
Resistens

Känslig

Ursprungspopulation.

Kemisk bekämpning med 
cirka 90 procents effekt.

Resistent

Vad är resistens?
Resistens betyder motståndskraft. Bekämpnings-
medelsresistens är förmågan hos en organism att
överleva en pesticidbehandling, som under normala
förhållanden skulle ha kontrollerat organismen i
fråga. Resistens är genetiskt betingad och alltså 
ärftlig.

Hur uppstår resistens?
I en opåverkad population (vildtyp) finns ofta ett litet
antal individer som har lägre känslighet för bekämp-
ningsmedel. Vid en bekämpning gynnas individer
med låg känslighet och deras andel av populationen
ökar. Om dessa individer också har en bra konkur-
rens- och överlevnadsförmåga (fitness) fortsätter
dessa att öka i populationen. Detta gör att popu-
lationen får en minskad känslighet och i värsta fall
fullständig resistens. 

Hur stor risken är för att resistens ska utvecklas
beror på bekämpningsmedlets verkningssätt och 
vilken skadegörare det handlar om. Risken för 
resistensbildning är särskilt stor då skadegöraren 
har flera generationer per år och bekämpning med 
preparat med samma verkningssätt görs upprepade
gånger.

Nästa generation.

Utveckling av resistens i 
en population.



Verkningsmekanismer
Verkningsmekanismer och korsresistens
Ett bekämpningsmedel kan påverka flera processer i
skadegöraren, så kallad multi site preparat, eller 
specifikt mot en enda funktion, single site preparat. 
Moderna bekämpningsmedel är ofta single site 
preparat eftersom effekten oftast är bättre och 
bekämpningen mera målinriktad. Risken för att 
resistens ska uppstå är dock mycket större i denna
typ av preparat eftersom det endast behövs en för-
ändring i en enda gen för att resistens ska uppstå. 

Bekämpningsmedlen kan delas in i olika grupper
utefter deras verkningssätt, t.ex. pyretroider, där alla
ingående preparat har samma verkningssätt. Det 
innebär att om resistens uppstått mot ett preparat 
så finns risk för resistens mot andra preparat med
samma verkningssätt, så kallad korsresistens.



I Sverige är det främst hos rapsbaggar som 

problem med insekticidresistens förekommer. 

Resistens har också påvisats hos bladlusarterna

brakvedlus (Aphis frangulae) och persikbladlus

(Myzus persicae) i potatis i Blekinge och 

Kristianstadtrakten under 2001.

Resistensmekanismer
Resistensmekanismerna hos insekter kan delas in i
olika typer:
• Metabolisk resistens. Den vanligaste typen av resi-

stens. Insekticiden bryts ned snabbare av insekten
vilket ger mer eller mindre kraftig resistens. 

• Target site resistens. En genetisk förändring gör att
preparatets verkningsställe i insekten helt eller
delvis blockeras. Detta bidrar ofta till fullständig
resistens. 

Åtgärder mot resistensbildning
Minska risken för resistensbildning genom att:
• Behovsanpassa bekämpningen så att insekterna

endast exponeras för bekämpningsmedlet när det
är nödvändigt för att undvika ekonomisk förlust.

• Växla mellan preparat med olika verknings-
mekanismer. 

• Använd insekticider med kortvarig effekt.
• Behandla bara en del av fältet. Detta skapar en

refug för individer med känslighet mot preparatet
så att det anlaget hålls kvar inom populationen.

• Använd alternativa bekämpningsmetoder som 
biologisk bekämpning eller resistenta sorter i de
fall de finns.

Insekticiders verkningssätt enl. IRAC (Insecticide Resistance Action Committee)

Preparat Acetylkolinesterashämmare Na-pump-modulator NACh-rec antag 2)

Karbamater Organ. fosforfören. Pyretroider Neonikotinider
Sprutning
Beta-Baythroid betacyflutrin
Biscaya tiakloprid
Cyperb cypermetrin
Decis deltametrin
Danadim Progress dimetoat
Fastac 50 alfa-cypermetrin
Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin
Mavrik tau-fluvalinat
Mesurol merkaptodimetur
Snigeleffekt (metiokarb)
Mospilan acetamiprid
Pirimor pirimikarb
Roxion 40 EC dimetoat
Sumi-Alpha 5 FW esfenvalerat

