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Kortplant
skyddshistorik 

Permetrinstoppet och behovet av 
alternativa snytbaggeskydd 
kommer inte som någon över
raskning. Här är en kort historik: 

1970 förbjuds DDT i Sverige. 
Dispens för behandl ing av skogs
plantor fram ti111975. Andra 
kemikalier, bl.a. surniddin och 
permetrin provas. 

1979 godkrums permetrin i 
skogen. 

Plastkragar utvecklas under 1970-
talet och under 1980-talet testas 
mekaniska alternativ som Plant
strumpan, PUM-skyddet och 
Plantstruten. Permetrinets hälso
och miljöfaror diskuteras. 

1991 förbjuds permetrin i pulver
form. Minderåriga tillå ts inte 
hante ra permetrinbehandlade 
plantor. 

1992 bildas Plantskyddskornrnitten 
med syfte att lotsa skogsbruket 
mot minskad kernikalieanvänd
ning. Kornmitten initierar en krav
specifikation av mekaniska 
snytbaggeskydd. 

1994 börjar e tt flertal skydd testas 
genom SLU i Asa: flockade 
plantor, NEW / Hylostop, Bugstop, 
BetaQ, Pan th-skyddet, KP-skyddet 
m.fl. Keml sätter ett definitivt 
pe rmetrinstopp i skogsbruket till 
år 1998 för täckrot och 1999 för 
barrot. 

skogsbruket anser att a lterna tiven 
inte är färdigutvecklade. l oktober 
1998 ger Kemi förlängd registre
ring till och med 2001 för Gori 920 
L och Permasect plus. Det innebär 
att inga p lantor får behandlas efter 
år 2003. Förbehållet för den 
förlängda dispensen är bl.a. att 
skogsbruket garante ra r pengar till 
Snytbagge 2005, som finansieras 
med 3 öre per behandlad planta. 

Den 27 december 2000 fattar EU
kornrnissionen beslut om att inte 
tillå ta permetrin i skogsbruket 
efter 2003. / MH 

J PLANTaktuellt J 

ISSN: 1403-3321 
Du får gärna citera PLANTaktuellt om 
du anger källan 

• 2001 

Snytbagge special 
Om tre år planteras den sista 
permetrinbehandlade p lantan i 
Sverige. l december 2000 fattade 
EU det definitiva beslutet. 

skogsbruket måste nu hitta 
and ra metoder för att begränsa 
snytbaggeskadorna. Vi vet inte 
om lösningen blir skärmar, 
markberedning, stora plantor, 
små plantor, s ticklingar, meka
niska skydd, gnagavskräckare, 
hyggesvila eller nya kemikalier. 
Kanske kan kända åtgärder 
finslipas. Kanske väntar n ågot 
helt n ytt runt hörnet. 

T detta specialnummer av 
PLANT aktuellt, som ä r ett sam-

Hä lsar 

arbete med forskningsprogram
met Snytbagge 2005 och Skogs
brukets plantskyddskommitte, 
sammanfattas en del av d en 
aktuella forskningen. Och det 
händer mycket nu: Det är gnmd
läggande forskning om snyt
baggens li v och leverne. Det är 
utvärdering av olika "traditio
nella" metoder för att minska 
skadorna. Och så det kanske 
"hetaste" just nu: en kemisk 
gnagavskräckare. Därför blev 
detta PLANTaktuellt hela 16 
sidor långt. Nästa gång är vi dock 
tillbaka på normala 8 sidor. 

Christer Nyström, Högskolan Dalarna 
Mats Han nerz, SkogForsk 
Redaktörer för PLANTaktuell t. 

Länkar till ytterligare information 

Programmet Snytbagge 2005 beskrivs närmare på SkogForsks 
hemsida. Gå till 

www.skogforsk.se 

Sök vidare under Tjänster. På denna sida finns också informa
tion om Skogsbrukets Plantskyddskommitte 

Resultat från forskningsprogrammet Snytbagge 2005 och andra 
projekt presenteras mer ingående på hemsidan 

www.entom.slu.se/snytbagge/index.htm 

Där finns också mer allmän information om snytbaggens 
biologi och skadegörelse. 

Gt:s uT Av: Plan/gruppen, Högskolan 
Dalarna och SkogForsk. R EDAKTION: 

Christer Nyström och Mats Hannerz 
A NsvARIG uTGIVARE: Anders Lindström. 
PRoournON: Areca Information AB. 
chpOareca.se 

-

Material tilltidningen skickas till 
Christer Nyström. Högskolan Dalarna. 
Herrgårdsvägen 122. 
776 98 Garpenberg. cny@du.se 
Han svarar även för prenumerations
frågor 
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Forskningsprogra111111et 
Snytbagge 2005 
Permetrinbehand ling av skogs
plantor förbjuds helt i Sverige vid 
utgången av år 2003. Forsknings
programmet Snytbagge 2005 har 
därför en angelägen uppgift: att 
finna realistiska vägar att han
tera snytbaggeproblemet utan 
insekticider. Det kan innebära 
olika former av skydd för plan
torna eller skötselmetoder som 
minskar skaden i vån- eller 
kombinationer av plantskydd 
och skötselåtgärder lämpade för 
olika situa tioner. 

Samarbete 
Programmet genomförs i ett nära 
sam arbete mellan Institutionen 
för entomologi vid SLU i Upp
sala, Asa försökspark och Skog
Forsk. Dessutom medverkar flera 
skogsbolag i stora praktiska fält
försök. 

Programmet s tartade i slutet av 
1998 och skall pågå till och med 
2005. Programledare är Göran 
Nordlander. 

3 öre per planta 
Totalt kostar forskningen tre 
mi ljoner kr per år. Den har 
hittills finansierats med en avgift 
på 3 öre per permetrinbehandlad 
planta. Formerna för finansie
ringen måste förändras nä r 
permetrinbehandling förbjuds. 

Plantskydd 
T nom programmet finns ett antal 
delprojekt Några är avslutade 
och nya kan tillkomma efter 
beslut av programmets styr
grupp och Skogsbrukets Plant
skyddskornmitte (se nedan). 

Fälttestningen av mekaniska 
plantskydd vid Asa försökspark 
är kanske den del av verksamhe
ten som blivit mest känd. På 
sistone har även upptäckten av 
en starkt gnagavs kräckande 
signalsubstans i snytbaggens 
avföring uppmärksammats i 
media (se s. 16). 

skogsbrukets plant
skyddskolllllli tte 
Skogsbrukets Plantskyddskom
mitte skall verka för en kraftfull 
satsning på utveckling av alter
nativ till permetrin som skydd 
mot snytbagge. Konunltten skall 
också underlätta kontakterna 
mellanskogsbruket och Kemika
lieinspektionen (Kemi). 

