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Vad är integrerat växtskydd?
Integrerat växtskydd är en del 
av EU:s direktiv för hållbar an-
vändning av bekämpningsme-
del. På engelska heter det Inte-
grated Pest Management och 
förkortas IPM, en förkortning 
vi också använder i Sverige.

Den formella EU-definitio-
nen av integrerat växtskydd 
finns i rutan nedan. Lite mer 
enkelt uttryckt handlar det om 
att så långt som möjligt använ-
da förebyggande metoder för 
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Nu måste alla lantbrukare i EU tillämpa integrerat växtskydd i sin växtodling. 
Vad innebär det i praktiken i Sverige och finns det något särskilt man måste 
tänka på som betodlare?

Så fungerar integrerat 
växtskydd i praktiken
Katarina Elfström, Nordic Sugar,  Åsa Olsson,  NBR Nordic Beet Research

Definition integrerat växtskydd
1. Innebär ett noga övervägande av 

alla tillgängliga växtskyddsmetoder 
och därpå följande integrering av 
lämpliga åtgärder som motverkar 
utvecklingen av skadliga organismer 
och som begränsar behovet av ke-
miska växtskyddsmedel som används i 
stråsäd för tillväxtreglering och för att 
underlätta skördearbetet.

2. Håller användningen av växtskydds-
medel och andra former av ingrepp på 
nivåer som är ekonomiskt och eko-
logiskt försvarbara och som minskar 
eller minimerar riskerna för människors 
hälsa och miljön.

3. Betonar odlingen av sunda grödor med 
minsta möjliga ingrepp i jordbrukseko-
systemen och uppmuntrar naturliga 
mekanismer för bekämpning av skade-
görare och ogräs. 

att minska trycket av ogräs och 
skadegörare. När bekämpning 
görs ska den vara behovsanpas-
sad, och om möjligt ska icke-
kemiska metoder användas. 

 
Fyra steg
Integrerat växtskydd har fyra 
steg: Förebygg – Bevaka – Be-
hovsanpassa – Följ upp.

åtgärder är så självklara i bet-
odlingen att vi kanske inte ens 
tänker på dem som förebyggan-
de åtgärder, t ex; 

 Val av gröda efter odlings-
platsens förutsättningar 

 Varierad växtföljd
 Rätt odlingssystem och 
odlingsteknik (bearbetning 
och sådd)

 Val av lämplig sort och friskt 
utsäde

 Anpassad gödsling, kalkning 
och bevattning.

För dig som betodlare är sort-
valet en mycket viktig förebyg-
gande åtgärd. Mer om detta 
kan du läsa på annan plats i 
detta nummer av Betodlaren. 
Här gäller det att känna till fö-
rekomsten av olika sjukdomar 
på fältet för att göra ett bra val. 
Börja därför med att i god tid få 
analyserat jorden för betcyst-
nematoder och i de fall fältet 
har lågt pH eller kalciumtal 
även jordburna svampar. Med 
provsvaren i din hand är det 
betydligt lättare att välja sort! 
En känslig sort på jord med fö-
rekomst av nematoder och/el-
ler svamp kan ge stora skörde-
sänkningar. Som ett exempel 

Fö
re

bygg
Bevaka

Behovsanpas
sa

Följ upp

INTEGRERAT
VÄXTSKYDD

BILD FRÅN
JORDBRUKSVERKET.

1. Förebyggande åtgärder
Förebyggande åtgärder är all-
ting som håller trycket av ska-
degörare och ogräs på en låg 
nivå och allting som stärker 
grödan så att den bättre kan 
konkurrera med ogräs och 
motstå angrepp av skadegörare. 
Många av dessa förebyggande 
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kan nämnas att en Aphanomy-
ces-känslig sort kan ge cirka 
20–25 procent lägre skörd om 
den odlas på en jord med hög 
marksmitta.

Glöm inte nyttodjuren!
Många arbetar också redan 
med att på olika sätt gynna nyt-
todjuren i och kring fälten. Vill 
du göra mer på detta område 
finns det mycket information 
och tips – se slutet av artikeln.

2. Bevaka fälten 
Bevakning av fälten är en för-
utsättning för att veta vilka åt-
gärder som ska sättas in och 
när. På Nordic Sugars hemsida 
www.sockerbetor.nu publice-
ras nyheter under odlingssä-
songen som hjälper dig som od-
lare att veta när fälten behöver 
kontrolleras. På hemsidan finns 
också databaser för identifie-
ring av ogräs och skadegörare 
i sockerbetor, vilka också kan 
laddas ned som appar.

Jordbruksverkets hemsida  
har bildarkiv och appar för alla 
grödor. 

3. Behovsanpassa bekämp-
ningen
Nästa steg är att anpassa be-
kämpningen till vad som är rätt 
både för ekonomin och miljön. 
För detta behövs olika typer av 
beslutsstöd, som t ex bekämp-
ningströsklar och prognossys-
tem. För sockerbetor finns alla 
viktiga bekämpningströsklar 
på hemsidan. För svampan-
grepp finns ett särskilt var-
ningssystem som informerar 
om förekomsten av bladsvam-
par i olika delar av odlings- 
området.