Betning
Chinook FS 20 betacyflutrin imidakloprid
Force 20 CS teflutrin
Gaucho WS 70 imidakloprid
Mesurol 500 SC merkaptodimetur

(metiokarb)
Montur FS 190 teflutrin imidakloprid
Prestige FS 3701) imidakloprid

1) innehåller även fungiciden pencykuron   2) NACh-rec antag. = NikotinAcetylCholin-receptor-antagonister

Insekticidresistens



I Sverige konstaterades pyretroidresistens hos

rapsbaggar för första gången i Östergötland år

2000. Idag förekommer resistens lokalt i hela 

odlingsområdet. Pyretroiden Mavrik har dock inte

uppvisat resistens i fält, men i labundersökningar

har den visat på avtagande effekt.

Resistensen är främst metabolisk. Denna typ av 
resistens medför ibland nackdelar för resistenstenta
individer jämfört med känsliga, t.ex. sämre övervin-
tringsförmåga, och resistensen kan därför gå tillbaka
om man vidtar åtgärder för att hindra resistens-
utvecklingen. 

Risken för resistens är större i områden där både
höst- och våroljeväxter odlas eftersom rapsbaggarna
då utsätts för bekämpning i större omfattning.

Förebyggande åtgärder
• Håll bekämpningströsklarna! Bekämpa inte innan

tröskelvärdet är uppnått.
• Undvik sena behandlingar. Dels gör rapsbaggarna

mindre skada då, men sena behandlingar dödar
också rapsbaggarnas naturliga fiender.

• Växla mellan preparat med olika verkningssätt om
flera behandlingar måste göras.

Rapsbaggar

Bekämpningströskel: antal rapsbaggar i medeltal per planta

Tidigt Medelsent Sent
knoppstadium knoppstadium knoppstadium

(DC 51) (DC 52/53) (DC 59)
Höstoljeväxter 2-3 3-4 5-6
Våroljeväxter 0,5-1 1-2 2-3



Bekämpningsstrategi 
• Områden med pyretroidresistens

Första behandlingen görs med Mavrik. Om ytter-
ligare behandling behövs använd Biscaya eller
Mospilan.

• Områden utan känd pyretroidresistens
Första behandlingen görs med pyretroid. Om 
ytterligare behandling behövs använd Biscaya eller
Mospilan.

• Förekommer både höst- och våroljeväxter i samma
område bör man vid bekämpning av rapsbaggarna
i våroljeväxterna bekämpa som om det vore 
resistens i området, speciellt om man har behövt
bekämpa rapsbaggarna i höstoljeväxterna.

• Neonikotinoiderna Biscaya och Mospilan får 
endast användas en respektive två gånger per
gröda och år. Av resistensskäl bör den totala an-
vändningen av neonikotinoidpreparat begränsas
till max två behandlingar per säsong.

Rapsbaggar, bekämpning

Tillgängliga preparat mot rapsbagge 2009

Pyretroider Beta-Baythroid Resistens lokalt!
Cyperb Resistens lokalt!
Decis Resistens lokalt!
Fastac 50 Resistens lokalt!
Karate WG Resistens lokalt!
Sumi-Alpha Resistens lokalt!
Mavrik Fungerar i de flesta fall. 

Lokal tendens till försvagad effekt på lab.
Neonikotinoider Biscaya Fungerar

Mospilan Fungerar



I Sverige är det framförallt hos renkavle som det

finns problem med resistens, men resistens är

även konstaterad hos bl.a. åkerven, våtarv, målla

och åkertistel.

Hur vet man att man har resistens?
Dålig effekt av ett preparat kan ha flera orsaker, 
bl.a. dåliga sprutbetingelser, stora och/eller svår-
bekämpade ogräs samt ett sämre preparatval för de
aktuella problemogräsen. Tecken på att dålig effekt
beror på resistens är:
• Levande plantor bredvid döda plantor av samma art. 
• En art som normalt ska kontrolleras av medlet

överlever bekämpningen, medan en annan art
kontrolleras väl.

• Effekten av ett medel försämras mer över åren än
vad som kan förklaras av årsmånsvariationer.

Herbicidresistens upptäcks normalt inte i fält förrän
ca 30 procent av ogräspopulationen är resistent.