SkogForsks s tyrelse är huvud
man för kommHten, som leds av 
Jan-Åke Lunden, Södra skogs
ägarna. sekreterare är Jan 
Hagberg. 

Kontakt: J an Hagberg 
jaii.Iwgberg@IIIbox302.swip1Iet.se 

Kommittens uppdrag: 
• arbeta med snytbaggefrågor 

• fungera som kontaktorgan 
mellan branschen och myn
digheter, särskilt Kemi 

• initiera och samordna forsk
ning och utveckling 

• hålla Kemi tmderrättad om 
u tvecklingen på området och 
ge Kemi underlag för a tt 
värdera de alternativ till 
permetrin som finns och är 
under utveckling 

• följa forskning och utveckling 
och verka för att denna leder 
till konkreta resulta t 

-
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skogliga åtgärder 
Störs ta insatsen hittills ligger 
dock inom området "skogliga 
motåtgärder" . Deru1a forskning 
har genererat en rad nya resultat 
av praktisk betydelse beträffande 
markberedning och skärm
stä llning. 

Kontakt: Göran ordlander 
SLU, Uppsala 
Gornn.Nordlander@entom.slu.se 

Läs mera: 
En sammanfa ttande redogörelse [dr 
svensk snytbaggeforskning åre11 1997-
1999 ges i SLU-mpportell "Snytbagge
bekämpning utan insekticider" på 77 
sidor. Rapporten kan beställas från 
Göran Nordlander 
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Snytbaggarna äter tnycket 
tner än plantor 
Det kan finnas 1 0.000 snytbaggar per ha på ett färskt hygge. Efter 
två år har de producerat kanske 100.000 nya baggar. skogs
plantorna räcker inte alls till för att föda alla dessa djur. Tall- och 
granrötter från den gamla skogen är troligen den vikt igaste 
födoresursen. 

l flera stud ier har man försökt 
uppskatta antalet snytbaggar och 
relatera det till plantskadorna på 
hyggen av olika ålder. Syftet har 
bland anna t varit att finna en 
metod för riskuppskattning. 

Sambanden mellan uppskattat 
antal snytbaggar och plant
skador har inte varit en tydiga. 
Exempelvis tycks skadorna vara 
mindre under skärmställning än 
på kalhyggen, även om antalet 
snytbaggar är li ka stort som på 
närliggande hyggen . 

För att förstå dessa resultat 
behöver vi mer grundläggande 
kLmskap om vad, när och hur 
mycketsnytbaggarna ä ler w1.der 
en säsong samt hur många av
kommor som kan produceras till 
följande år. 

I en serie la bo ra torieförsök har 
vi undersökt snytbaggens födoin
tag och äggläggning under opti
mala betingelser i burar inomhus 
och utomhus. 

Honor äter mest 
De mönster som fram träder i två 
långtidsförsök inomhus är sam
stämmiga. Snytbaggehonor som 

just anlänt ti ll ett hygge äter 
tmgefär dubbelt så mycket som 
hannarna under de första veck
orna. Efter en dryg månad minsk
ar hon ornas födointag för att efter 
halva sommaren nå samma 
nivåer som hannarnas. Han
narna äter ungefär lika mycket 
under hela säsongen (Fig. 1). 

Säsongsva riationen i honornas 
födointag är kopplad till ägg
läggningsaktiviteten. Flest ägg 
produceras under säsongens 
första månad. Honor som anlän
der till ett hygge behöver dock 
först äta en kort tid innan d e kan 
producera ägg. r en dels tudie 
utomhus halverades både 
födointag och äggläggning 
jämfört med inomhus. 

Plantor en mindre del 
Från dessa d ata kan vi beräkna 
vad en medelsnytbagge ä ter och 
hur många ägg en hona lägger 
under en säsong. Medelindividen 
konsumerar ca 0,2 cm2 ba rkyta 
per dygn, d.v.s. 20 cm2 under en 
säsong (3,5 månad; könsfördel
ning 1:1). Vi har uppskattat 
snytbaggetätheten på ett färskt 

Fig. 1. Snytbaggens födointag vid inomhusförsök 
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Helena Bylund 
Göran Nordlander 
SLU, Uppsala 

hygge i Sydsverige till ca 10.000 
djur per ha. Detta anta l individer 
skulle äta nästan20m2 barkyta 
under en säsong. En planta ha r 
maximalt ca 10 cm 2 barkyta som 
lämpar sig som snytbaggeföda. 
Om vi antar att ett färskt hygge 
planteras med 2.500 plantor per 
ha så utgör denna födaresurs på 
2,5 m2 barkyta högst en åttondel 
av säsongsbehovet 

T verkligheten är plantornas 
andel ämlll lägre, eftersom alla 
p lantor aldrig blir helt uppätna. 
Vid mycket svåra snytbaggean
grepp, med ca 80 procent plant
avgång, är genomsnittsgnaget 
per planta ca 7 cm2. Plantgnagets 
andel av födabehovet blir då ca 9 
procent (fig.2). 

Ä ven om dessa siffror är en 
grov uppskattning, så visar de att 
snytbaggarna måste ha andra 
födakällor än planterade tall- och 
granplantor. Til l exempel har vi 
funnit omfattande gnag på rötter 
av gran och tall. Rötter utgör 
troligen den viktigaste födaresur
sen för sn ytbaggarna under 
s01nmaren. 

Fig. 2. Skattning av plant
gnagets maximala andel 
av snytbaggarnas födo
behov på färskt hygge 

Plantor: 8,8 % 

Rötter och annan föda: 91,2 % 
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[ forts. "Snytbaggama äter ... " 

100.000 nya baggar? 
Ä ven om många snytbaggar dör 
under första året så hinner de 
lägga mån ga ägg. Enlig t våra 
stud ier skulle en snytbaggehona 
under optimala förhållanden i 
fält kwma lägga ca 80 ägg under 
en sommar. På ett hygge med 
l 0.000 snytbaggar per ha, där 

hälften är honor, skulle som mest 
400.000 ägg per hekta r kunna 
läggas. De tillgänliga stubbarna 
kan nog inte täcka så många 
larvers födobchov. 

Det finns inga säkra uppgifter 
på ägg- och larvöverlevn ad men 
med stor sannolikhet dör merpar
ten av dessa ägg och larver iru1an 
de blir fullbildade insekter. 

