrädesvis på rosormen påträffas 
även på bl. a. jordgubbar, äpple, päron, plommon, 
körsbär, oxel och rönn samt Rubus-arter, såsom 
hallon och björnbär. 

Skadebild 
Strax efter bladsprickningen uppstår på bladens 
ovansida vita, silvriga prickar. Prickarna är huvud
sakligenkoncentrerade kring de grövre bladnerver
na. Skadorna kan ibland vara så omfattande, att 
nästan hela bladytan uppvisar vita- grågula miss
fårgningar. Vid mycket starka angrepp faller slutli
gen unga och späda blad av. Även unga skott kan 
bli angripna och som en följd därav bli förkrympta. 
Skador orsakas av såväl nymfer ( ungstadier) som 
fullbildade stritar. De sitter i regel på bladens un
dersida. I början på vårsäsongen och innan de full
bildade stritarna hunnit att uppträda förorsakas 
sugskadorna av de trögrörliga och ej flygkunniga 
nymferna. Skador som åstadkommes i samband 
med äggläggningen visar sig som knottrig och 
sträv yta hos de äggbelagda växtdelarna. Angrepp 
av rosenstrit blir särskilt allvarliga under varma 
och torra vårar och somrar samt i skyddade lägen. 
skadegörelsen på kläng- och buskrosor kan ibland 
bli mycket omfattande. Skador förorsakade på 
äpple och övriga nämnda fruktträd ser ut som 
stritskador på rosor, dock förefaller dessa skador 
att vara av underordnad betydelse här i landet. 



Utseende och biologi 
Rosenstriten uppträder med två generationer om 
året under svenskaforhållanden. Redan på våren, 
i samband med rosornas bladsprickning, börjar de 
vita-gulgröna, vinglösanymferna kläckas ur över
vintrade ägg. Nymferna genomgår vanligen fem 
utvecklingsstadier innan de har hunnit utvecklas 
till fullbildade individer. I allmänhet tar utveck
lingen till fullbildat stadium ca 4-6 veckor. De 
fullbildade stritarna är spensliga, vita-gulvita, 
glänsande och ca 3,5 mm långa. De är vingade och 
flyger livligt omkring, speciellt då de oroas. En del 
stritar ur denna generation söker sig även vidare 
från rosenbuskartill diverse andra sommarvärdar 

' såsom fruktträd t. ex. äpple. På sommarvärdarna 
lägger de små, millimeterstora, mer eller mindre 
bananlika ägg, som roreträdesvis sticks in i blad
vävnaden, i eller omkring huvudnerven men även 
ytligt in i de unga skotten under epidermis. Ur 
dessa sommarägg kläcks det fram en andra ge
neration stritar. Under sensommaren och hösten 
flyger de fullbildade åter till rosenbuskarna, där 
äggläggningen äger rum. Äggen sticks in i barken 
på de unga, späda skotten. Övervintring sker i 
äggstadiet. De stritar som stannar kvar på rosen
buskar ochinte flyttartill alternativvärdar, lägger 
givetvis sina sommarägg på dessa och fullbordar 
hela sin utveckling här. 

Åtgärder 
Rosor som skärs tillbaka på våren blir i regel helt 
forskonade från angrepp eftersom de med över
vintrade ägg belagda skotten skärs bort. Vid behov, 
och detta gäller främst kläng- och buskrosor, bör 
man spruta bladen noga, främst på undersidan. 
Två till tre behandlingar, med ca en veckas mellan
rum, skall helst göras strax efter bladsprickningen. 
Rosenstriten är lätt att bekämpa under forutsätt
ning att behandlingarna sätts in innan djuren fått 
vingar. Behandla med ett s. k. växtvårdsmedel 
(t.ex. gelatin, vanlig såpa, insektssåpa, paraffin
olja) eller pyretrum-preparat. 

ALMSTRIT 
Almstriten (Ribautiana ulmi) finns i södra och 
mellersta Sverige, från Skåne till Ångermanland, 
och är allmänt forekommande, huvudsakligen på 
alm. Dock påträffas denäven på bl. a. hassel, aven
bok, ek, Salix- och Sorbus-arter. 

Skadebild 
Skadorna visar sig som grågula, tättsittande prick
ar på bladen. Speciellt under eftersommaren då 
stritpopulationen är relativt hög, är skadebilden 
iögonfallande. Bladen blir då ofta så intensivt 
översållade av prickar att de snarare får en grå 
eller vitgul fårgton än den normala gröna. 