Resistensmekanismer
Resistesmekanismerna i ogräsplantan kan delas in i
olika typer
• Target site resistens. Herbicidens verkningsställe i
växten ändras så att herbiciden inte längre kan göra
skada. En enda genförändring i ogräset kan räcka för
att ge denna typ av resistens och resistensen är ofta
fullständig.
• Metabolisk resistens. Bekämpningsmedlet bryts
ned snabbare av ogräset vilket ger mer eller mindre
kraftig resistens. Ofta är det flera genförändringar 
i ogräset som orsakar denna typ av resistens. 
Resistensen kan gälla flera ogräspreparat med olika
verkningsmekanismer.

Herbicidresistens

Renkavleinfekterat fält.



Det viktigaste när det gäller att förebygga utveck-

ling av resistens är att växla mellan olika åtgärder

mot ogräsen. 

Tänk på följande för att minska risken för resistens-
bildning:
• Håll ogrästrycket nere, bl.a. genom alternativa 

bekämpningsåtgärder som t.ex. stubbearbetning
och plöjning. 

• Variera växtföljden. Ensidiga växtföljder kan upp-
föröka vissa ogräs. Inslag av andra grödor kan göra
det möjligt att använda andra herbicider eller
minska användningen av herbicider.

• Växla mellan preparat med olika verkningssätt.
Använd inte herbicider med samma verkningssätt
under en följd av år.

• Var återhållsam med bekämpning om fullgod 
effekt inte kan förväntas. Annars kan man gradvis

få ett allt motståndskraftigare bestånd, eftersom
känsligheten mot herbiciden kan variera inom 
populationen.

• Särskilda fläckar eller delar av fältet kan behöva
behandlas separat. Detta medför färre bekämp-
ningar och därmed mindre risk för resistens.

• Target site resistens antas gynnas av hög dos
medan metabolisk resistens antas gynnas av låg
dos. Att växla mellan dosnivåer kan därför vara 
ett sätt att fördröja uppkomsten av en specifik 
resistensmekanism. Sänk dock inte dosen om 
fullgod effekt då inte kan förväntas.

• Ju längre persistens (verkningstid) en herbicid har
desto större risk för att resistens utvecklas, efter-
som ogräset utsätts för selektion under en längre
tid.

Förebygg herbicidresistens

Herbiciders verkningssätt enl. HRAC (Herbicide Resistance Action Committee)
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Preparat
Ally 50 ST x
Ariane S x
Atlantis OD x
Attribut Twin x
Axial x
Bacara x
Boxer x
Butisan Top x x
Cougar x x
Event Super x
Express 50 T x
Focus Ultra x
Harmony 50 SX x
Hussar x
Kerb FLO 400 x
Lexus 50 WG x
Matrigon x
Monitor x
MCPA 750 m.fl. fenoxisyror x
Starane 180 x
Starane XL x x



Renkavle

Resultat vid undersökning av herbicidresistens hos renkavle 
utförd av Bayer Cropscience och Växtskyddscentralen Alnarp 2007. 

Verkningssätt Preparat Resistensläge
ACCase-hämmare Event Super Resistens allmän, främst i NV Skåne

Focus Ultra Korsresistens med Event Super har noterats i ett fåtal fält.
ALS-hämmare Lexus Lokalt minskad känslighet

Attribut Twin Lokalt minskad känslighet
Atlantis Ingen nedsatt effekt noterad

Renkavle förekommer främst i Skåne och på Got-

land, men även i Östergötland och Västergötland

finns områden där renkavlen börjat komma. 

Problem med resistens noterades först 2001 och

problemen är störst i NV Skåne. Det är främst 

resistens mot Event Super som har noterats, men

det finns även fall med resistens mot Focus Ultra. 

Metabolisk resistens är förmodligen den vanligaste
resistensmekanismen, men target site resistens har
också påvisats hos renkavlen.

Förebyggande åtgärder
Vid bekämpning av renkavle är det viktigt att kombi-
nera kemisk bekämpning med förebyggande 
åtgärder och mekanisk bekämpning.

• Varierad växtföljd. Variera mellan höst- och vår-
sådda grödor, mellan stråsäd, oljeväxter och andra
grödor. 

• Välj konkurrenskraftiga sorter. Så med högre 
utsädesmängd, vilket också ökar grödans konkur-
rensförmåga.

• Senare sådd av höstsäd/falsk såbädd. Gör klart 
såbädden, vänta med sådden, spruta bort ren-
kavlen med glyfosat innan sådd.

• Förhindra spridning av renkavle till nya fält. Blås
rent maskiner innan de lämnar fältet. 