PLANTaktuellt 

Kanske kan ändå upptill 100.000 
snytbaggar produceras på ett ha 
(10 snytbaggar per m2

) , vilket 
finns rapporterat i några studier. 
Dessa nykläckta djur kan åstad
komma stora plantskador där de 
kommer upp, eftersom dc måste 
äta w1dcr en period för a tt bygga 
upp sina flygmuskler inför 
svärmningen. 

Snytbaggen hittar alla plantor! 
Snytbaggen använder både doftsinnet och synen 
för att hitta plantorna. Dessutom visar nya 
studier att snytbaggar passerar varje tänkbar 
planteringspunkt på hygget. 

Vi har undersökt betydelsen av 
doft- respektive synintryck för 
snytbaggens orientering till 
plantor i ett fältexperiment med 
granplantor, luktfria gran
attrapper och grandoft (se dia
grammet). Vi använde en ny typ 
av fälla, som fånga r alla djur som 
kommer inom en radie på 2,5 cm 
från plantan. Experimentet 
bekräftade a tt doft attraherar
men för första gången påvisades 
att även synintrycket har bety
delse. Snytbaggens doft- och 
synintryck samverkar alltså vid 
upptäckten av plantor. 

Snytbagge överallt 
Snytbagga r fångades emellertid 
ä ven i nästan alla tomma kontroll
fällor (utan stimuli), fast i mind re 
mängd . Det bör innebära att i 

stort sett varje möjlig plante
ringspunkt på försökshygget 
passerades av åtminstone några 
snytbagga r under försöksperio
den . Snytbaggarna har alltså god 
chans att påträffa plantor även 
utan hjälp av vare sig lukt- eller 
synintryck. 

Inte alla plantor 
Om i stort sett alla plantor hittas 
av snytbagga r borde frekvensen 
skadade plantor vara ännu högre 
än vad den ä r. Ett annat fält
experiment visade emellertid att 
snytbaggarna inte alltid äter på 
en planta bara för att den är inom 
räckhåll. Snytbaggarna verkar 
bestämma sig på ett avstånd 
kortare än 2,5 cm från plantan 
om de skall äta av den eller inte. 
Är exempelvis plantan omgiven 

400 Antal snytbaggar fångade kring olika objekt 

300 f------

200 

100 

Planta Planta Attrapp Attrapp Tom Doft 
+doft +doft kontroll 

Niklas Björklund 
Göran Nordlander 
SLU, Uppsala 

av ren mineraljord är sannolikhe
ten att en snytbagge skall stan11a 
och äta betydligt mindre än om 
plan tan står i humus. 

Doftlös granatrapp so111 står i den 
nya typen av fälla. Fällan grävs ner 
och fångar alla snytbaggar inom 2,5 
C111 rad i e. Foto: ja11 Olof Pellerssou 
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Snytbaggen svår på brända hyggen 
Snytbaggen kan bli ett stort problem på brända hyggen, 
t.o.m. i Lappland. Rådet är att bränna hygget när det är 
färskt och sedan vänta minst ett par år innan man planterar. 
Sådd kan vara ett alternativ, och den bör ske andra sä
songen efter bränningen. 

Hyggesbränningen ökar i Sverige, 
fram förallt av miljöskäL Men nu 
visar det sig att brän da hyggen 
kan drabbas av mycket svåra 
angrepp av snytbagge. Det här är 
ettproblem som uppmärksam
mats framför allt i Norrland 
även i områden där m an normalt 
sett inte har några större problem 
med snytbaggen. 

Det är för närvarande oklart om 
snytbaggarna faktiskt lockas till 
brännorna eller om det bara är så 
att de snytbaggar som finns inte 
har något annat att äta än våra 
p lantor. 

I en brett upplagt försöksserie 
har SkogForsk försökt klargöra 
om det finns någon behandling, 
kombination av hyggesvila före 
respektive efter bränning, där 
återbeskogning kan ske med 
acceptabla avgånga r. 

Problem i Norrland 
För Norrland, i det här fallet 
representerat av tio försök i 
Lyckseleområdet, har det varit 
svårt att med säkerhet hitta 
någon sådan behandling. En sak 
är dock klar - planterar man för 
nära inpå bränningen så löper 
man stor risk att misslyckas med 
planteringen. Två års hyggesvila 
efter bränningen är ett absolut 
minimum - även i Lappland! 

För att minimera den totala 
hyggesviiart bör alltså h ygget 
brännas så snart som möjligt 
efter avverkningen. En relativt 
hård bränning är en förutsätt
ning för att gräsrötterna skall 
dödas. Om så inte sker kommer 
gräset omedelbart mångdubbelt 
igen och då måste man mark
bereda maskinellt, vilket är d åligt 
ur naturvårdssynpunkt. 

Hyggesbränning. Ett av många krav so1n ställs vid certifiering enligt 
FSC är att markägare med mer än 1.000 ha skogsmark skall bränna 
minst femprocent av föryngringsarealen på torr och frisk mark. Syftet 
är att skapa livsbetingelser för ett antal hotade arter. Tyvärr orsakar 
bränningen också omfattande snytbaggeskador visar ett antal försök i 
Norrland och Svealand. Foto: ARECA 

-

Henrik v Hofsten 
Jan Weslien 
SkogForsk, Uppsala 

Mellansverige 
En m otsvarande försöksserie i 
Mellansverige (Värmland
Dalarna) har givit något annor
lLmda resultat. I denna region är 
snytbaggen alltid ett problem. 
Ä ven obrända hyggen måste 
normalt vila tre år innan plante
ring kan ske med obeh andlade 
plantor. Samma rekommendation 
gäller dock här som i Norrland: 
Bränn färska hyggen! Annars 
riskerar man att få två invasioner 
av snytbaggar - en efter avverk
ningen och en till efter bränn
ingen . 

Sådd kan bli ett alternativ 
Vi har även sått de brända 
hyggena i Norrland och Svea
land. Resultaten är uppmLmt
rande. Snytbaggen äter inte på de 
små groddplantorna och om man 
sår andra säsongen efter brän
ning så h.inner snytbaggarna 
försvinna innan p lantorna når 
aptitlig storlek. 

Om man väljer att så brännan 
kan man alltså påbörja återbe
skogningen något tidigare. 

Mikropreparering 
Sådd i mikropreparerad fläck har 
i våra försök givit ett jämnare 
resultat än plantering. Kombina
tionen markberedn.ing och mikro
preparering har visserligen givit 
ännu bä ttre resultat, men är tvek
sam då markberedningen kan 
spoliera naturvårdsnyttan med 
bränningen. 

