
Virussjukdomar – förekomst, 

betydelse och behov av 

bekämpning 

Anders Kvarnheden 

Institutionen för växtbiologi 



Höstraps kan infekteras med 

flera virus 

Sprids med bladlöss 

Cauliflower mosaic virus 
agric.wa.gov.au/mycrop 

Turnip mosaic virus 
agric.wa.gov.au/mycrop 

 

Turnip yellows virus 



Närbesläktade polerovirus 

infekterar raps och sockerbeta 

 

Beet mild yellowing virus 

Beet chlorosis virus  

(virusgulsot sockerbeta) 

 

 

 

Turnip yellows virus (raps) 
Ofta symptomfria infektioner, som 

ändå ger skördeförluster 

 

Mark Stevens Mark Stevens 



Persikobladlus (Myzus persicae) 

En effektiv virusvektor 

UC Statewide IPM Project 

Jack Kelly Clark 



Skördeeffekter vid infektion av 

TuYV 

Fältförsök visar skördeförluster vid infektion av höstoljeväxter 

med TuYV: 11-46% 
(Jay et al. 1999, J Agric Sci 133: 131-139; 

Jones et al. 2007, Aust J Agric Res 58: 788-801) 

 

I Storbritannien uppskattas totala skördeminskningen  

till 9-30%, vilket motsvarar 67-180 miljoner GBP/år 
(Univ. of Warwick) 

 

Fältförsök av Limagrain (DE, FR, UK, PL och CZ) uppskattar 

skördeminskningen till 5-15% vid kraftiga angrepp 



Utbredning av TuYV och ökad 

betydelse 

Har blivit vanligt förekommande i höstraps i Europa  

• Största förekomsten någonsin 2019 i Storbritannien, i 

genomsnitt 84% infekterade plantor 

• I Tyskland 96% infekterade plantor 2017 

 

Förekommer även i andra delar av världen  

Utgör ett stort problem i Australien 



Schliephake, Rabenstein, Habekuß, 2016 

Vanlig syn i Tyskland efter vintern; 100% infektion med TuYV 



Varför har TuYV ökat i Europa? 

• Global uppvärmning 

  Längre period under hösten då bladlöss är aktiva 

  Varmare vintrar 

  Större bladluspopulationer 

 

• Ökad förekomst av alternativa värdväxter för virus och 

bladlöss 

 

• Förbud mot neonikotinoidbehandling av frön 



Tidigare studier av TuYV i 

Sverige 

• 2000 (Christer Nilsson) 

• 2003, 2004 och 2005 (Roland Sigvald) 

 

Resultat: 

• Några få procent till ca 50% infekterade 

rapsplantor i Skåne 2000 och 2003 

• Svagare angrepp 2004 och 2005  

 (låg förekomst av persikbladlöss och möjligen 

 också smittkällor) 

 
 



Antal månader med en dygnsmedeltemperatur över +5°C för åren 1961–1990 (a)  

och 2070–2100 (b) vilket visar en årlig förflyttning av zonerna 5 till 8 km norrut.  

Roos et al. (2011) Eur J Plant Pathol 129: 9-19  

Förutsägelse av varmare klimat i norra 

Europa 



Stort antal bladlöss i sugfällan i Alnarp 

hösten 2018 
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Stort antal bladlöss i sugfällan i 

Ingelstorp hösten 2018 
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Flera virusvektorer bland bladlössen 

hösten 2018 

Allra vanligast:  

havrebladlus (vektor för rödsotvirus och potatisvirus Y) 

 

Förekomst även av:  

majsbladlus (vektor för rödsotvirus) 

persikobladlus (vektor för många virus i potatis, raps, 

sockerbeta och andra växter) 

 

Enstaka: 

sädesbladlus (vektor för rödsotvirus) 



Tester visar att TuYV var mycket 

vanligt förekommande i höstraps 

våren 2019 

Slumpvisa bladprover 90 (två fält) eller 20 prover (44 fält) 

 

Skåne 21 fält    15-100%  (genomsnitt 78%) 

Kalmar 10 fält   46-100%  (85%) 

Östergötland 6 fält  70-100%  (86%) 

Västra Götaland 6 fält 0-30%  (14%) 

Uppsala 2 fält   25-40%  (32%) 

Stockholm 1 fält   20% 

 







Kontroll 

• Användande av nya resistenta sorter, finns både 

hybridsorter och konventionella 

 

• Undvika tidig sådd 

 

• Insekticidbehandlingar? (problem med tillstånd och 

resistens) 

 

• Remsor med växter som kan öka förekomsten av 

naturliga fiender 

 

 



Sammanfattning TuYV 

• TuYV har blivit vanligt i norra Europa, inklusive 

Sverige 

 

• Våren 2019 var genomsnittlig infektion >75% i Skåne, 

Kalmar och Östergötlands län 

 

• Skördeförluster kan uppgå till 30% 

 

• Riskerna kvarstår 

 

• Kontroll genom resistenta sorter 

 



Tack till: 

• Växtbiologi, SLU: Efstratia Poimenopoulou, Josefin Pettersson, 

Kushwant Singh 

 

• Jordbruksverket: Växtskyddscentraler i Alnarp, Kalmar, Skara, Linköping 

och Uppsala 

 

 

 

• Rådgivare och lantbrukare 

 

 