• Bekämpa mekaniskt när det är möjligt. T.ex. en
plöjning förhindrar fröna att gro.

• Växla mellan preparat med olika verkningsmeka-
nismer. I oljeväxter kan man använda preparat
med andra verkningsmekanismer jämfört med i
stråsäd.

• Bekämpa när plantorna är små.
• Blanda jord- och bladverkande medel på hösten

och komplettera med en bekämpning på våren.
• Behandla alltid hela fält. Var noga med att komma

ut ordentligt i kanterna.



I en undersökning 2002 hittades åkervensplantor

i 24 av 60 undersökta fält i Skåne, Östergötland

och Öland som var resistenta mot isoproturon

(Arelon). 

I denna undersökning testades även toleransen mot
sulfosulfuron (Monitor). Inget prov klassades som
resistent men en viss skillnad i tolerans mot sulfo-
sulfuron kunde urskiljas.

Utomlands har resistens både mot isoproturon
och sulfosulfuron rapporterats.

Arelon finns inte kvar på marknaden. Även 
Cougar innehåller isoproturon men innehåller 
också diflufenikan som har ett annat verkningssätt
och resistensrisken blir kanske därför inte lika stor.
Minskad effekt har dock noterats i en del 
bekämpningsförsök.

Sulfosulfuron är verksam substans i Monitor. Även
då resistens inte har påvisats ännu är det viktigt att
motverka att resistens uppkommer. Växla därför
mellan preparat med olika verkningssätt, t.ex. Boxer
på hösten.

Åkerven



Det finns några örtogräsarter där resistens har 

noterats i Sverige.

Ett sådant exempel är våtarv i Närke 1995. Resistens
mot sulfonylureor upptäcktes på en mulljord med
mycket högt ogrästryck. Fältet hade odlats ensidigt
med vårsäd de senaste tio åren och samtliga år, utom
ett, hade ogräsbehandlingen utförts med enbart 
sulfonylureor. 

Vid liknande odlingsbetingelser och förutsätt-
ningar finns också exempel på pilört och dån där 
trolig resistens påträffats. 

Målla resistent mot metamitron och metribuzin
konstaterades i några sockerbetsfält i Skåne 2004/
2005. De resistenta plantorna hade förmodligen 
selekterats fram genom bekämpning med Sencor
(metribuzin) i potatis och Goltix (metamitron) i
sockerbetor.

Dessa exempel visar tydligt på hur viktigt det är att
variera sina bekämpningsåtgärder mot ogräsen för
att undvika resistens.
• Kombinera förebyggande åtgärder med både 

mekanisk och kemisk bekämpning.
• Växla mellan herbicider med olika verkningssätt.

Örtogräs

Våtarv

Dån

Pilört

Målla



Fungicidresistens

Single step – förändring i en gen Snabb resistensutveckling, t.ex. strobiluriner, benzimidazoler.
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Resistensnivå

Selektion

Liten resistens Hög resistens

Liten resistens Hög resistens

Kontinuerlig (shifting) – förändring i flera gener 
Långsam, gradvis resistensutveckling, t.ex. triazoler, morfoliner.

Resistensnivå

Fungicidresistens är ingen ny företeelse. Det finns
många kända fall där svampar utvecklat resistens 
mot olika fungicider, t.ex. resistens mot kvicksilver i 
betningsmedel hos flera arter av släktet Drechslera.
Första fallet observerades i Skottland på 1960-talet,
benzimidazolresistens hos stråknäckare och snö-
mögel samt metalaxylresistens hos potatisbladmögel

på 1980-talet. För gruppen strobiluriner konstatera-
des resistens först hos vetemjöldagg 1999, endast två
år efter introduktionen av fungicidgruppen. Den
mycket goda effekten som strobilurinerna uppvisade
mot svartpricksjuka på över 90 procent varade några
år men redan 2003 konstaterades resistens hos
svartpricksjuka i Sydsverige. 

