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Forskare vid Sveriges Lant
bruksuniversitet och Lunds 
universitet har startat ett 
forskningsprojekt med målet 
att tillgodose behovet av 
alternativa bekämpningsme
toder för klöverspetsvivlar, 
som orsakar skador i klöver
fröodlingar. 
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entralt för projektet är att 
förstå hur vivlarna använ
der dofter från klöver och 

artfränder. Det hoppas man ska ge 
den nyckelinformation som behövs 
för att kunna utveckla effektiv och 
miljövänlig övervakning och be
kämpning av skadegörarna. Under 
arbetets gång kommer forskarna 
att identifiera specifika kemiska 
doftämnen från röd och vitklöver 
som antagligen är viktiga för viv
larnas beteende och förmåga att 
hitta till klöverfälten. 

Idag står jordbruket inför många 
utmaningar. Produktionen mås

te säkerställas i en tid av klimat
förändringar samtidigt som man 
behöver möta viktiga krav på ett 
hållbart jordbruk. Skadegörare 
och växtsjukdomar innebär stora 
problem där kemisk bekämpning 

är den traditionella lösningen. Att 
alltför ensidigt förlita sig på ke
misk bekämpning kan leda till 
resistensproblem och negativa si
doeffekter på nyttiga ickemålor
ganismer som till exempel polli
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 Ny forskning tar hjälp 
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natörer och naturliga fiender till 
skadegörare. 

EU:s direktiv för en hållbar an
vändning av växtskyddsmedel, 
som håller på att inarbetas i svensk 
lagstiftning, innebär ett större fo
kus på utveckling och tillämpning 
av alternativa och ickekemiska be
kämpningsmetoder. En intressant 
möjlighet är därför att använda 
sig av grundläggande kunskap om 
skadeinsekters doftkommunika
tion för att utveckla alternativa 
bekämpningsmetoder. I ett ny
startat forskningsprojekt kommer 
forskare vid Sveriges lantbruksu
niversitet och Lunds universitet 
att försöka utveckla doftbaserad 
bekämpning av klöverspetsvivlar, 
en grupp skalbaggar som orsakar 
skador i både vit och rödklöver
fröodlingar.   

Klöverspetsvivlar 
minskar skörden 
Tack vare sin höga proteinhalt och 
förmåga att fixera kväve direkt 
från luften, är klöver en viktig grö
da för djurfoder och gröngödsling. 
Gröngödsling är framförallt vik
tig inom den ekologiska odlingen 
där konstgödsel inte används. På 
ekologiska lantbruk kan klöver
frövallar ge både ekonomiska och 
miljömässiga vinster jämfört med 
gröngödslingsvallar. Grödan har 
både ett förfrukts och avkast
ningsvärde. Man undviker dessut
om de upprepade putsningar, som 
ofta sker av traditionella gröngöds
lingsvallar, och som kan leda till 
förluster av ammoniak och stör
ning av häckande fåglar och annat 
djurliv i vallen.  

För att kunna odla klöver är till
gången på klöverfrö grundläggan
de. Klöverfröskördens storlek va
rierar dock mycket mellan år och 
mellan gårdar. Osäkerheten i till
gången på klöverfrö ger negativa 
konsekvenser för fröproducenter, 
vilket leder till ökade priser och 
brist på utsäde. Som exempel kan 
nämnas att ekologiskt rödklöver
frö är en bristvara både här i Sveri
ge och på exportmarknaden, trots 

att Sverige idag är världens största 
producent. En möjlig orsak till den 
variabla fröproduktionen är skör
deförluster orsakade av klöver
spetsvivlarnas larver. Klöverspets
vivlarna, som tillhör släktet Apion, 
lever och parar sig i klöverfälten, 
och lägger sedan sina ägg i klöver
blommornas knoppar (Figur 1). 

Studier har visat att larverna 
kan konsumera en stor del av de 
mognande fröna. I en undersök

ning av skånska rödklöverfrö
odlingar under 2008 fann man i 
genomsnitt tre vivlar per blomhu
vud, trots att nästan alla fält hade 
sprutats med pyretroider. Eftersom 
varje larv äter 610 fröanlag, räk
nade man ut att vivlarna minskade 
skörden med i genomsnitt nästan 
hela 150 kilo per hektar. Den enda 
kända förebyggande metoden för 
att minska klöverspetsvivelns härj
ningar är att flytta runt klöverfrö

Figur 1. Klöverspetsviveln lever 
och parar sig i klöverfälten, här 
sannolikt den rödbenta  Apion 
trifolii på en rödklöverplanta 
(foto: Maj Rundlöf). Vivlarna läg
ger sina ägg i klöverblommornas 
knoppar. Larverna kan ge upp
hov till betydande ekonomisk 
skada i klöverfröodlingar.
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odlingarna varje år. Metoden kan 
minska vivelangreppen i rödklöver 
om den nya odlingen ligger mer än 
600 meter från fjolårets odling. För 
vitklöver är denna metod mindre 
effektiv. Den vivelart som angriper 
vitklöver (gulbent klöverspetsvivel 
Apion flavipes) är nämligen bättre 
på att sprida sig mellan fält än de 
två arter som man finner hos röd
klöver (den rödbenta Apion trifolii 
och den allmänna klöverspetsvi
veln A. apricans).    