Då ett välbränt hygge i regel 
blir mycket lättframkomligt, bör 
mikropreparering kunna göras 
med mycket enkla medel. I våra 
försök användes en mikropre
pareringssko men det borde gå 
att göra maskinellt med ett 
mindre terrängfordon utrustat 
med piggkedjor. 
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Bugstop: skador på plantor i hutnus 
Plantor som behandlats med Bugstop kan drabbas av allvarliga 
skador på kambiet. Det här gäller dock nästan bara plantor som 
har planterats ut i humus. Det beror troligen på att det blir så 
varmt i humusen att vaxet smälter och skadar kambiet. 

Kambieskador 
Tidigare försök har visat att vax
behandling ger ett relativt gott 
skydd mot snytbaggeskador 
under åtminstone det första året i 
fält. Ett ganska stort antal plantor 
har dock drabbats av skador på 
kambiet. För att Bugstop ska bli 
ett alternativ till perruetrin måste 
dessa skador begränsas. 

Under år 2000 gjorde vi d ärför 
ett fältförsök för att ringa in 
orsakerna till skadorna. I försöket 
testades fyra tänkbara orsaker: 

A. Misstanke 1: Det ä r för hög vax
tempera tur i samband med 
behandling (tre vaxtempera
turer testades) 

B. Misstanke 2: Skadorna orsakas 
av att vaxbehandlingen görs 
vid fel tidpunkt ( vaxbehand
ling utfördes vid tre olika 
tidpunkter under hösten och 
vintern) 

C. Misstanke 3: Skadorna i fält är 
värmeskador beroende på för 
låg smältpunkt hos vaxet i 

Institutionen för en tomologi, SLU, 
har studerat skyddseffekten mot 
snytbagge hos vaxbehandlade 
plantor (Bugstop) under åren 
1993-2000. Studierna har genom
förts både som uppföljningar av 
p raktiska planteringar och i mer 

kombina tionmed a lltför höga 
temperaturer ute på hygget 
(plantering i mineraljord resp. 
humus) 

D. Misstanke 4: Skadoma orsakas 
av den typ av behandling som 
används (plantor behandlades 
parallellt med doppn ing resp. 
sprutnjng) 

l försöken användes både Planta 
80 och den större Planta 90. För 
varje vaxbehandlat försöksled 
sa ttes motsvarande obehandlade 
plantor. Försöken lades ut på tre 
olika lokaler i södra Dalarna. 

Resultat: Bara i humus 
T försök A, B och D hade endast l 
procent av plantorna skador av 
vaxet. De tidigare observerade 
skadorna verkar alltså inte bero 
på vaxtempera tur, behand lings
tidpunkt eller -metod. 

I försök C förekom det skador, 
men bara på plantor som sa tt i 
humus. På 12 procent av dessa 
förekom det mer eller m in d re 

kontrollerade fält- och laboratorie
försök. Försöken har gjorts på 
uppdrag av Stora Enso AB. En 
sammanfattning av tidigare års 
resultat finns på snytbaggehem
sidan (www.entom.slu.se/snyt
bagge). 

Claes Hellqvist 
SLU, Uppsala 

tyd liga skador på kambiet. 
Skadorna var ofta dödliga för 
plantan. Troligen beror d e på att 
det har blivit så varmt i htunusen 
a tt vaxet har smält. 

Samtliga plantor som satt i 
mineraljord var vitala och hade 
en tillväx t jämförbar med obe
handlade plantor. 

För att i framtiden förhind ra 
karobieskader måste ett vax med 
annan formulering och med 
högre smältpunkt tas fram. Detta 
kommer att testas i fortsatta 
försök under år 2001 

Oskadad Bugstop-behandlad 
planta. Foto: C/aes f/ellqt•ist 

Press-stopp: Varning för tallskytte i Syd- och Mellansverige 
Stora partier av tallplantor 
har skadats av tallskytte i 
ett antal plantskolor i Syd
och Mellansverige, rappor
terar Elna Stenström, 
patolog vid SLU i Upp
sala. 

-Förra årets blöta svala 
sommar va r gynnsam för 
många skadesvampar. 
Den långa milda hösten 
gynnade sedan deras till-

växt inne i plantan. Detta 
har bidragit till de svå ra 
angrepp av ta llskytte som 
vi nu ser i år. Det mi lda 
väd ret gör a tt vi nu får 
tallskytteangrepp i plant
skolor längre norrut, där 
man normalt inte behöver 
behand la mot tallskytte. 

Dc p lantskolor som 
förra sommaren inte 
behand lade sina plantor 

mot tallskytte måste vara 
observanta på färg
förändringar i barren 
strax efter snösmältning
en. Det kan vara e tt tidigt 
tecken på tallskytte
infektion. Äi infektionen 
kraftig kan man, om det 
går praktiskt av andra 
skäl, behålla p lantorna 
ytterligare en säsong i 

-

plantskolan och då 
behandla med Amista r, 
istället för a tt kassera 
infekterade p lantor. 

Med D A-analys kan 
infektion d iagnosticeras 
innan symptom framträ
der. 
Kontakta SLU för mer 
info rmation. 

el n a .stenstrom@ 
mykopat.slu.se 
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Färre snytbaggeskador tned 
in verstnar kberedning 
l fyra försök i Småland gav inversmarkberedning betydligt 
färre snytbaggeskador än traditionell harvning. Försöken 
visade också att behandling med Bugstop gav ett bra skydd 
det första året, men efter tre år var andelen skadade plantor 
lika hög som för helt obehandlade plantor. 

Försök med AssiDomän 
Inversmarkberedning har tidi
ga re visat sig va ra bra för plan
tornas tillväxt och överlevnad, 
men effekten på snytbaggeskador 
är inte ordentligt undersökt. 

På fyra färska hyggen i trakten 
av Vetlanda anlade vi därför 
1998 ett försök med inversmark
berednirtg och harvning. Dess
utom ingick plantering utan 
markberedning. 

Tre olika p lantbehandlingar 
ingick i försöket: 

l) obehandlade plantor 

Magnus Petersson 
Göran ärlander 
SLU,Asa 

2) permetrinbehan dling med 
ombehand lin g andra våren 

3) Bugstop ( vaxbehandling av 
stammen). 

Vid inversmarkberedning grävs en en 2 dm djup grop i rnarke11. 
Det uppgrävda materialet läggs tillbaka i gropen med 
humusskiktet nedåt och mineraljorden uppåt. 

Försöken finansieras av Assi
Domän. 

Invers bättre än harv 
Första säsongen var snytbagge
skadorna relativt måttliga, men 
w1der andra och tredje året blev 
de omfa ttande. 

Första året gav harvning och 
inversmarkberedning betydlig t 

färre snytbaggeskador än plante
ring utan markberedning. 

