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Bekämpning av skadeinsekter i potatis
Magnus Andersson, Hushållningssällskapet Skaraborg

som ett betningsmedel vilket appliceras på
sättknölen i samband med sättning. Medlet
består av Monceren plus en insekticid som
verkar systemiskt i plantan och uppges ha
effekt under ca 8 veckor efter uppkomst.
Medlet är selektivt och verkar bara på insekter som suger i blasten, nyttodjur klarar sig
alltså till skillnad mot vid en vanlig behandling. I försöket är övriga led behandlade med
Monceren för att utesluta skördeeffekter av
Moncerendelen i Prestige.
Beträffande användningen av Prestige
kan man nämna att i Skånska försök har
effekten varit mycket god framförallt i
stärkelseodlingen mycket beroende på att
insektstrycket där är större. Om preparatet
får stor användning är troligen avhängt om
man kan visa på effekt mot knäpparlarver
vilket man ännu inte gjort.

Under året har det legat ett försök i Skaraborg
på Götala, Skara med sorten King Edward.
Behandlingstillfällena har varit 22 juni när
inﬂygningen av föräldragenerationen stritar
ägde rum och ett den 27 juli när nästa generation stritnymfer beräknades vara kläckt.
Årets stritförekomst var mycket varierande i området och av resultaten att döma
var den relativt låg på Götala. Tittar man på
tidigare års försök har bekämpningen haft
effekt vissa år men inte andra. Årets resultat
pekar åt det senare. Beroende på osäkerheten
i prognosen i kombination med låg kostnad
för preparat så tenderar rekommendationen
att bli planmässig bekämpning två gånger
per säsong.
Risken med detta resonemang kan bli en
utvecklad resistens mot denna typ av preparat. För andra året i rad är Prestige med
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Tabell 1.

Bekämpning av skadeinsekter i potatis. Götala, Skara 2004

Försöksplan L13-8001
Monceren 0,6 l/ton
Prestigebetning 0,6 l/ton utsäde
Monceren 0,6 l/ton + 0,3 l/ha Sumi Alpha
Monceren 0,6 l/ton + 0,3 l/ha Sumi Alpha
CV%:
LSD
Sort:

Behandling
22/6 27/7

x
x

x

Götala, Skara
2004
Skörd kg/ha
43950
-1610
-1080
-540
6,7
4690
King Edward
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Tabell 2.

Bekämpning av skadeinsekter i potatis. Medeltal av 10 försök i Skaraborg

Försöksplan L13-8000/8001
Obehandlat
Pyretroidbehandling tidigt*
Pyretroidbehandling tidigt + sent*
* Pyretroidbehandling 1998-2001 = 0,5 kg/ha Karate 2,5 WG
2003-2004 = 0,3 l/ha Sumi Alpha

Medeltal
10 försök 1998-2004
41143
+1051
+1629

Flytande betning mot silverskorv
Under 2003 odlades tre sorter för uppförökning på Götala. Strax efter inlagring
behandlades partierna enligt följande: Obehandlad, bara tvättad, tvättad+betad och bara
betad på jordig potatis. Betningsmedlet som
användes 2003 var Fungazil i dos om 2 dl
blandat i vatten till en liter per ton. De olika
leden graderades under våren på SLU för
att undersöka vilken effekt behandlingarna
haft. Förenklat kan man säga att det var halva
mängden silverskorv i enbart tvättat led
jämfört med obehandlat medan det betade
oavsett tvättning var dubbelt så bra som bara
tvättat, alltså i princip fritt från silverskorv.
Under 2004 har dessa behandlade led satts
igen för att se om betningen har effekt året

efter vilket i så fall skulle ge svar på om det
räcker att beta utsädesuppförökningen för att
minska silverskorvsproblemen i matpotatispartierna året efter. Svaret på detta kommer
vid provtagningar under våren 2005.
Under 2004 upprepades uppförökningen
och under den gångna hösten har samma behandling utförts igen plus att Binab använts
för att utreda om det kan ha samma effekt
som Fungazil, vilket skulle innebära att det
vore möjligt att beta ett matpotatisparti.
Vad som var extra intressant under första året var att enbart tvättning hade god
effekt mot silverskorv vilket skulle betyda
att man ska tvätta potatisen vid inlagring
på hösten!

Flytande betning mot rhizoctonia
Betningsförsöken är nu inne på sin sjätte
säsong i området och för första gången är
försöket kasserat pga för mycket regn i juli.
Dock har områdets intressanta försöksresultat
genom åren satt fart på försöksverksamheten
i övriga landet varför det ﬁnns andra försök
som klarat sig bättre under året. Genomgående verkar betning fungerat bra på de ﬂesta
håll och diskussionen har snarare kommit att
handla om vilken teknik som skall användas
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och inte om vi skall beta. I måttligt känsliga
sorter utan lackskorv är det dock tveksamt
om man får effekt av betningen. Beträffande
tekniken verkar det vara spinning disc som
gäller i kombination med ett väl fungerande
rullbord. När det gäller doppbetningen ﬁnns
det intressanta ﬁnska erfarenheter men det
återstår en del teknikutveckling innan den
är praktiskt möjlig.

