
JORDGUBBSVIVEL 

J ordgubbsvivel eller hallonblomvivel (Anthonomus 
rubi), förekommer över hela Sverige och är en 
mycket allvarlig skadegörare i odlingar av jord
gubbar och ibland även i hallon. Den lever på både 
kulturväxter och vildväxande arter inom släktena 
Fragaria, Rubus, Rosa och Alchemilla. 

Skadebild 
Hängande blomknoppar är den mest typiska ska
debilden men också symmetriskt fordelade hål på 
nyutslagna blad, sönderbitna blomblad och kluvna, 
outvecklade bär är bevis på angrepp av jordgubbs
viveln. Honan lägger ägg i värdväxtens outslagna 
blomknoppar och kryper därefter ner 5-8 mm på 
blomstjälken och biter av kärlsträngarna så att 
stjälken delvis går av och knoppen vissnar. Om 
stjälken inte går av och blomknoppen utvecklas till 
kart med larven i, blir bäret missformat och ofta 
tvådelat. Vid fuktigt väder angrips den hängande 
blomknoppen lätt av gråmögeL Honan lägger van
ligtvis ett ägg per knopp och varje hona kan lägga 
50-150 ägg. skördeförlusternakan bli avsevärda i 

Jordgubbsviveln är bara 
2-4 mm lång, men kan 
göra avsevärd skada när 
denläggeräggiblomknop
par och biter av skaften. 

jordgubbsodling som angrips underforsta delen av 
blomningen. Vissa sorter kan kompensera bortfal
let av 15- 20% av knopparna genom att utveckla 
större bär från de kvarvarande blomknopparna 
men skörden blir alltid försenad. Tidiga angrepp 
i l-års land ger alltid allvarliga skördeförluster 
medan angrepp under slutet av blomningen kan 
ge en positiv gallringseffekt i främst äldre land. 

Utseende och biologi 
Den fullbildade viveln är 2-4 mm lång, gråsvart 
och har ett långt utdraget snyte. Det är mycket 
svårt att se skillnad på könen men honor som 
utvecklats i stora blomknoppar blir ofta större än 
de som kommer från små. Livscykeln är ettårig 
och de övervintrar som fullbildade insekter i det 
översta markskiktet. På våren, när temperaturen 
överstiger 13-l5°C aktiveras vivlarna och börjar 
söka föda i sin omedelbara närhet. De äter på unga 
blad och knoppar under ca 14 dagar innan svärm
ning och äggläggning böljar. Äggläggning kräver 
en temperatur av minst l8°C och pågår under ett 
par veckor. Därefter dör de vuxna insekterna. Ägg
gen kläcks efter ett par dagar och larven stannar 
inuti blomknoppen och äter av omoget pollen och 
outvecklade blomdelar. Det är viktigt att knop
pen ramlar av och hamnar i det översta mark
skiktet för att larven ska få lagom fuktighet och 
inte torka ut. Utveckling från ägg till fullbildad 
sker helt inuti blomknoppen och tar ca 28 dagar 
vid 20°C. De vuxna vivlarna kommer fram under 
juli-augusti och äter då av de nya bladen innan 
de söker upp en övervintringsplats. Vanligtvis 
övervintrar jordgubbsvivlarna i närheten av fäl
ten där det finns en skyddande markförna. Många 
vuxna jordgubbsvivlar stannar också kvar i fålten 
och övervintrar under vissna blad och halm nära 
jordgubbsplantorna. 

J ordgubbsvivlarna har ett system för doftkom
munikation där hanarna producerar ett feromon 
som attraherar både honor och hanar. I framtiden 
kan jordgubbsvivelns feromoner komma att an
vändas till att lockaistyra bort jordgubbsvivlarna 
från fältet. 



Åtgärder 
Kulturåtgärder 
Äldre odlingar har alltid de största skadorna av 
jordgubbsvivel eftersom det är många som över
vintrar i fåltet och finns på plats så snart värmen 
kommer på våren. Det är därför viktigt med kort 
omloppstid ijordgubbsodlingen med högst två skör
dar om det är rikligt medjordgubbsvivel. Öppna och 
blåsiga fålt utan dikesrenar med ogräs av hallon 
m.m. gör att det ofta dröjer innan jordgubbsviveln 
dyker upp på våren. Täckning med fiberväv över 
plantorna undervåren fram till att ca 50% av blom
morna slagit ut är en åtgärd som rekommenderas 
till främst ekologisk odling. Fiberväven måste tas 
bort så fort tillräckligt många blommor slagit ut 
för att möjliggöra god pollinering med hjälp av in
sekter. Sorter med kort och koncentrerad blomning 
kan klara sig bra mot angrepp om många blommor 
hinner slå utinnanjordgubbsviveln angriper. Van
ligtvis är tidiga sorter mindre utsatta för skador 
än sena sorter. 

Varningssystem 
Ett bra sätt att studera jordgubbsvivlarnas fö
rekomst är att sitta still i fåltet och titta bland 
blomknopparna tills man hittar dem. Så snart man 
ser vivlar som parar sig eller de första avbitna 
knopparna kan man räkna med att angreppet 
börjat. Hur omfattande angreppet blir beror dels 
på temperaturen dels på hur många vivlar som 
kläcktes fram året före och som dessutom överlevt 
vintern. 

En metod för insektsobservation som utvecklats 
i Finland, är den s.k. tvättfatsmetoden, som inne
bär att man placerar en tudelad plastskål under 
jordgubbsplantan. Sen skakar man eller slår lätt 
på plantan så att de insekter som finns i beståndet 
ramlar ner i skålen. 

Gula klisterskivor har tidigare prövats för att 
fånga flygande jordgubbsvivlar men de har en be
gränsad användbarhet. De måste avläsas minst 
en gång per dag eftersom jordgubbsvivlarna ofta 
kan ta sig loss ur klistret. 

Faktabladen kan beställas som årsabonnemang, kom
plett serie eller enstaka exemplar. 

Eftertryck av denna publikation är förbjudet enligt lag. 
Den som vill mångfaldiga något av innehållet måste först 
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Kemisk bekämpning 
J ordgubbsviveln är mycket svårbekämpad. Lokalt 
förekommervivelpopulationer som inte reagerar för 
kemiska bekämpningsmedel. Det är viktigt att vara 
observant när jordgubbsvivlarna börjar aktivera 
sig och när äggläggningen börjar, så att kemisk 
bekämpningkansättasinnärdetärsommesteffek
tivt. Bekämpning skall utföras när äggläggningen 
börjar även om inte blomningen är helt på gång. 
Bekämpningmed kemiska preparat kan bara utfö
ras före blomningen p.g.a. preparatens bifarlighet. 
När det varit kraftiga angrepp av jordgubbsvivel 
är det lämpligt att göra en till två bekämpningar 
efter att skörden är avslutad och innan jordgubb
svivlarna söker sin övervintringsplats. Angående 
godkända medel, se faktablad l Tb. 
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