Under andra och tredje sä
songen ökade skadorna, framför 
allt för harvning. Efter tre år var 
andelen plantor med allvarliga 
snytbaggeskador betyd lig t lägre 
för inversmarkberedning jämför t 
med harvning. 

• Död 1998 • Död 1999 O Död 2000 Svårt skadad 2000 
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Ej mb Harv Invers 

Obehandlat 

Skadade och döda av 
snytbagge 

Ej mb Harv Invers 

Bugstop 

B 
Ej mb Harv Invers 

Permetrin, omb. 

-

Fler plantor i mineraljord 
En bedömningd irekt efter plante
ringen visade att andelen plantor 
som satt i ren mineraljord var 76 
procent efter inversmarkbered
ning och 41 procen t efter harv
ning. 

Tidigare forskning har visat att 
plantering i ren mineraljord leder 
till en minskning av snytbagge
skadorna. Det gick långsammare 
för vegetationen att kolonisera 
mineraljord efter inversmar k
beredning, vilket gjorde att mark
beredningens reducerande effekt 
på snytbaggeskadorna blev mer 
långvarig. 

Tillväxt 
Tillväxten påverkades positivt av 
inversmarkbered ning men även 
av behandlingen med permetrin. 

... 
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Plantskydd 
Bugstop-behandling minskade 
snytbaggeskadorna under första 
säsongen men efter tre år var 
andelen plantor med svåra snyt
baggeskador lika stor som för 
obehandlade plantor, oavsett 
vilken markbehandling som 
använts. 

Permetrinbehandling mins
kade snytbaggeskadorna för 
p lantor satta utan markbered
ning och efter harvning. För 

plantor satta efter inversmark
beredning var betydelsen av 
permetr.inbehandling re la tlvt 
liten, eftersom markbehandling
en i sig reducerade snytbagge
skadorna effektivt. 

Uppfrysning 
Under första vintern efter plante
ringen drabbades många plantor 
planterade på inversmarkbered
d a områden av uppfrysning. Den 
finkorniga jordarten, en mycket 
regnig höst samt sen plantering 
(juni) bidrog troligen till skador-

PLANTaktuellt 

na men det är inte uteslutet att 
inversmarkberedning ökar risken 
för uppfrysn.ing. 

Läs mera: 
Petersson, M. & Örlander, G., Invers

markberedning och mekaniska 
snytbaggeskydd. SLU, Asa fö rsöks
park, Rapport 1999-3; 1-1 8. 

Örl ander, G. 1997. lnversmetoden -
framtidens markberedning? SLU, 
Fakta skog nr 8; 

Örlander, G., Hal lsby, G., Gemmel, P., 
Will1elmsson, C. 1997. Lnverting site 
preparation increases growth of 
Norway spruce and Lodgepole pine 
seedlings. Scandinavian journal of 
Forest research, 13: 160-168. 

Tyvärr, ingen effekt av stubb
behandling i Sverige 
l en polsk studie minskade antalet kläckta snytbaggar 
efter stubbehandling med pergamentsvamp. Liknande 
studier i Sverige har tyvärr inte givit samma resultat. 

Ett sätt a tt minska skadorna av 
snytbagge på våra planteringar 
är att störa deras föryngring. Då 
snytbaggarna främst förökar sig 
under barken på färska men döda 
barrträdsrötter kLmde en möjlig
het vara att behandla s tubbarna 
på något sätt. 

Pergamentsvamp 
I en s tudie i Polen behand lad es 
stubbar med m ycel av perga
mentsvamp, en rötsvamp som 
konkurrerar med rottickan och 
som också används för att mot
verka denna under namnet 
Rotstop. Antalet kläckta snyt
bagga r sjönk efter behandlingen. 

Inga skillnader i Sverige 
I de försök som gjorts i Sverige 
har ett stort antal s tubbar be
handlats med Rotstop direkt efter 
avverkning. Därefter har ett antal 
rötter grävts upp under några år 
för att studera mängden snyt
baggelarver samt hur svampen 
spridit sig. 

Det har inte gått att finna några 
nämnvärd a skill nader mellan 
obehandlade och behandlade 

stubbar vad gä ller untallurver. 
Ä ven när det fanns synligt mycel 
tmder barken fanns det snyt
baggelarver. 

De enda områden under 
barken som larverna syntes 
undvika var områden som 
svampen helt och full ständigt 
infekterat, och dessa områden var 
få. 

För kallt i Sverige? 
Mycket tyder på att svampen 
växer för långsa mt i vårt klimat 
för att hinna infektera ett helt 
rotsystem med endast stubb
skäret som ursprunglig infektion
skälla . 

Det enda säkra resulta tet från 
studien var att det fanns något 
fler larver i tallrötter än i gran-

Snytbaggen förökar sig i 
stubbarnas rötter. Stubb-
behandling I/ted perga
mentsvamp (bilden) 
minskade inte snytbaggar
nas jöry11gring 
f oto: fall Weslim 

Henrik v Hofsten 
Jan Weslien 
SkogForsk, Uppsala 

rötter. 
A tt på något sätt behandla 

stubbarna som ett led att mot
verka snytbagge tycks inte vara 
någon lättframkom lig väg. Inte 
ens på 70-tale t, d å storskalig 
stubbrytning ägde rum för 
energiändamål minskade snyt
baggetrycket nämnvärt på dessa 
hyggen. 

Litteratur 
Rothpfeffer, C. 2000. Fä lt- och labora
toriestudier av Pergamentsvampens 
(Phlebiopsis gign11ten ) och Resi11icium 
bicolor's effekt på Snytbaggens 
föryngr ing i stubbrötter. SLU, lnst. f. 
entomologi. Exa mensarbete 2000:1. 

von Hofsten, H. 2001. Behandling av 
stubbar med rötsvamp minskar inte 
snytbaggeskadorna. SkogForsk. 
ArbetsrapporL Manuskript. 
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Mekaniska plantskydd kan häm.m.a 
plantornas rotutveckling 
De mekaniska plantskyden skall enligt tillverkarna brytas ner på 
några år. Men vid en uppföljning efter sex år visade sig en del av 
skydden vara i "farligt" god kondition. Många av skydden har 
modifierats på senare år, varför det är svårt att säga hur de 
fungerar i dag. 

skyddseffekterna av mekaniska 
plan tskydd har följts i flera år, 
främst vid SLU:s försöksstation i 
Asa, Småland. Vad som dock inte 
s tuderats i någon större omfatt
ning är hur plantornas underjor
diska delar utvecklas då de 
kommer i kontakt med skydden. 