Resistensrisk för olika Fungicidgrupper enl. FRAC (Fungicide Resistance Action Committee)

Risk Fungicidgrupp Preparat
Ingen/Låg Multi-site Maneb, Mankozeb

Namnlös Shirlan
Medel DMI-fungicider = (imidazoler, triazoler) Sportak, Proline, Tilt, Baycor, Tilt Top*, Stereo*, Stratego*

Anilinopyrimidiner Unix, Stereo*, Acanto Prima* 
Morfoliner Forbel, Tern, Tilt Top*, Jenton*
Karboxamider Signum*

Hög MBC-fungicider Benlate, Topsin
Fenylamider Ridomil*, Epok*
Strobiluriner Amistar, Comet, Acanto, Stratego*, Acanto Prima*, Jenton*
Dikarboxamider Rovral

Ej känd Benzofenoner Flexity
* Blandningspreparat, flera aktiva substanser

Huvudtyper av resistens Den blå linjen nedan visar en population med hög känslighet (liten resistens)
för preparatet och den röda linjen en population med låg känslighet (hög resistens) mot preparatet.



Förebygg fungicidresistens 
• Odla i första hand sorter med bra sjukdoms-

resistens, speciellt för svartpricksjuka. Undvik 
att odla stora arealer med känsliga vete- och 
kornsorter. 

• Minska smittotrycket av olika svampsjukdomar
genom olika odlingsåtgärder, såsom växtföljd,
plöjning, såtidpunkt, spillplantor, beståndstäthet
och kvävestatus.

• Behovsanpasa alla bekämpningar. Använd tröskel-
värden, riskmodeller, varningssystem och anpassa
bekämpningen till väder och angreppsnivå. 

• Undvik behandlingar på starkt etablerade angrepp. 

• Använd fungicider med god effekt. Dosen ska 
anpassas till angreppsnivå och behandlings-
tidpunkt samt vara ekonomiskt försvarbar. 

• Begränsa antalet fungicidbehandlingar per säsong
där fungicider med samma verkningssätt används.

• Växla eller använd blandningar där de olika fungi-
ciderna har olika verkningssätt. Det minimerar 
risken för resistensutveckling och minskar risken
för dåliga effekter om resistens redan börjat 
uppkomma.  

Svartpricksjuka



Strobiluriner och triazoler
Resistens mot strobiluriner
Tre olika typer av mutationer och dess inverkan på
strobilurinernas effekt:
• G143A  är den  allvarligaste typen. Effekten redu-

ceras kraftigt. Högre dos ökar inte bekämpnings-
effekten. Korsresistens för alla strobiluriner. 

• F129L – svagare typ som ger gradvis reduktion av
effekten. Högre dos ökar bekämpningseffekten.
Viss skillnad i effekt mellan olika strobiluriner.

• G137R – mindre vanlig och har mindre inverkan på
effekten. 

Svartpricksjuka – effekten vilar främst på gruppen på triazoler  
Men effekten har minskat, speciellt för flera av de äldre triazolerna och 
bilden är likartad i många länder i norra Europa.

Sammanfattning av utbredning av strobilurinresistens 2008

Svampsjukdom Utbredning Mutation 
G143A F129L G137R

Svartpricksjuka Allmänt utbredd i Sverige och de stora X
Septoria tritici veteodlande områdena i Europa – dålig effekt.
Vetets blad- Förekommer allmänt i Tyskland, Danmark och Sverige. 
fläcksjuka, DTR  – dålig effekt, men kan variera mellan olika områden och fält. X X X
Kornets bladfläcksjuka Endast den svagare typen F129L förekommer. X

Utbredd i Frankrike, UK, mindre utbredd i Tyskland. 
Utbredd i Danmark 2008 och funnen i Skåne 2008. 

Mjöldagg Vetemjöldagg – allmän resistens. Kornmjöldagg – låg nivå. X
Sköldfläcksjuka Enstaka prov noterad 2008 i Frankrike. X
Brunfläcksjuka Konstaterad från 5 fält i Mellansverige. Prover från 2003-05. X
Snömögel Resistens konstaterad under 2007-2008 i Frankrike. X
Michrodocium nivale/majus
Ramularia-bladfläck Enstaka prover testade och resistens konstaterad X

i Danmark, Frankrike och UK.
Torrfläcksjuka Resistens funnen i bl a USA.
Alternaria solani X
Alternaria alternata X
Rostsjukdomar Ingen, liten risk för resistens.
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% bekämpningseffekt
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Skåne 4 försök 2x1/2 dos DC 39+59
Mellansverige 4 försök 1x1/2 dos DC 51

     

     

Effekt mot svartpricksjuka i höstvete, fältförsök 2007
Angrepp av svartpricksjuka i obehandlat led i Skåne 59 procent och i Mellansverige 39 procent. 

