
Mångfald på åkern: 
1 – Naturliga fiender
till bladlöss i stråsäd

Bladlöss är allvarliga skadegörare i 
stråsäd, bland annat genom att de kan 
överföra virus som rödsotvirus (BYDV) 
– den allvarligaste virussjukdomen i 
stråsäd. I fältförsök runt om i Europa  
odlar vi sortblandningar av stråsäd för 
att undersöka om ökad diversitet i 
grödan kan gynna naturliga fiender till 
bladlöss och därigenom gynna den 
biologiska bekämpningen av bladlöss. 

Havrebladlus (Rhopalosiphum padi)

Det övergripande målet för projektet EcoStack är att utveckla och stödja ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbar växtproduktion genom att skydda den biologiska mångfalden av organismer 
som bidrar med ekosystemtjänster. 

I det här faktabladet 
presenterar vi några naturliga 
fiender till bladlöss som man 
kan hitta i stråsäd.



På marken Jordlöpare är en av de artrikaste 
djurfamiljerna  på jorden. Bara i 
Sverige finns det fler än 360 arter. 
Vissa äter ogräsfrön eller sniglar, 
men de flesta lever av olika 
skadeinsekter. Högst artrikedom av 
jordlöpare hittar man i fält som inte 
plöjs för ofta, även om det också 
finns arter som är mindre känsliga 
för plöjning. Det är viktigt att 
jordlöpare har nära till en miljö där 
de trivs, till exempel gräsremsor eller 
fältkanter.

Pantersnigel (Limax maximus) 

Spindlar är predatorer som 
äter olika typer av byten. Det 
betyder att de inte är beroende 
av en specifik art för att 
överleva och man kan hitta 
dem i jordbruksmark året om. 
Spindlar behöver skydd för att 
övervintra. Det är därför viktigt 
att det finns ostörd mark som  
fältkanter eller häckar där de 
kan hitta skydd vid till exempel 
plöjning. Senare kan de 
återkolonisera fältet och fånga 
sina byten i grödan. Spindlar 
kan vara särskilt aktiva på 
våren, då de äter bladlöss som 
finns nära jordytan. 

Labyrintspindel
(Agelena labyrinthica)

Nät av
labyrintspindel Nät av täckvävarspindel

Åkersvartlöpare (Pterostichus melanarius)

Åkerfrölöpare
(Harpalus rufipes)



På växter trivs olika typer av flygande insekter

Nyckelpigor äter bladlöss både som 
larver och vuxna. En vuxen 
nyckelpiga kan äta mer än 100 
bladlöss på en enda dag. För att de 
ska klara sig under hela säsongen 
behöver de närhet till ostörd mark, 
där de kan hitta mat när det inte 
finns bladlöss i åkern och få skydd 
under vintern. Häckar och buskar är 
särskilt lämpliga miljöer eftersom de 
tillgodoser de flesta av nyckelpigors 
behov. Sjuprickig nyckelpiga

(Coccinella septempunctata)

Schackbrädspiga
(Propylea quatuordecimpunctata)

Flyttblomfluga (Episyrphus balteatus) 
som vuxen och larv

Blomflugor är effektiva predatorer under sitt 
larvstadium. Som vuxna livnär de sig däremot på 
nektar och är viktiga pollinatörer, precis som bin. 

Liksom nyckelpigor behöver blomflugor ostörd 
mark utanför fälten för att få skydd under vintern 
och för att hitta blommande växter med nektar. 
Blomflugor gynnas därför av blomsterremsor med 
nektarrika växter.

Larv och puppa
av blomfluga



Tack!  Fotografierna är tagna av Anthony Roume, Sarah Grauby, Garreth Kratz, Velemir Ninkovic och andra 
forskare inom projektet EcoStack. Bilderna på jordlöpare är tagna av Mattias Jonsson, SLU. 

Håll utkik efter kommande nyhetsbrev från EcoStack!

Frågor? Kontakta oss på: info@ecostack-h2020.eu

Besök vår hemsida för mer information och för att engagera dig i vår avnämarplattform: www.ecostack-h2020.eu

• Minimerad jordbearbetning och oslagna gräsremsor i fältkanten gynnar flera 
typer av naturliga fiender, till exempel jordlöpare och spindlar.

• Nyckelpigor behöver alternativa bytesdjur och skydd under vintern, till exempel 
miljöer med buskar, träd och örter. 

• Blomflugor gynnas av nektarrika växter i blomsterremsor.

Nyttodjur gynnas bäst genom ett rikt utbud av lämpliga miljöer i 
jordbrukslandskapet.

Gynna naturliga fiender

Vad hittar du på dina fält?

Dela dina bilder av åkerns mångfald @EcoStackH2020 !

http://www.ecostack-h2020.eu/