Sedan 2010 har ett neonikoti
noidpreparat tillkommit för kon
ventionell kemisk bekämpning 
som enligt preliminära resultat vi
sar en högre bekämpningseffekt.  
Fler alternativa bekämpningsme
toder inom den konventionella  
klöverfröodlingen skulle vara 
värdefullt, då tillgången på effek
tiva kemiska preparat tycks vara 
begränsad, vilket i sig ökar risken 
för resistensutveckling eller med
för problem i samband med änd
rade användanderegler. Dessutom 
kan traditionell kemisk bekämp
ning negativt påverka de insekter 
(humlor och bin) som pollinerar 
klövern och är en förutsättning 
för frösättning. För ekologiska 
odlare finns det i dagsläget ingen 
bekämpningsmetod att tillgå för 
att få bukt med klöverspetsviveln, 

och här skulle förstås en alterna
tiv bekämpningsmetod också vara 
mycket värdefull. 

Kontroll genom 
doftmanipulation
De flesta insekter använder sig av 
kemiska doftsignaler för att tolka 
den miljö de lever i. Information 
från dofter som fångas upp av in
sekternas antenner (figur 2) kan 
användas för kommunikation vid 
parningen, eller för att hitta föda 
eller lämpliga värdväxter. De doft
signaler som insekter av samma 
art använder för att kommunicera 
med varandra, till exempel vid 
parningen, kallas feromoner. Man 
har känt till förekomsten av fero
moner i drygt 50 år och idag har 
man identifierat feromoner hos 
mer än 1000 fjärilar, skalbaggar, 
steklar och i viss mån även hos an
dra insekter. 

Kunskapen om feromoner har 
även inneburit en ny möjlighet 
att kontrollera skadeinsekter med 
hjälp av doftmanipulation.Genom 
att kartlägga vilka doftsubstanser 
som styr skadeinsekters beteenden 
kan man använda specifika dof
ter för att locka till sig insekterna. 
Fångstfällor som innehåller fero
mon kan därför utnyttjas för prog
noser av kommande angreppstid

punkt och omfattning eller som 
direkt bekämpningsmetod. 

För direktbekämpning använ
der man ofta höga doser av synte
tiskt feromon, vilket syftar till att 
förvirra insekterna och förhindra 
fortplantningen genom att begrän
sa möjligheten för hannar och ho
nor att hitta varandra. Doftmani
pulation har den stora fördelen att 
den är miljövänlig eftersom fero
moner inte är giftiga. Doftsignaler
na är oftast även artspecifika, vil
ket innebär att varje feromon bara 
påverkar en art. 

Hittar med dofter
Idag vet man att klöverspetsvivlar 
flyger in i klöverfält under försom
maren, men inte hur de hittar fäl
ten eller individer att para sig med. 
Eftersom man har sett att vivlarna 
har ett väl utvecklat luktsinne, är 
det troligt att de använder sig av 
doftsubstanser på ett eller annat 
sätt. Forskningen kommer därför 
i ett första steg att fokusera på de
taljerade studier av vivlarnas doft
kommunikation. Man kommer 
att undersöka dels vilka av klöver
blommornas doftämnen som viv
larna reagerar positivt på, och dels 
kartlägga vivlarnas sexuella kom
munikation med feromoner. 

Detaljerade kemiska analyser av 
olika doftämnen gör det möjligt att 
dela upp dofter i olika komponen
ter. Dessa kan man presentera för 
vivlarna samtidigt som man mäter 
elektriska signaler från deras an
tenner. När man vet vilka ämnen 
de kan uppfatta går man vidare 
och undersöker hur ämnena på
verkar vivlarnas beteenden.  Kun
skapen från dessa studier kommer 
att ligga till grund för att försöka 
utveckla prognosverksamhet och 
kontroll av klöverspetsviveln inom 
klöverfröproduktionen. «  

Forskningen om vivlarnas  kemiska 
doftspråk finansieras av SLU 
E koforsk och Stiftelsen Lantbruks-
forskning. 

Läs mer på projektets hemsida:
http://www.lu.se/pheromonegro
up/research/controlofpestin
sectsincloverseedproduction 

Figur 2. Uppförstoring av antenn hos gulbent klöverspetsvivel Apion flavipes med hjälp av 
 svepelektronmikroskopi. Viveln använder antennens dofthår, s.k. sensiller, för att fånga upp 
 specifika dofter. Genom att lära sig mer om vivlarnas doftspråk hoppas forskarna kunna 
 utveckla miljövänliga metoder för övervakning och kontroll av vivlarna.




