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Tillgång på alternativa växtskyddsmetoder 
är viktiga för att kunna tillämpa integrerat 
växtskydd. I detta projekt undersökte vi hur 
förekomst av fröskadegörare och fröproduktion 
hos vitklöver påverkas av att flytta fält kortare 
respektive längre avstånd mellan år. 

Inledning
Inom både konventionellt och ekologiskt 
jordbruk är klöver en viktig gröda som vall-
växt för foder och till gröngödsling. Avkast-
ningen vid produktion av klöverfrö varierar 
dock kraftigt från år till år och från plats till 
plats. Detta ger negativa ekonomiska kon-
sekvenser för både odlare och fröföretag 
genom osäker produktion, lagerkostnad och 
brist på utsäde.

Väder och andra klimat- och markförhål-
landen samt skördemetod har stor påverkan 
på fröskörden. Två andra viktiga faktorer 
som kan orsaka skördeminskningar är dålig 
frösättning p.g.a. skadegörare samt brist på 
pollinerande insekter. Några av de främsta 
skadegörarna är klöverspetsvivlar och blad-
vivlar (Bild 1). Vivlarna lägger ägg i blom-
mornas fröämnen, vilka sedan utvecklas till 
larver som äter på de omogna fröna. Tidi-
gare studier av vitklöver har visat att låg fö-
rekomst av den gulbenta klöverspetsviveln 
har större betydelse för god fröskörd än hög 
förekomst av pollinatörer.

Vivlar kontrolleras idag främst kemiskt 
med en av de få neonikotinoider som fort-
farande är tillåtna att använda inom EU. För 
att kunna minska kemikalieanvändningen 
och även ha beredskap om alla 
neonikotinoider förbjuds i framtiden, så 
finns ett stort behov av alternativa och mer 
hållbara bekämpningsalternativ. Behovet 
av alternativa bekämpningsmetoder gäller 

Bild 1. Från vänster: Gulbent klöverspetsvivel (Protapion fulvipes), klöverbladvivel (Hypera 
nigrirostris), och en av de naturliga fienderna (parasitoiden Mesopolobus incultus) som  
attackerar gulbent klöverspetsvivel (i verkligheten mycket mindre än vivlarna). 
Foto (från vänster): Víťa Maňák, Delphine Lariviere, och © The Trustees of the Natural History 
Museum, London (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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inte minst ekologiska odlingar. Även om 
det finns naturliga fiender till vivlar, som 
t ex en parasitoid som lägger ägg i viveln 
(Bild 1) och därmed kan minska förekom-
sten av vivlar, så vet vi idag inte tillräckligt 
om deras effektivitet för att kunna förlita 
oss på denna som biologisk kontroll. För att 
kunna implementera integrerat växtskydd 
(IPM) inom klöverfröodling, i enlighet med 
EU-direktivet 2009/128/EC,  är det också 
viktigt att ha tillgång till ett flertal bekämp-
ningsmetoder som kan kombineras för att 
uppnå en hög effektivitet.     

God kännedom om vivlarnas biologi 
och ekologi är grundläggande för att kunna 
utveckla alternativa bekämpningsmetoder. 
Kunskap om var vivlarna övervintrar och 
hur de rör sig i odlingslandskapet från ett år 
till ett annat kan t ex användas för att pla-
nera hur fälten bör placeras år för år för att 
undkomma skadegörare. T ex så har man 
sett att flytt av fält mellan år till ett avstånd 
på minst 800 m leder till färre vivlar hos 

rödklöver. Syftet med denna studie var att få 
ökad kunskap om hur vivlar som är skade-
görare på vitklöver interagerar med odlings-
landskapet samt att undersöka potentialen 
att flytta fält mellan år som en växtskydds-
strategi. Det är troligt att man behöver ett 
längre avstånd hos vitklöver än hos rödklö-
ver, eftersom den gulbenta klöverspetsviveln 
är bättre på att flyga än de klöverspetsvivlar 
som är skadegörare på rödklöver. 