I samband med en aru1an för
söksutläggning 1994 lades ett 
försök ut i Asa för att studera just 
dessa aspekter. Plantorna gräv
des upp hösten 1999 och i ett 
samarbete mellan SLU, Asa 
försökspark och SkogForsk har 
resultaten utvärderats. De skydd 
som ingick i studien var 

• BEMA 
• Beta Q 
• Bugstop 
• KP-skyddet 
• Plantstruten 
• NEW plantskydd (senare 

H ylostop). 

Några av de 
undersökta 
skydden. 
Foto: SkogForsk oc/1 
s w 

Resultat 

Behandlingsskador 
Tillväxt och överlevnad var över
lag god för de studerade skydden. 
Anmärkningsvä rt va r att ett 
kontroHed som fått dubbel dos 
permetrin hade näst sämst över
levnad och tillväxt. Fenomenet 
med "behandlingsskador" är inte 
okänt och har även drabbat Beta 
Q och Bugstop. 

Varierande nedbrytning 
Nedbrytningen av skydden 
varierade kraftigt, från Bugstop 
som försvunnit helt till BEMA 
som var i princip intakt och t.o.m . 
starkare än vid utplanteringen! 

Alla skydd som hade en intakt 
ring kring plantan togs loss och 
drogs isär med en .fjädervåg. Det 
visade sig att flera skydd var på
fallande s tarka och klarade drag
krafter på flera kilo utan att gå 
sönder. Extremfallet var ett 
BEMA-skydd som inte brast för
rän vid en belastning med 15 kg. 

N u var d et inte så mån ga 
skydd som kunde testas på detta 
sätt, men efter sex år i fält skulle 
skydd en vara i stort sett ned
brutna, enligt tillverkarna. 

Skydd kan påverka rötterna 
Skyddens påverkan på rötterna 
visad e s ig vara svårare att 
studera, då d et var svårt a tt skilja 
rotsnurr orsakad av od lings
behållaren från snurr orsakad av 
skydden . En d el andra skador 
kunde dock noteras såsom 
ansvällningar och början till 
strangulering vid rothalsen . Det 
senare gällde främst BEMA men 

Henrik v Hofsten 
Skogforsk, Uppsala 

Magnus Petersson 
SLU,Asa 

också Beta Q, då vätska som 
ansamlats på odlingssubstratet 
bildat en ring runt stammen som 
i vissa fall synligt påverkat 
plantan. Även Plantstru ten och 
NEW h ade lmderjordiska delar 
med förvånansvärd hållfasthet 
kvar kring rotsystemen. 

Relevans för dagens skydd 
Vilken relevans har då denn a 
studie för de mekaniska skydd 
som är aktuella idag: 
• BEMA och Plantstruten tillver

kas inte för tillfället. 
• Beta Q och Bugstop har modi

fierats och därför går det inte 
att uttala sig helt säkert om 
skyddens funktion. Tjocka 
lager av latex under markytan 
kan möjligen utgöra en risk för 
strangulering av plantan även 
med dagens version av Beta Q. 

• Hylostop, som är efterföljaren 
till NEW, tillverkas också av 
papper med plastskikt, men är 
försett med försvagningszoner 
som ska minska risken för 
strangulering. 

De h ylsskydd av p last som finns 
idag (bl.a. Stopper och Snäpp
skyddet) är inte utvärderade ur 
nedbrytningssynpunkt men 
studier pågår. Frågan är viktig 
och bör utredas grundligt för 
samtliga mekaniska skydd som 
kommer att an vändas storskaligt. 

Vill Du veta mer ? 
Dessa resultat kommer inom kort att 
publiceras som en Redogörelse från 
Skog Forsk med titeln "Mekanis ka 
snytbaggeskydd - påverkan på rot
och skottutveckling hos gran" . 

Mer information finns på Plant
skyddskommittens och Entomologins 
hemsidor. Se sidan 2. 
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Obehandlad kontroll. Det inaktiva 
ursprungliga rotsystemet syns som 
ett litet nystan under de nya kraftiga 
adventivröttema på denna kontroll
planta. En typisk företeelse hos gran. 
Bilden skulle lika gärna kunna 
föreställa en planta skyddad med 
Bugstop, då endast fragment fanns 
kvar av detta skydd. 
Foto Henrik v Hofsten 

K P-skyddet. Detta har spruckit 
upp vid en fdrsvagningszon men 
ansvällningen vid och strax under 
skyddet antyder att strangulering 
varit nära. l detta läge torde dock 
skyddet inte vara något större hot 
tnot plantan. Foto Magnus Petersso11 

u 
s~ 
3 

BEMA. Detta skydd hade den 
högsta andelen kvarvarande skydds
rester i studien . skyddsresternas 
struktur har totalt förändra ts sedan 
planteringen och de har visat sig 
vara mycket starka. Det underut
vecklade rotsystemet på bilden är 
dock sannolikt en effekt av odlings
behållaren snarare än skyddet. 
Foto Magnus Petersson 

Struten. Efter sex år i fält är 
strutens underjordiska del fort
farande närmast intakt. Adventiv
rötter har trängt ut genom sprickor i 
plasten, som fortfarande är mycket 
seg och stark. Under de kraftiga 
adventivrötterna syns den 
ursprungliga rotklumpen med 
skyddets hängslen intakta. 
Foto Magnus Petersson 
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Beta Q . Av skyddet finns nästan 
inga synliga rester kvar, vilket var 
typiskt för detta skt;dd i studien. 
stambasen är ansvälld ovanför 
lateralrötterna. Där syns också ett 
streck eller linje. Det är ett resultat 
av en strangulering som plantan har 
utsatts för då ett tjockt lager av 
behandlingsvätska hnr samlats 
ovanpå rotklumpen. 
Foto Magnus Petersson 

NEW. Det breda hängslet runt 
rotklumpen på skyddet syns här 
tydligt liksom att ovanjordsdelen av 
skt;ddet i princip är borta. Under 
mark finns en sammanhållen ring 
kvar kring plantan med en adventiv
rot som penetrerat skt;ddet omedel
bart under marknivån. Foto Henrik v 
Hofsten 
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Rätt planta ett sätt att klara 
snytbaggen? 
l mellersta Sverige bör plantorna ha en stambasdiameter på 
minst 5-6 mm för att klara snytbaggeangreppen. Men riktigt små 
plantor, med en stambasdiameter under 2 mm, kan också vara ett 
alternativ, eftersom de är mindre utsatta för angrepp. Även 
sticklingar har klarat sig bra. Det visar resultat från fem fältförsök 
i Mellansverige. 

