Norden. Den stora frågan för många var
om upptagning och koncentrationen av
betningsmedel i plantorna skulle vara
tillräcklig för att hålla angreppen under
bekämpningströskeln.

Under 2007 hade man en liknande situation
i England som den i Sverige och Danmark
i år. Den milda vintern och den torra och
förökades i stor mängd. Engelsmännen befarade också en invasion av virusgulsot. På
grund av den nederbördsfattiga våren var
det risk för ett dåligt upptag av betningsmedlen i plantorna och därmed ett sämre
mm regn under en vecka och angreppen
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sekundära svampar tillväxa i detta lager
och ytterligare minska den fotosyntetiserande ytan.
Båda lössen är vektorer för de virus som
kan sprida virusgulsot. Persikbladlusen är
mer effektiv som smittbärare och det är
därför som bekämpningströskeln är lägre
jämfört med betbladlusen.

Det är framförallt den svarta betbladlusen
Aphis fabae) som angriper sockerbetorna.
De första lössen brukar vanligen synas i
betorna strax efter midsommar. I värme
och sol trivs de bra och på en vecka kan de
föröka sig i stora mängder. Betbladlusen
angriper de allra yngsta betbladen där de
nästan uteslutande sitter på undersidan och
suger näring. Det är lössens toxiska saliv
som gör att bladen rullar ihop sig.
Betbladlusen övervintrar som ägg på
benved och olvon. Tidigt på våren kläcks
äggen och på benved bildas ytterligare
två generationer innan det är dags för
spenat och svinmålla. Under sommaren

Både betbladlus och persikbladlus lever
av plantsaft som de suger från bladens
ledningssträngar. Bladen blir krusiga
och täcks av ett lager honungsdagg som
utsöndras av lössen. Så småningom kan

varje generation blir andelen löss som har
varmt väder. På betor kan det bildas sex

de honorna som är den primära smittkällan
för virusgulsot i maj–juni. Honorna lägger
sedan vidare till nästa osv. Den gröna lusen är på så sätt mer rörlig i betfälten och
därför en effektivare smittöverförare av
virus än den svarta lusen. Senare på som-

och bildar nya kolonier. Under en normal
vinter är det inte troligt att persikbladlusen
övervintrar i vårt klimat. Det troligaste är
att den förs hit med vinden från framförallt
England och länder i nordeuropa.
mellanrum. När kolonierna blivit riktigt
stora angrips de lätt av parasitsvampar som
gör att de bryts ner. Fram mot hösten blir
betplantan en sämre värdväxt för lössen
por där de kan bilda ytterligare fyra till
bildas hanar. Parning sker och de parade
där de lägger ägg.

Myzus persicae). Denna lus är inte lika
vanlig som den svarta betbladlusen. Det
allvarliga med den gröna persikbladlusen
är att den kan sprida virusgulsot.
Precis som den svarta betbladlusen övervintrar persikbladlusen som ägg men på
Prunus-arter. Det är de först bildade vinga-

Den bekämpningströskel vi använder i
Sverige för den svarta betbladlusen går
tillbaka till en serie försöksresultat från sluSamarbetskommitté tillsammans med H.
eller 20 löss/planta är det dags att bekämpa
lössen. Det är de primärinfekterade plantorna som drabbas värst av bladlössen.
Undersökningen visade också att ska-

att få ett mått på hur mycket bladlössen
påverkar skörden beräknade man antalet
er antal dagar. Undersökningen visade att

Bekämpningströskeln för persikbladlu-

hade det alltså gått åtta veckor sedan sådd
kombinationer av betningsmedel provades
enligt tabellen.

-

ningströskeln passerad för alla behandlingar och i stort sett alla plantor hade löss.
Detta överensstämmer väl med resultat
et al.
som också visat att både klotianidin och
imidakloprid gett dålig kontroll av svarta
löss efter tio veckor. Förklaringen kan vara
att båda ämnena då troligen brutits ner till
icke-toxiska metaboliter.

För att få en uppfattning om vad lusangreppen kan betyda för sockerskörden
i år har vi gjort beräkningar utifrån årets
försöksresultat. För var och en av försöksleden beräknades antalet bladlusdagar och
förlusten av socker kan därmed uppskattas

Försöken kommer att skördas till hösten
och då får vi säkrare siffror.

är både kontakt- och gasverkande och
på saftspända plantor och med en relativt
dvs det är skonsamt mot bin och andra
transporteras i plantan och man kan därför
även komma åt de löss som sitter på bladens
undersida. Bästa effekt av behandlingen

der för bladlusbekämpning i sockerbetor.
det mycket svårt att komma åt alla löss i
de ihoprullade bladen. Selektiviteten är

I sugfällan på Alnarp räknas antalet löss
av olika arter varje vecka. Utvecklingen
-

men inga i fältförsöken.

mum. De två följande veckorna var de på
tillbakagång.

kan överföras av persikbladlusen. Betblad-

beror på att bladstorleken och den fotosyntetiserande ytan på bladen minskar.
Trots invasionen av löss i England 2007
uteblev den befarade epidemin av virusgulsot. De löss man fångade i fällor undersöktes också med avseende på om de innehöll
sökta persikbladlöss innehöll virus.

Ända sedan 2001 följer man i England
utvecklingen av resistens hos bladlössen
nism). Under 2007 fann man inte bara att
den var vanligare utan också mer spridd
och att den ökande trenden håller i sig.

har tillgången på Pirimor varit begränsad
och därför har många lantbrukare försökt
platser svag effekt.

resistensmekanismen.
Resistens mot pyretroider är också
utbredd hos persikbladlusen. I England
räknar man med att ungefär hälften av
alla persikbladlöss bär på resistensmekanismen mot pyretroider.