Olika triazolers effekt (%) mot svartpricksjuka 
3 försök UK 2006. Två behandlingar i full dos DC 32+39.
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Vad kan svamp i vetet kosta?

Proline

Sportak

(Tilt Top)

Strobluriner ex

  Acanto

  Amistar

  Comet

Svartpricksjuka (Septoria tritici)  höstvete

Resistens/

dålig effekt

Preparaten i fallande eller lika effektordning 

Proline

Stereo

Tilt

Tilt Top

Vetets bladfläcksjuka, DTR

Acanto

Comet

Amistar

 Effekten

varierar i

Mellansverige

Resistens/

dålig effekt

Preparaten i fallande eller lika effektordning

Gulrost, brunrost  och kornrost
Ingen resistens är

konstaterad hos

rostsjukdomarna

Gulrost  i rågvete         behandlad veteruta

Stoppande
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Viss effekt

Proline

Stereo

Tilt

Stråknäckare

Flexity
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   Hur mycket kan svampsjukdomarna minska veteskörden?

Gulrost
- 40 - 50 dt

Mjöldagg
- 5 dt

Stråknäckare
- 3 dt dt

Svartprick-
sjuka

 - 25 dt

DTR
 - 20 dt

Brunrost

- 25 dt

Frisk planta
100 dt



Svamp i korn och sockerbetor

Kornets bladfläcksjuka

Proline

Stereo

Sportak

Tilt Top

Tilt

Comet

Acanto

Amistar

Resistens några fall i Skåne 2008. 

I år undersöks detta närmare

Använd alltid strobilurin i blandning med annan fungicid

samt endast en gång per säsong i vår- och höstkorn.

Preparaten i fallande eller lika effektordning 

Flexity

Tern

Forbel

Tilt top

Stereo

Unix

Acanto

Comet

Amistar

Viss effekt

kvar i korn

Mjöldagg i vete och korn

Behandlat blad
Resistens/

dålig effekt

Fel preparat eller

obehandlat blad

Blandningsprodukterna Jenton och

Acanto Prima har viss effekt

Preparaten i fallande eller lika effektordning

Ingen resistens är konstaterad, men risk för resistensutveckling finns eftersom

endast strobiluriner används.

Mjöldagg Betrost

Cercospora Ramularia

Comet

Svampsjukdomar i sockerbetor
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Hur mycket kan svampsjukdomarna minska  kornskörden?

Relativ tal 

Kornets

bladfläcksjuka

-20 dt

Sköldfläcksjuka

- 20 dt

Mjöldagg

- 4 dt

Kornrost

-20 dt

Frisk planta

80 dt



Fungicidresistens i potatis
Bladmögel
Metalaxyl introducerades i slutet av 1970-talet som
Ridomil 25 WP och hade en bättre långtidseffekt än
de tidigare kontaktverkande preparaten. Redan de
första åren efter introduktionen konstaterades dock
förekomst av resistenta isolat av bladmögelsvampen
(Phytophthora infestans). För att motverka utveck-
lingen mot metalaxylresistent bladmögel lanserades
en ny formulering med metalaxyl i kombination med
mancozeb, Ridomil MZ (idag Ridomil Gold). Idag
finns metalaxyl även i Epok, då i kombination med
Fluazynam.

Metalaxyl påverkar P. infestans på ett mycket 
specifikt sätt, vilket kontrolleras av en eller ett fåtal
gener hos patogenen, något som ger en ökad risk för
resistensbildning. Erfarenheten visar att andelen re-
sistens i populationen ökar under säsongen. För att
minska risken för resistensbildning rekommenderas
därför preventiv användning och en begränsning till
två tidiga bekämpningar.

Torrfläcksjuka 
Torrfläcksjuka (Alternaria sp.) har sedan tio år till-
baka varit ett uppmärksammat problem, speciellt 
på Kristianstadsslätten och i Kalmar län. Odlare har
sett att potatisen kan drabbas av torrfläcksjuka trots 
fungicidbehandling. En förklaring till detta kan vara
minskad känslighet mot strobilurinpreparat. 

I Nordamerika har genförändringen F129L 
påvisats hos A. solani och den allvarligare G143A 
hos A. alternata, vilket har lett till resistens mot stro-
biluriner. 

Under 2009-2011 kommer det att undersökas om
även de svenska Alternaria-svamparna har förlorat
känsligheten mot strobiluriner. 

Bladmögel

Torrfläcksjuka