Christer Nyström 
Högskolan Dalarna 

Resultat 1: Grova och klena plantor har klarat sig bäst 
Sambandet mellan plantans ut
gångsdiameter och överlevn ad 
var inte entydigt. I figur l redovi
sas resultat från ett av försöken 
från år 2000. Visserligen har de 
grövsta plantorna klarat sig bäst, 
men även de allra klen aste h ar 
klarat sig bra. 

Antalet klena p lantor är få, 
men Urban Nilsson m.fl. vid SLU 
i Alnarp har rapporterat lik
nande resultat. Svårast drabba
des i det fallet plantor med c:a 4 
mm stambasdiameter. Såväl 
grövre som klenare plantor 
klarade sig bättre. 

Kanske kan lösningen ligga i 
att plantera riktigt små plantor? 
Detta studeras i ett projekt vid 
Högskolan Dalarna i Garpenberg 
(se sida 14). 

Kort om försöken 
Två försök lades ut våren 1999, tre 
våren 2000. De två äldre försöken 
har inventerats två gånger, de 
yngre en gång. 

Försöksdesign och antal plantor 
varierar, men i alla försök ingår: 

Kortnytt 

Figur 1. Samband mellan utgångsdinmeter och avgång/svåra skador 
efter första vegetationsperioden i ett försök utanför I-lagfors. Enbart 
obehandlade plantor, alla planttyper. Siffran i respektive stapel anger 
det totala antalet plantor i respektive diameterklass. 
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planta 80, planta 90 och 2/2 barrot 
För täckrotsplantorna förekommer 

olika odlingstider. Dessutom fanns 
täckrotsplantorna både som frö
plantor och olika typer av sticklingar. 

De flesta planttyper förekommer 

både med och utan permetrin
behandling. Trädslaget är gran 
och studien är bekostad av Stora 
En so. 

Mindre snytbaggegnag på ek och bok Dansk kamp mot snytbaggen 
Ek och bokplan tor blir 
väsentligt mindre an
gripna av snytbagge än 
granplantor. Angreppen 
ä r d ock ti ll räckligt s tora 
för a tt även lövp lantorna 
behöver skyddas mot 
insekter om de planteras 
på ett hygge dä r det 
tidigare vuxit gran. Om 

bok och ekplantor 
plan teras under en 
granskärm klarar sig 
plantorna utan snyt
baggeskydd. 

l Danmark vän tas ett 
stopp för pesticide r på 
sta tlig mark från å r 2003. 
En utredning föreslår en 
stra tegi med plantering 
unde r skärm, mark
bered ning, s tora barra ts
p lantor, sensommar
p lantering och undvi
kande av att lägga 

hyggen bred vid varandra. 
På sikt är det också intres
sant med am kulturer av 
lövträd, mekaniska skydd 
eller avskräckande medel. 

Källa: Forest Ecology and 
Management vol 134, 2000. 
(M. Löj) 

--
Källa: Skov & Landskab, 
s kovbruksserien nr 26, 2000 
(A. Fjelsted Pedersen, H.P. 
Ravn) 
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Resultat 2: stiCklingar har OCkSå klarat Sig bra 
Genomgående klarade sig stick
lingar bättre än and ra planttyper. 
Som ett exempel på detta redovi
sas resu lta t från ett av 1999 års 
försök (se figur 2). Sticklingarna 
var inte längre, däremot något 
grövre, knappt 4 mm, än de andra 
täckrotsplantorna vid 
planteringstillfället. 

Sticklingarna had e den minsta 
avgången under såväl förs ta som 
andra vegetationsperioden. 
Första året var avgången bara 3 
procent; täckrotsplantorna hade 
10-22 procents avgång beroende 
på planttyp . 

Detta försök visar också tydligt 
a tt snytbaggens härjningar inte 
a lltid är värs t under planterings
åre t. Samtliga plan ttyper har haft 
avsevärt s törre avgång andra 
vegeta tionsp erioden. 

Det goda resul tatet för 
s ticklingarna i 1999 års försök 
medförde a t t tota l t tre olika 
sorters s ticklingar använts i de 
försök som lades ut året efter. I två 

Figur 2. Avgång och skador de två första vegetationsperioderila i 
ett planteringsförsök anlagt 1999 11tanjör Ludvika. Enbart 
obehmtdlade plantor. 100 plantor per pla11ttyp. All avgång är 
orsakad av snytbaggeg11ag. 
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av dessa försök var snytbagge
skadorna vid första å rets invente
ring i början av september så 
obetydliga a t t någon m enings
fylld ana lys inte kunde utföras. 
På det tredje försöket fruu1s 
många gn agda plantor, men 

förhållandevis få svårt skadade 
eller döda. Den varma hösten år 
2000 ha r dock resulterat i ett 
omfa ttande höstgnag. Förhopp
ningsvis kan d ä r för nästa inven
tering ge givande resultat. 

Resultat 3: Permetri n ger bra skydd 
Va l av planttyp i all ära; ingen
ting slår permetrin. Figur 3 visar 
resu lta ten från ett försök efter 
första årets inventering . Samtliga 
pe rmetrinbehand lade täckrots
plantor hade under 5 procent 
avgång av sn ytbaggegnag. 

För de två typer av täckrots
p lantor som förekommer obe
handlade ä r avgången till följd 
av snytbaggegnag 30 procent 
respektive 43 procent! Det var för 
övrigt de planttyper som har 
störst strunbasdiruneter, 3-3,5 mm. 

För barrotsplantorna är däre
mot andelen snytbaggedödade 
plantor inte högre för de obe
hru<dlade plantorna. s tambas
d i a metern var för barroten i 
genomsnitt drygt 5 mm. 

slutsatser 

Figur 3. Avgå ng a r får de olika p la nth;perna efter första 
vegetationsperioden i ett planteringsförsök utanfår Tierp. 
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e stambasdiametern bör i mellersta Sverige vara 5-6 mm, helst mer 
e sticklingar visar lovande resu ltat 
e riktigt små plantor, <2 mm stambasdiameter, förefaller mindre u tsatta 
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Miniplantor lurar snytbaggen? 
Tallplantor som bara var sex veckor 
gamla vid planteringen fick inga 
snytbaggegnag första säsongen. Andra 
säsongen var det fortfarande mindre 
skador än på "normala" kontrollplantor. 

Vid Högskolan Da la ma i Garpen
bcrg pågår sedan två år ett pro
jekt för att utveckla ett nytt skogs
cd l ingssystem med små täckrots
plan ta r. Systemet bygger på en 
liten planta, en omsorgsfull 
markberedning och en noggrann 
plantering. Målet är att minska 
risken för snytbaggeskador och 
att sän ka kostnaderna för plant
odling och plantering. 

