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För att det ska kunna blir angrepp av en skadegörare krävs tre 
förutsättningar. Smitta/skadegörare, Lämpligt väder/Miljö och Mottaglig 
värdväxt. Om alla tre förutsättningarna finns samtidigt kan ett angrepp 
utveckas. Tar man bort någon av förutsättningarna utvecklas inte 
angreppet. Vad kan du  påverka för att undvika angrepp?



Vad är Integrerat växtskydd
Integrerat växtskydd eller IPM är ingen ny företeelse. Begreppet 
IPM uppstod i slutet på 1950-talet. Kort efter att man börjat använda 
bredverkande insekticider, uppstod problem med bekämpning av 
vissa skadegörare i fruktodlingar (rött spinnkvalster). Resistens-
problematiken var ett faktum och intresset väcktes för att även hitta 
andra lösningar.

Kort kan man säga att IPM handlar om att användningen av kemiska 
bekämpningsmedel ska vara hållbar genom att tillämpa följande 
punkter:

1. Att förebygga problem med ogräs, sjukdomar och skadedjur

2. Att endast spruta vid behov

3. Att få bättre ekonomi – inte minst på sikt

Exempel på IPM-redskap är bl. a. bra växtföljd, resistenta sorter, 
prognos- och varning, bevakning av fält, anpassade doser, 
radrensning och att förhindra resistens för bekämpningsmedel.

Från 1 januari 2014 måste alla yrkesmässiga odlare i hela EU 
tillämpa Integrerat växtskydd (IPM). Det är ett av flera krav som 
EUs direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel ställer på 
medlemsländerna i unionen. 
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Radhackning
från sådd till skörd i lantbruksgrödor
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Ogräsbekämpning med radhacka i stråsäd. Foto Per Ståhl 



De åtta principerna för IPM 
Följande åtta punkter sammanfattar principerna för IPM:

1. Förebygg problem genom god växtföljd, resistenta sorter och 
anpassad odlingsteknik.

2. Följ och bevaka ogräs- och skadegörares utveckling i fälten.

3. Basera åtgärder i fält på fältövervakningen och tillgängliga 
hjälpmedel för att bedöma bekämpningsbehovet.

4. Använd icke-kemiska metoder där de är lämpliga.

5. Välj de bästa och mest miljövänliga produkterna.

6. Anpassa dosen till den aktuella situationen.

7. Tänk på resistensrisken vid val av växtskyddsmedel.

8. Bedöm om bekämpningen har gett tillfredsställande effekt.

Bestäm bekämpnings -
behovet genom att 

titta efter vilka ogräs och 
skadedgörare som finns 

i  fälten.

Lämna en 
osprutad kontroll-

ruta vid olika växt-
skyddsinsatser, och följ 

upp  vilken effekt du 
fick av insatsen.



IPM Triangeln är ett annat sätt att illustrera vad IPM är. Triangeln vill 
visa att grunden i växtskyddsarbetet är de förebyggande åtgärderna . 
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Bioteknisk

Direkt växtskydd

Riskbvärdering/ 
Övervakning
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(indirekt)  
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IPM – triangel, efter M. Meissle et. al 2011.



Varför IPM?
IPM – principerna är inte nya, men de är i allra högsta grad aktuella 
idag, när tillgången på nya växtskyddsmedel är begränsad och 
många gamla preparat samtidigt försvinner. Kemisk bekämpning 
kan inte ensamt lösa alla växtskyddsproblem vilket bland annat 
tydligt illustreras av de ökande resistensproblemen både i Sverige 
och runt om i världen. Med en kombination av förebyggande och 
direkta åtgärder och behovsanpassning kan vi få en effektiv och 
miljövänligare kontroll av olika ogräs och skadegörare.

Resistenta rapsbaggar hanteras genom att följa bekämpningströsklarna 
och att växla mellan växtskyddsmedel med olika verkningssätt. 

Hur ska vi tillämpa IPM?
Det kommer inte bli någon dramatisk förändring när IPM införs som 
krav 2014. De allra flesta odlare i Sverige tillämpar redan IPM i större 
eller mindre omfattning, utan att man tänker på det som åtgärder 
enligt IPM. En genomtänkt växtföljd, val av sunt och resistent 
sortmaterial, att följa utvecklingen i fält och bekämpa efter behov 
med effektiva växtskyddsmedel är några exempel på hur man kan 
tillämpa IPM. Det går givetvis alltid att bli bättre och det är den stora 
utmaningen och målet med direktivet. 



Utbildning och information
För att underlätta och ge mer tips om hur man kan tillämpa IPM, 
kommer det att erbjudas kurser om detta. I Greppa Näringens 
rådgivning kommer det också att finnas en speciell modul om IPM. 
Även i behörighetsutbildningen för sprutförare kommer det att ingå 
information om hur man tillämpar IPM. 

