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Inledning och experimentupplägg 
Den mest odlade växthusgrödan i Sverige är gurka. Den ekologiska produktionen av gurka är 
dock mycket begränsad främst på grund av gurkmjöldagg (CPM), en sjukdom som orsakar 
svåra skördeförluster. Det är mycket svårt att bekämpa CPM utan fungicider och 
bekämpningen i konventionell odling har blivit allt svårare på grund av att mjöldaggs-
svampen utvecklar resistens mot bekämpningsmedlen. 

Vi har under de senaste åren undersökt effekten av ett antal biologiska medel och alternativa 
medel baserade på växtextrakt eller oorganiska föreningar. Dessa alternativa produkter 
screenades i medelstora växthusförsök och deras effekt jämfördes med fungicidbehandling. 
Vi fann att Sakalia® (baserat på extrakt av växten Reynoutria sachaliensis) i kombination 
med ett vätmedel baserat på Yuccah schidigera hade mycket god effekt mot CPM. Även 
Yuccah ensamt hade god i effekt i forskningsväxthuset. Några av de andra produkterna, 
baserade på t.ex. kisel hade också en signifikant effekt (Rur et al., 2017). 
Syftet med detta projekt är att utveckla effektiva integrerade bekämpningsstrategier mot CPM 
för svensk växthusproduktion av gurka i samverkan med odlarna genom att testa medlen på 
större ytor med odlarens egen utrustning. Under första året utförde vi försök hos odlaren 
Tomas Isberg där Sakalia testades fullskaligt i odlaren kommersiella växthus och jämfördes 
med odlarens nuvarande bekämpningsstrategi i två identiska led (Kontroll 1 och Kontroll 2). I 
ett fjärde led applicerades vätningsmedlet Yuccah ensamt. Av hänsyn till risken för spridning 
från kraftigt infekterade plantor i växthuset hade vi inte med något helt obehandlad kontroll-
led. Medlen applicerades med odlarens sprutrobot. Upplägget av försöket framgår av figur 1. 
Av praktiska och kostnadsskäl kunde inte behandlingarna upprepas utan vi planerar att göra 
detta under 2018 i stället. 
Försöket startades i odlarens andra kultur för säsongen som planterades veckan innan 
midsommar. Under sommaren brukar mjöldaggsangreppen vara som kraftigast. 
Behandlingarna mot gurkmjöldagg påbörjades den 19 juni och avslutades den 18 oktober. I 
odlarens egen strategi gjordes behandlingar varje vecka där apelsinolja (varannan vecka) 
alternerades med Serenade® (varannan vecka). I våra försöksled med Sakalia och 
vätningsmedlet Yuccah behandlades plantorna varannan vecka med samma start och 
slutdatum. De första symptomen av gurkmjöldagg noterades i början på juli och därefter 
graderades angreppen varje vecka som procent angripen bladyta fram till slutet av oktober. På 
varje planta graderades 4 blad som representerade både äldre och yngre blad och medelvärdet 
beräknades. Varje försöksyta bestod av 64 krukor med två plantor i varje, dvs totalt 128 
plantor. Varannan av dessa krukor graderades vid varje tillfälle. Odlaren skördade gurkorna 
från försöksrutorna separat. Gurkorna räknades och vägdes samt klassificerades som klass 1 
och klass 2. 
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Figur 1. Schematisk bild av försöksupplägget i det kommersiella växthuset. Varje ruta 
motsvarar en kruka med två plantor. 
 
Resultat 
Angrepp av gurkmjöldagg 
De första symptomen av gurkmjöldagg noterades i början på juli och angreppen ökade 
gradvis under säsongen (Figur 2). Vi hade ingen helt obehandlad försöksruta men behandling 
med enbart vätningsmedlet Yuccah resulterade i kraftiga angrepp som tog fart i slutet av 
augusti och närmade sig 80% angrepp mot slutet av odlingssäsongen.  
 