Inga bladsvampar
Bladsvamp under bekämpningströskeln

Bladsvamp över bekämpningströskeln
 = Bevakningsruta

= O�entligt sortförsök
    (SY Muse: uppe t.v. Jollina: uppe t.h.
    Corinna: nere t.v. Lombok: ner t.h.)

För både sockerbetor och 
övriga grödor finns grundläg-
gande information och aktu-
ella växtskyddsbrev på Jord-
bruksverkets hemsida. Många 
andra organisationer har ock-
så växtskyddsbrev och rådgiv-
ning till hjälp för behovsan-
passningen.  

Icke-kemiska metoder ska 
användas där det är möjligt. 
I sockerbetsodlingen är det 
främsta exemplet radrensning, 
som ofta är ett både ekono-
miskt och effektivt komplement 
till kemisk ogräsbekämpning. 
Radrensning är också exempel 
på ett område där den tekniska 
utvecklingen de senaste åren 
skapat helt nya möjligheter.

I de fall det finns olika pre-
parat att välja mellan bör man 
välja de skonsammaste och 

Bild 2. Prognosverksamhet är en mycket viktig del i IPM. På www.sockerbetor.nu läggs varje vecka, 
från slutet av juli, en karta ut med aktuellt läge i fält vad gäller angrepp av bladsvampar i socker-
betor. Bilden är från vecka 31 2014. Röda cirklar betyder att bekämpningströskeln är uppnådd.

följa eventuella resistensstra-
tegier.

4. Följ upp effekterna 
Att följa upp effekterna av in-
satserna är det bästa sättet att 
bli bättre! Kontrollera effek-
terna, dra slutsatser och ta med 
dig erfarenheterna till nästa år. 
Ett bra sätt är att använda sig 
av nollrutor. IPM-reglerna krä-
ver att syftet med bekämpning-
en noteras i sprutjournalen, 
men det är en god idé att också 
notera angreppsgrad vid sprut-
ning och resultat.

Speciella problem på vissa 
fält eller delar av fält, t ex svåra 
ogräs och jordburna sjukdomar, 
bör kartläggas för att säkerstäl-
la att man tar hänsyn till dem 
redan i planeringen av växt- 
odlingen.
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Första delen i fjol
Del 1 om integrerat växtskydd publicerades 
i Betodlaren nr 3 2013.

Rådgivning och tillsyn
Genomförandet av IPM inne-
bär ett stort behov av rådgiv-
ning till lantbrukare. Jord-
bruksverket har ett allmänt 
ansvar för rådgivnings- och 
informationsmaterial. Bland 
annat tar de fram odlingsrikt-
linjer för de vanligaste grödor-
na. Dessa riktlinjer är inte en 
kravlista, utan en hjälp att ge-
nomföra IPM genom exempel 
på åtgärder. Många andra möj-
ligheter till information och ut-
bildning i IPM kommer att fin-
nas tillgängliga. IPM kommer 
också att ingå som en viktig del 
i behörighetsutbildningen.

Eftersom integrerat växt-
skydd är ett lagkrav kommer 
det också att finnas en tillsyn. 
Kommunerna är de som utövar 
tillsynen och Jordbruksverket 
har ett tillsynsvägledningsan-
svar, vilket betyder att de ska 

erbjuda kommunerna den in-
formation och kunskap som be-
hövs för tillsynen.

Som lantbrukare ska man 
alltså räkna med att IPM kom-
mer att ingå i kommunernas 
tillsyn i framtiden. Det innebär 
att man måste kunna berätta 
hur man använder integrerat 
växtskydd i sin verksamhet.

IPM för betodlare
För betodlare är stora delar av 
integrerat växtskydd redan väl-
bekant. I sockernäringen ar-
betar vi sedan länge med att 
uppfylla principerna för IPM. 
Vi har i ett internationellt per-
spektiv kommit mycket långt i 
detta arbete som tog sin början i 
MBO (Miljöledning BetOdling). 
Men det finns alltid utrymme 
för förbättringar och områ-
den vi kommer att jobba vidare 
med är framförallt att utveckla 

fler och säkrare prognosverk-
tyg samt alternativa mekaniska 
bekämpningsmetoder för ogräs. 
Vi har också för avsikt att ta 
fram mer kunskap om hur pato-
gener kan hållas nere med hjälp 
av en rätt planerad växtföljd.

Jordbruksverket har i samar-
bete med Nordic Sugar och NBR 
tagit fram odlingsriktlinjer för 
sockerbetor. Riktlinjerna finns 
att hämta på Jordbruksverkets 
hemsida. 

Mer information:
För sockerbetor: www.socker-
betor.nu
För alla grödor: www.jord-
bruksverket.se/odling/växt-
skydd/integrerat växtskydd
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