FAKTARUTA 

Stritarna tillhör en grupp insekter som har hopp
formåga och mundelar som är utformade till ett 
stickande, sugande organ med vars hjälp insekten 
penetrerar växtvävnaden och suger i sig växt
saft. Till de utmärkande karaktärerna hör även 
att de fullbildade individerna har 3-ledad fot 
samt att antennerna, hos flertalet arter, består 
av två, korta och tjocka basalleder och ett längre 
pisksnärtformigt, tunt, ledat ändborst. stritar
nas längd, vad gäller svenska arter, varierar 
från ca O, 15 cm bland sporratritar till ca 3 cm hos 
bergsångstri ten. De flesta arter är dock kortare 
än 0,5 cm. Stritar kan möjligen forväxlas med 
bladloppor, dock känns bladloppor igen på att de 
har 2-ledad fot samt relativt lång, trådformig 
antenn, som hos inhemska arter är 8-10-ledad. 

Rosenstrit (hona) 

Utseende och biologi 

Liten päronbladloppa 
(hona) 

Den fullbildade almstriten är gulaktig och glän
sande,ca3,5-4mmlång.Framkroppenärvanligen 
ljus och har fyra svartbruna fläckar på ovansidan, 
varav två finns på huvudets framkant, en strax 
bakom huvudets bakkant och en fjärde befinner 
sig på ryggens främre del. Bakkroppen är till 
större delen svart på ovansidan och övervägande 
ljus på undersidan. De gulaktiga framvingarna 
har ett gråaktigt tvärband något närmare de rök
fårgade vingspetsarna. Tvärbandet avbryts av en 
ljus ribba. Ändarna av vingspetsarnas ribbor, som 
mynnar i vingkanten, är svarta. Nymferna är 
gula-vitaktiga och saknar vingar. 

Arten uppträder med två generationer årligen 
och övervintrar i äggstadiet. Ur övervintrade ägg 
kläcks det undervåren fram nymfer, vilka utveck
las till flygdugliga, fullbildade individer som böljar 
flyga under juni månad. Honor tillhörande denna 
s.k. forsta generation eller sommargenerationen, 
söker sigtilllämpliga äggläggningsplatser, huvud
sakligen till bladen på värdväxten och placerar 
sina ägg i bladskaften och de grövre bladnerverna. 
En andra generation, höstgenerationen, av fullbil
dade stritar utvecklas under sensommaren. Honor 
tillhörande denna generation lägger sina ägg i 



barken på värdväxtens yngre kvistar, där äggen 
genomgår övervintring. 

Åtgärder 
Genom beskärning under tidig vår avlägsnar man 
de med ägg belagda skotten och reducerar därige
nom det fårsta angreppet. I de fall då bekämpning 
kan ansesvaramotiverad,kanenliknande bekämp
ningsåtgärd som får rosenstriten sättas in. 

POTATISSTRITAR 
På potatis uppträder mer frekvent två stritarter, 
potatisstriten (Eupteryx atropunctata), och den 
mer allmäntfårekommande artenEmpoasca vitis, 
en art som saknar svenskt namn. En tredje stritart 
som besöker potatisfålten, fast mera sporadiskt, 
är betstriten (Empoasca solani), vilken är besläktad 
med och till utseendet tämligen lik E. vitis. 

Bildrättigheter saknas 

Angrepp av stritar på potatis. Svagt angrepp (in
fålld bild). 

Skadebild 
Skadorna åstadkommes av både nymfer och full
bildade stritar, som suger på undersidan av bladen. 
När stritarna suger ut bladcellerna leder det till 
att bladen blir vitprickiga till fårgen. Toxisk saliv 
som sprutas ini växtvävnaden vidnäringsupptaget 
kan dessutom medfåra att bladspetsen och senare 
även bladkanten gulnar. Såsmåningom böjes blad
spetsen och bladkanten uppåt och inåt samt blir 

brun och skör. Särskilt angrips de översta, fullt ut
vecklade bladen. Starka angrepp resulterar slut
ligen i att bladen och hela växten vissnar ned med 
minskad skörd som fåljd. Skadebilden av den senare 
typen kan ibland fårväxlas med torkskador på po
tatis, dock visar sig torkskador främst som en total 
nedvissning av det nedersta bladverket. Gäller det 
däremot stritskador, så påträffas vanligen ett större 
antal, lätt synliga stritar på bladen. I värsta fall 
kan en kombination av strit-och torkskada fårsvåra 
tydandet av angreppsbilden. De skador som fåror
sakas vid stritens äggläggning kan vid massan
grepp vara betydande. 

Angrepp av stritar på potatis förefaller, med 
undantag av viss lokal massförekomst, vara mer 
frekvent återkommande i södra Sverige än i de 
mellersta delarna. Specielltvarma och torraklimat
betingelser på sommaren kan gynna uppkomsten 
av ett massangrepp. 

