
Resistens och 
resistensutveckling
en presentation gjord av HIR Malmöhus,

finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling



Vad är resistens?

Förmågan hos en organism att överleva 
en pesticidbehandling, som under normala 
förhållanden skulle ha kontrollerat 
organismen i fråga



Hur uppstår 
resistens?

Vid kemisk bekämpning 
gynnas individer med låg 
känslighet för preparatet och 
deras andelen av 
populationen ökar



Preparatens verkan

• Multi site preparat – påverkar flera 
processer i skadegöraren

• Single site preparat – påverkar en enda 
funktion hos skadegöraren



Verkningsmekanismer och 
korsresistens

• Bekämpningsmedlen kan delas in i olika 
grupper utefter deras verkningssätt t.ex. 
pyretroider eller strobuliriner.

• Om resistens uppstått mot ett preparat 
finns risk för resistens mot andra preparat 
med samma verkningssätt, så kallad 
korsresistens.



Insekticidresistens



Insekticidresistens i Sverige

• Rapsbaggar
• Brakvedlus
• Persikbladlus



Resistensmekanismer
• Metabolisk resistens
• Target site resistens



Åtgärder mot insekticidresistens

• Behovsanpassad bekämpning
• Växla mellan preparat
• Använd insekticider med kortvarig effekt
• Behandla bara en del av fältet
• Använd alternativa bekämpningsmetoder





Pyretroidresistens hos rapsbaggar

• Konstaterades första gången 
i Östergötland år 2000

• Förekommer idag lokalt i hela 
odlingsområdet

• Pyretroiden Mavrik har inte 
uppvisat resistens i fält

• Metabolisk resistens
• Risken större där både höst-

och våroljeväxter odlas



Förebyggande åtgärder 

• Håll bekämpningströsklarna
• Undvik sena behandlingar
• Växla mellan preparat



Bekämpningsstrategi

• Områden med pyretroidresistens
Första behandlingen görs med Mavrik.
Om ytterligare behandling behövs 
används Biscaya eller Mospilan

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



Tillgängliga preparat mot 
rapsbagge 2009



Herbicidresistens



Herbicidresistens i Sverige

• Renkavle
• Åkerven
• Våtarv
• Målla
• Åkertistel

Renkavle



Hur vet man att man har 
herbicidresistens?

• Levande plantor brevid döda plantor av 
samma art.

• En art som normalt ska kontrolleras av 
medlet överlever 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 % 
av ogräspopulationen är resistent.

Renkavleinfekterat fält



Resistensmekanismer

• Target site resistens
• Metabolisk resistens

Åkerven



Åtgärder mot herbicidresistens

• Håll ogrästrycket nere
• Variera växtföljden
• Växla mellan preparat
• Var återhållsam med bekämpning om fullgod 

effekt inte kan förväntas
• Särskilda fläckar eller delar av fältet kan behöva 

behandlas separat
• Växla mellan dosnivåer
• Ju längre persistens desto större risk



…men det viktigaste är att 
ständigt växla mellan olika 

åtgärder mot ogräsen!





Renkavle

• Renkavle förekommer främst i 
Skåne och på Gotland

• Resistens noterades först 2001
• Resistensproblemen är störst i 

NV Skåne
• Metabolisk resistens är troligen 

vanligast men även target site
resistens har påvisats.





Förebyggande åtgärder
• Varierad växtföljd
• Välj konkurrenskraftiga sorter och så med högre 

utsädesmängd
• Senare sådd av höstsäd/falsk såbädd
• Förhindra spridning till nya fält
• Bekämpa mekaniskt när det är möjligt
• Växla mellan preparat
• 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 i 

kanterna ordentligt



Åkerven

• Resistens mot isoproturon har 
konstaterats

• Viss skillnad i tolerans mot 
sulfosulfuron har noterats



Örtogräs

• Våtarv – sulfonylureor
• (Pilört – sulfonylureor)
• (Dån – sulfonylureor)
• Målla – metamitron (Goltix) 

och 
metribuzin (Sencor)

• Tistel – MCPA

Våtarv

Målla

Tistel



Fungicidresistens



Fungicidresistens i Sverige

• Svartpricksjuka
• Vetets bladfläcksjuka
• Stråknäckare
• Mjöldagg i vete och korn
• Kornets bladfläcksjuka
• Potatisbladmögel







Åtgärder mot fungicidresistens
• Odla sorter med bra sjukdomsresistens
• Minska smittotrycket
• Behovsanpassa alla bekämpningar
• Undvik behandlingar på starkt etablerade 

angrepp
• Använd fungicider med god effekt och anpassa 

dosen efter angreppsnivå och 
behandlingstidpunkt.

• Begränsa antalet fungicidbehandlingar
• Växla eller använd blandningar där de olika 

fungiciderna har olika verkningssätt



Svartpricksjuka

• 2003 konstaterades resistens 
mot strobiluriner i Sydsverige

• Resistensen är idag allmänt 
utbredd i Sverige

• Det är mutationen G143A 
som orsakar resistensen

• Bekämpningseffekten vilar 
nu främst på
preparatgruppen triazoler



Effekt mot svartpricksjuka i höstvete, fältförsök 2007 
Angrepp av svartpricksjuka i obehandlat led i Skåne 59 % och i Mellansverige 39 %
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Skåne 4 försök 2x1/2dos DC 39+59

Mellansverige 4 försök 1x1/2 DC 51

% bekämpningseffekt

Källa: Jordbruksverket



Svartpricksjuka (Septoria tritici)  höstvete
Resistens/ 
dålig effekt

Preparaten i fallande eller lika effektordning 
Källa: Jordbruksverket

Proline

Sportak

(Tilt Top)

Strobluriner ex

Acanto

Amistar

Comet 



Vetets bladfläcksjuka, DTR

Resistens/ 
dålig effekt

Preparaten i fallande eller lika effektordning 
Källa: Jordbruksverket

Acanto

Comet 

Amistar

Effekten 
varierar i 
Mellansverige

Proline

Stereo

Tilt

Tilt Top



Stråknäckare
Resistens/ 
dålig effekt

Preparaten i fallande eller lika effektordning

Källa: Jordbruksverket

I delar av 
Sverige 
fungerar 
inte 
Topsin

Flexity

Proline

Stereo

Topsin

Unix

Sportak



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
Källa: Jordbruksverket

Acanto

Comet 

Amistar
Viss effekt 
kvar i korn

Flexity

Tern

Forbel

Tilt top

Stereo

Unix



Kornets bladfläcksjuka
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 

Källa: Jordbruksverket

Proline

Stereo

Sportak

Tilt Top

Tilt

Comet

Acanto

Amistar



Potatisbladmögel
• Resistens mot metalaxyl

förekommer
• Metalaxyl finns i Ridomil

Gold och Epok
• Minska risken för 

resistensbildning genom 
preventiv användning och 
en begränsning till två
tidiga bekämpningar av 
dessa preparat



Torrfläcksjuka (Alternaria sp.)

• Torrfläcksjuka är främst ett 
problem på Kristianstadsslätten 
och i Kalmar län.

• Misstänkt resistens mot 
strobiluriner har observerats, 
detta kommer att undersökas 
av SLU under 2009-2010



Ingen resistens konstaterad hos:

• Rostsjukdomarna
• Svampsjukdomar hos sockerbetor, men 

risk för resistensutveckling finns eftersom 
endast strobiluriner används.

Gulrost Mjöldagg Betrost
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