 
Figur 2. Utvecklingen av gurkmjöldagg under sommarsäsongen 2017. Behandling med endast vätningsmedlet 
Yucca gav knappast någon effekt medan behandling med det växtextraktbaserade medlet gav minnst samma 
skydd som odlarens nuvarande strategi. 
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Behandling med både odlarens egen strategi i de två kontroll-rutorna och behandling med 
Sakalia minskade angreppen kraftigt. Angreppen ökade långsamt över säsongen men översteg 
aldrig 10 %. Det visade sig att gurkodlarens egen bekämpningsstrategi fungerade ganska väl 
men behandling med Sakalia tenderade att ge ett något bättre resultat mot slutet av säsongen 
(Figur 3). Odlaren hade själv beslutat att avstå från kemiska medel som inte fungerat så bra de 
senaste åren p.g.a. resistensutveckling hos mjöldaggssvampen. I stället användes ett medel 
baserat på apelsinolja alternerat med det biologiska medlet Serenade® (Bayer). 
 

 
Figur 3. Utvecklingen av gurkmjöldagg under sommarsäsongen 2017. Jämförelse mellan behandling med 
Sakalia och odlarens nuvarande strategi. Sakalia tenderade ge bättre effekt mot slutet av säsongen trots att det 
applicerades endast vad 14e dag jämfört med var 7e dag för odlarens egen strategi (kontroll-behandlingarna). 
 
Skörd 
Den totala skörden under tiden för gurk-kulturen (20 juli – 22 oktober) uppgick till 10,6 kg 
per planta eller drygt 24 gurkor per planta i den bästa försöksrutan som behandlats med 
Sakalia (Figur 4). Andelen gurkor av 1:a klass var 90,4 %. De båda kontrollrutorna med 
odlarens egen strategi gav nästan samma skörd, 10,4 kg per planta för båda rutorna. Andelen 
gurkor av klass 1 var här 89,4 och 89,0 % för de båda kontrollrutorna. Däremot var skörden 
betydligt lägre i försöksrutan där enbart vätningsmedlet Yuccah applicerades. Skörden här var 
7,6 kg per planta och andelen klass 1 gurkor var 87,2 %. Enligt odlarens egen bedömning såg 
plantorna friskare ut i försöksrutan med Sakalia. 
 

 
Figur 4. Total skörd under perioden 20 juli – 22 oktober 2017 uttryckt som kg per planta (till vänster) och antal 
gurkor per planta (till höger).  
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Slutsatser från första årets försök 
Det växtextraktbaserade medlet Sakalia hade bäst effekt mot gurkmjöldagg men odlarens 
nuvarande bekämpningsstrategi var nästan lika bra. Dock applicerades Sakalia bara varannan 
vecka jämfört med varje vecka i de båda försöksrutorna med odlarens egen strategi. Detta 
tyder på att Sakalia var mer effektivt mot mjöldagg. Vi kan dock inte efter första året 
statistiskt analysera skillnaderna mellan behandlingarna men vi räknar med att kunna göra det 
efter år 2. Odlarens egen bedömning var att behandling med Sakalia verkade ge friskare 
plantor. I våra tidigare försök i forskningsväxthus då medlet applicerades med handsprutor 
kunde det bli bruna fläckar av utfällningar på bladen. I detta försök där medlet applicerades 
med sprutrobot med högt tryck kunde vi inte se några sådana symptom. Detta beror troligtvis 
på att medlet fördelas betydligt bättre med sprutroboten. 
 
Vätningsmedlet Yuccah ensamt hade ingen eller dålig effekt på utvecklingen av 
gurkmjöldagg. Detta är i kontrast med resultaten från de småskaliga försöken i 
forskningsväxthus som tidigare gjorts (Rur et al., 2017) där Yuccah ensamt hade nästan lika 
bra effekt som Sakalia. Detta visar på vikten att testa effekten av växtskyddsprodukter under 
realistiska förhållanden i kommersiella växthus där de appliceras med modern utrustning som 
används i praktiken. 
 
Skörden och andelen gurkor i klass 1 var aningen högre med Sakalia jämfört med odlarens 
vanliga bekämpningsstrategi och inga fytotoxiska effekter av något slag kunde observeras på 
gurkorna. Inte heller här kan vi göra en statistisk analys eftersom vi inte kunde ha 
upprepningar, men skörden i de båda kontroll-leden var närmast identisk med varandra vilket 
tyder på att variationen blir låg med så många plantor i varje försöksruta. Enligt odlarens egen 
utsago skulle han föredra Sakalia om det fanns registrerat för användning i gurka. 
 
Ytterligare försök med fler upprepningar kommer att genomföras under 2018, och vi planerar 
även testa ett kiselmedel (Hortistar) som visade sig ha effekt i forskningsväxthusförsök (Rur 
et al, 2017). 
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