Mycket information och hjälpmedel finns redan tillgängligt, bland 
annat på internet och via Jordbruksverkets Växtskyddscentraler 
och lokala rådgivare. Bland annat håller riktlinjer på att tas fram för 
flertalet grödor med tips och vägledning om hur IPM kan tillämpas. 
Flera forskningsprojekt har också satts igång de senaste åren 
både i Sverige och i resten av Europa för att ytterligare ta fram fler 
hjälpmedel och metoder för IPM. 

Följ utvecklingen och bli ännu lite bättre på att tillämpa IPM! 

www.jordbruksverket.se/ipm

HÖSTVETE

1. FÖREByGGanDE oDlinGSåTGäRDERatt göra
Hur? Varför?

läs mer

1.1 
odlingsplats

 - Välj väldränerad lerjord. - Se till så att pH är över 6,0.
 - Höstvete trivs bäst på väldränerade lerjordar och är 
känsligt för uppfrysning och isbrännor.

1.2 
Växtföljd

 - Välj en lämplig förfrukt. - Undvik förfrukter där man riskerar spillsäd.
 - Odla ej för stor andel höstsådda grödor.

 - Passa på att bekämpa örtogräs i höstvete.

 - Höstvete gynnas av en bra förfrukt som vall, oljeväxter, 
trindsäd eller potatis. Majs bör undvikas som förfrukt på 
grund av ökad risk för olika skadegörare. Vete som 
förfrukt ökar risken för växtföljdssjukdomar. - En stor andel höstsådda grödor leder oftast till ökade 

problem med gräsogräs och höstgroende örtogräs. 
Spillsäd av annan höststråsäd kan ge oönskad 
inblandning. 

Läs även mer i Riktlinjer från Sigill, Odling i Balans, Greppa näringen Modul 12 B
1.3 
Sortval

 - Välj en konkurrenskraftig sort. - Välj en sort med motståndskraft mot sjukdomar.
 - Välj en för området tillräckligt vinterhärdig sort.

 - I vissa fall kan en sortblandning odlas.

 - Sorternas växtsätt har betydelse för konkurrensförmågan 
mot ogräs. Långstråiga sorter konkurrerar bättre än 
kortstråiga sorter, men även frodigheten har betydelse 
för konkurrensförmågan. - Olika sorter har också olika stor motståndskraft mot 

sjukdomar. Störst sortskillnader finns ofta i 
motståndskraft mot gräsmjöldagg och rostsjukdomar. 
Tyvärr är det svårt att kombinera motståndskraft mot 
flera olika sjukdomar i samma sort. Motståndskraften kan 
dessutom snabbt ändras på grund av förändringar hos 
svampen. Skillnader i motståndskraft mot 
bladfläcksvampar är ofta mindre men vissa skillnader 
finns. 

 - Luckiga bestånd pga utvintring ökar behovet av 
ogräsbekämpning.

 - Även sortblandningar kan användas om vetet ska 
användas till foder eller etanol. Möjliga fördelar är säkrare 
övervintring, bättre och mer hållbar sjukdomsresistens 
mot luftburna patogener som orsakar t. ex rost, 
gräsmjöldagg och svartpricksjuka samt jämnare 
avkastning.

Läs även mer i Stråsäd, Trindsäd, Oljeväxter, Potatis – sortval 20XX” och  Bekämpningsre-kommendationer (Jordbruksverket)

1.4 
Utsäde

 - Använd endast friskt utsäde som är sundhetsanalyserat eller certifierat. - Använd rensat utsäde. - Följ rekommendationerna för betningsbehov.

 - Utsädet bör rensas så att små kärnor och annat avrens 
avskiljs.

1.5 
Jordbearbetning

 - Sprid och finfördela växtrester, framförallt efter stråsäd. - Bearbeta efter skörd. - Mylla utsädet till lämpligt sådjup, ca 3-4 cm.

 - Många växtpatogena svampar kan överleva på 
växtrester och därför är det viktigt att växtrester från 
framförallt stråsädesgrödor så snabbt som möjligt bryts 
ner.

 - Jämnt spridda, och finfördelade växtrester som snabbt 
blandas med jord efter skörd brukar ge en snabb och 
effektiv nedbrytning.  - En bearbetning efter skörd lockar också ogräs och spillfrö 

att gro, innan såbäddsberedningen.  - Plöjning kan vid vete som förfrukt reducera angrepp av 
vetets bladfläcksjuka och fusarioser. 

Jordbruksverket tar fram en vägledning som har till syfte att ge tips och råd om tillämpning av integrerat växtskydd (IPM).

Förslag till åtgärder sammanfattas under fyra rubriker:
•   Förebyggande odlingsåtgärder       •   Bekämpningsstrategi       •   Fältinventering       •   Uppföljning av åtgärder 

De vanligaste problemen/skadegörarna beskrivs sist under rubriken: De vanligaste enskilda ogräsen och skadegörarna.

Detta är ett rådgivningsmaterial och är inte kopplat till kontroll eller tvärvillkor.
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