Utseende och biologi 
Potatisstritens utbredningsområde sträcker sig 
från Skåne i söder till Uppland och Västmanland 
i norr. Den är speciellt allmänt förekommande i 
södra Sverige. Förutom på potatis och betor på
träffas den även på plister-arter, jordreva, kard
borrar, nässlor och diverse andra örter. Den full
bildadestritenär3,5-3,75mmlångochglänsande. 
Grundfårgen är gulvitmed grönaktig anstrykning. 
På kroppen och vingarna finns mörka teckningar. 
Nymferna är gulaktiga och långsträcktamedlånga 
borst på ryggen. Äggen är vitaktiga till vitgula. De 
läggs i stjälkar, bladskaft eller grövre bladnerver. 
Arten uppträder med två generationer årligen. 
Övervintringen skeri äggstadiet, på diverse örter, 
såsom plister-arter. Under påföljande sommar, 
när potatisplantan är nästan halvvuxen, flyttar 
stritarna tillhörande fårsta generationen i storut
sträckning över från plister och andra örter till 
potatisfålten, där de sedan under sommarens lopp 
livnär sig av potatis och förökar sig. stritarna är 
mycketlivliga och snabba och samtidigt vaksamma. 
När de oroas flyger de fullbildade individerna upp, 
ofta i stora svärmar, får att efter en kort stund åter 
landa på växten. 

De två andra stritarterna Empoasca vitis och 
E. solani (betstriten), är i motsats till E. atropunc
tata (potatisstriten) ljusa och saknar mörka teck
ningar på kroppen och vingarna. 

E. vitis är en ca 3-4 mm lång, spenslig och ljus
grön art med blågrön ton. Arten är allmänt före
kommande från Skåne till Västerbotten. Den upp
träder på ett stort antal växter, såvällövträd (inkl. 
fruktträd) som betor och potatis. Skador av ekono
misk betydelse åstadkoms dock huvudsakligen på 
potatis och av och till också på äpple. Striten upp
träder med en till två generationer per år. Åtmin
stone i södra delen av landet har den två överlap
pande generationer årligen. Den övervintrar som 
fullbildad på marken, bland markvegetation och 



växtrester samt antagligen även på gran. Tack va
re generationernas överlappning och stritens över
vintringsform kan fullbildade individer påträffas 
under alla årstider. På våren flyger de övervintrade 
stritarna omkring och söker sig till ett flertal o
gräs, grönsaker och lövträd. Därifrån flyger de 
sedan över till potatis, där de sticker in sina små, 
grönaktiga ägg i stjälkarna, bladnerverna och blad
skaften. Det förekommer fem ungstadier. Under 
gynnsamma klimatiska förhållanden tar hela ut
vecklingen från ägg till fullbildad individ ca 5-6 
veckor. 

Betstriten är ca 3,5 mm lång och liknar till ut
seendet mycket E. vitis. Den är emellertid mera 
rent ljusgrön. Artens utbredningsområde sträcker 
sigfrån Skåne till Östergötland samt över Uppland, 
Närke och Dalarna. Striten är vanligt förekom
mande i södra Sverige och påträffas på örtartade 
växter, bl.a. samma kulturväxter som för E. vitis. 
Den uppträder med viss förkärlek på betor samt 
sporadiskt och lokalt på potatis. De fullbildade 
stritarna har påträffats underjuni-oktobermånad 
och förefaller ej övervintra som fullbildade. 

Åtgärder 
Detförefaller att finnas viss sortskillnad hos potatis 
vad gäller stritangrepp. Tidiga potatissorter anses 
vara mindre känsliga. Förekomst av hår liknande, 
körtelförsedda utväxter, s.k. körtel-trikorner på 
bladen avvildaSolanum-arter anses vara en viktig 
resistensmekanism. Dessa utväxter avsöndrar en 
klibbig substans som fastnar på stritens ben och 
mundelar ochförsvårar ellerförhindrar därmed de 
angripande stritarnas rörelse och näringsupptag. 

I fritidsodling är det vanligen ej aktuellt med 
några åtgärder mot stritar på potatis. 

stritarnas naturliga fiender 
Till de naturliga fienderna hör fåglar, nematoder, 
insektspredatorer (fåltrovstinkflyn, nyckelpigor, 
stinksländor), insektsparasiter (ögonflugor, vrid
vingar, vissagrupperinom steklar), spindlar samt 
parasitära svampar tillhörande släktena Verticil
lium, Beauveria och Enthomophthora. 

Faktablad om växtskydd utges inom områdena 
Jordbruk och Trädgård 

Faktabladen kan beställas som årsabonnemang, 
komplett serie eller enstaka exemplar. 

Eftertryck av denna publikation är förbjudet en
ligt lag. Den som vill mångfaldiga något av inne
hållet måste först få tillstånd från SLU Inst. för 
entomologi. Tel O 18-67 23 4 7. 
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