  
Material och metod
Vi utförde fältförsök i totalt 46 vitklö-
verfröodlingar i Skåne under åren 2014–
2017 (Tabell 1). I försöken följde vi hur 
fröätande klöverspetsvivlar förflyttade sig 
i landskapet över flera säsonger. Vi under-
sökte också hur vivlarna påverkades av 
odlingsform (ekologisk eller konventionell) 
och omgivande landskap (andel obrukad 
eller odlad mark inom 1 km), samt hur 
insekterna i sin tur påverkade frösättningen 
hos klövern.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02009L0128-20091125
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År Odlingar Ekologiska Konventionella
2014 12 3 9
2015 14 9 5
2016 13 7 6
2017 7 3 4

Tabell 1. Antal vitklöverodlingar inkluderade i projektet per år och odlingsform (ekologisk/konventionell).
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Bild 2 a-b. (a) Antal gulbenta klöverspetsvivlar som 
övervintrade i marken i förhållande till avståndet från 
föregående års fält. (b) Antal klöverspetsvivlar som im-
migrerade till det nya fältet, i relation till avståndet från 
föregående års fält. Linjerna visar det bästa sambandet och 
grå markering den statistiska osäkerheten i sambandet.

Resultat och diskussion
Den gulbenta klöverspetsviveln är den 
viktigaste skadegöraren

Resultaten visade att över 80% av 
vivlarna i de undersökta fälten var den gul-
benta klöverspetsviveln (Protapion fulvipes). 
Klöverbladviveln (Hypera nigrirostris), som 
har rapporterats vara ett stort problem i 
Danmark, utgjorde endast några få procent. 
Vi fann att antalet vivlar var större i eko-
logiska fält och att fler vivlar, som förvän-
tat, resulterade i färre frön. Sprutning med 
bekämpningsmedlet Biscaya som innehåller 
neonikotinoiden tiakloprid i konventionella 
odlingar hade god effekt mot vivlarna. 
Tiakloprid får inte längre användas inom 
EU, men den tillåtna neonikotinoiden ace-
tamiprid (i produkten Mospilan) bör ha 
motsvarande effekt.

Ökat avstånd från föregående 
års fält är kopplat med 
minskat skadetryck 

Vi använde ett par olika fångst-
metoder, dels s.k. fångsttält för 
att fånga vivlar som övervintrat i 
marken, och dels fallfällor för att 
fånga de som flugit in i fälten un-
der våren och försommaren. Som 
förväntat hittade vi fler vivlar i 
fångsttälten nära de fält där vit-
klöver hade odlats året innan jäm-
fört med nya fält i samma område. 
Detta tyder på att vivlarna över-
vintrar nära det fält där de har levt 
trots att nya vitklöverfält redan 
finns att tillgå på hösten. Antalet 
klöverspetsvivlar som vi fångade 

med dessa metoder, plus de som kläckte ut 
från blomhuvuden, minskade med avstån-
det till föregående års klöverfröfält (Bild 2). 
Minskningen i fångstfällorna var 68% per 
kilometer som odlingarna flyttades från år 
till år. Detta betyder att man behöver flytta 
fälten 2-3 km för att uppnå en god växt-
skyddseffekt, vilket är längre än för rödklö-
ver. 

Vi såg även att antalet vivlar i vitklöver-
fälten ökade med storleken på fälten och 
andelen odlad mark i landskapet (inom en 
radie av 1 km från fältet). Den sistnämnda 
observationen kan vara kopplad till lägre 
förekomst av naturliga fiender. Många na-
turliga fiender gynnas nämligen, precis som 
pollinatörer, av tillgången på mer naturliga 
habitat, såsom fältkanter och naturbetes-
marker. 

Våra slutsatser och rekommenda-
tioner
Våra resultat visar att man kan minska an-
grepp från fröskadegörare hos vitklöver ge-
nom att placera sitt klöverfält 2-3 km från 
föregående års fält. Vi fann också att en hög 
andel odlad mark i landskapet ökar antalet 
fröätande vivlar. Förutom att flytta vitklö-
verfälten mellan år, så indikerar detta resul-
tat att man även kan minska skadetrycket 
från klöverspetsvivlar genom att gynna mer 
variation i jordbrukslandskapet, t ex genom 
fler ytor med obrukad eller extensivt bru-
kad mark, såsom buskage, dungar, kanter, 
naturbetesmarker eller ängar, samt en större 
odlad mångfald av grödor.

Studien är en del av ett doktorandprojekt 
som även har undersökt hur pollinerande 
insekter och naturliga fiender påverkar klö-
verfröskörden, se litteratur nedan.
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