Inga snytbaggeskador år 1 
Det första fältförsöket lades ut 
våren 1999 på ett tvåårigt mark
berett hygge i söd ra Dalarna. För 
försöket användes små tall
p lantor odlade 6 veckor i Jiffy-7 
Farestry och 1-åriga Planta 80. 

I försöket testades flera olika 
markbehandlingar, men dessa 
påverkade inte etablerings
resultatetnänmvärt. 

Under det första året i fält 

Fem veckor gamla plantor. En vecka 
kvar till utplantering. Folo:föif 

angreps inte någon av de 200 
småplantorna av snytbagge. För 
de större täckrotsplantorna 
(Plan ta 80) va r 24 procent av 
plantorna med hylsa och 10 
procent av plantorna utan hylsa 
angripna. Hylsan var inget egent
Lig t snytbaggeskydd, utan an
vändes för att skapa ett gynnsamt 
mikroklirna t. 

Angreppen under det andra 
året i fäl t var kraftigare och 
drabbade normala täckrots-
plan to r betydligt hårdare än de 
små plantorna. Efter två säsonger 
i fält var 88 procent av täckrots
plantorna och 17 procent av de 
små plantorna skad ade av 
snytbagge. De små plantorna var 
dock något mer drabbade av 
and ra typer av skador, framför-
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allt torka. Den totala p lant-
död lighctcn var efter två år 21 
procent för småplantorna och 40 
procent för Planta 80. 

Torkskador 
Ett nytt försök med samma typ av 
plantor lades ut på två nya 
lokaler våren 2000. Planteringen 
skedde i humus, mineraljords
fläck och -hög. Ä ven i dessa 
försök var snytbaggeskadorna 
lägre för de små plantorna. 
Många av dessa hade dock få tt 
allvarliga torkskador. 

Ytterligare försök planeras för 
2001. Då skall vi testa varierande 
odlingstider och alternativa 
planteringstidpunkter samt 
undersöka odlingssystemets 
förutsättningar även för gran. 

Mer information finns på 

www .en tom .slu.se/ snytbagge 

Grova plantor klarar gnaget 
Grova plantor klarar snytbaggeangrepp bättre än klena. Det 
visar en undersökning där 5.000 plantor följts i sju år. Men för 
att få acceptabel skadenivå med obehandlade plantor på 
omarkberedda hyggen måste plantorna vara mycket grova. 

Det finns ingen "absolut" gräns 
för hur grova granplantor måste 
vara för att stå emot snyt-bagge
angrepp. Gränsen varierar med 
snytbaggetryck och mark
behandling. 

Vid plantering med obehand
lade plantor på icke markberedda 
hyggen i Småland krävdes en stam
basdiameter på över l O mm för att 
dödligheten på gnmd av snyt
bagge skulle sjmtka till accepta
bla nivåer, under 20 procent. Det 
visa r en studie från SkogForsk 
där man följt avgångsorsaker och 

tillväxt hos planterade täckrots
plantor av gran med olika storlek. 

För plantor som vid plante
ringen var mindre än 6 mm var 
avgångarna efter dc första åren 
över 80 procent. 

På markberedda hyggen var av
gångarna p .g.a. snytbaggegnag 
betydligt mindre. Här kunde man 
komma ner under 20 procent om 
stambasdiametern va r över 5 mm. 

Även grova plantor angrips av 
snytbagge, men de klarar sig ofta. 
foto: Harald Sä/1 

Källa: Scandilwvia11 Journal of Forest 
Research nr 1, vol 16. Tnj7ue11ce of stem 
diameter 0 11 tfte survivaland growtft of 
containerised Norway spmce seedli11gs 
attacked by pine weevi/s (Hylobius 
spp.). A. Tftorsen, S. Mattsson & f. 
Weslien. 
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Mindre gnag på sticklingar 
studier vid SkogForsk visar att sticklingar är 
betydligt mer motståndskraftiga mot snytbagge
angrepp än jämförbara fröplantor. 

Vi har studerat överlevnad och 
sn ytbaggegnag på fem olika 
hyggen i Småland : 

• ett med hyggesvila och mark
beredning 

• två färska och markberedda 
• två färska, ej ma rkberedda 

(grönrisp la n tering). 

I försöken jämfördes bl.a. två
åriga gransticklingar och frö
plantor. 

Lika grova plantor 
Det är väl känt a tt plantornas 
diameter påverkar risken för 
snytbaggeskador. För att resulta
ten inte skulle störas av olika 
stam~ocklek, så jämfördes endast 
sticklingar och fröplantor med 
samma stambasdia meter vid 
planteringen, 4 mm. Plantorna 
var inte permetrinbehandlade. 

Höga avgångar 
Efter fem år var avgångarna 
högst, över 90 p rocent, på d e 
grönrisplanterade hyggena, och 
lägst, 23 procent, på det gamla, 
markberedda hygget. Mer än 90 
procent av alla avgångar berodde 
på snytbaggegnag. 

Mera gnag på fröplantor 
Både dödlighet och andel an 
gripna plantor var signifikant 
högre hos fröplantorna jämfört 
med sticklingar. Skillnaden i 
dödlighet uppgick till mellan 4 
och 43 procenten heter. A v d e 
plantor som hade angripits första 
året var det också en signifikant 
högre andel av fröplantorna som 
hade ringbarkats. 

Mindre smaklig planta? 
Resultaten kan hjälpa till a tt 
förklara varför sticklinga r ofta 
överlever bättre och får en sna b-
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bare start efter plantering än 
fröplantor. Försöken ger dock inte 
svar på varför snytbaggen verkar 
föredra fröplantor. Troligen spela r 
sticklingens grövre bark och kvar
sittande barr på stambasen in. 
Kanske har det också med bark
kemin att göra. SkogForsk har för 
avsikt att gå vidare med a tt spåra 
orsakssambanden. 

Slutsats 
Grans ticklingar är inte lösningen 
på snytbaggeproblemet i ett 
insekticidfritt skogsbruk. Men 
tillsammans med andra å tgärder 
som ma rkberedning, skärmar eller 
mekaniska skydd kan de dock 
bidra ti ll a tt förbättra resultatet i 
fra mtida planteringar. 

Studien "Pine weevil (Hylobius nbietis) 
dn11wge to wttings and seedlings of 
Norwny spruce" presenteras i ett 
kommande tlllllllner av Forest Ecology 
n11d Mn11ngement. 

Figuren visar andelen snytbaggedödade plantor 
efter fem år på de olika hyggena. Grö11n staplar är 
sticklingar, arangn är fröplantor. 

Stickli11gen har grövre 
bark i stambasen 
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sticklingen har mer 
barr i stambasen 

Foto:: Mats Hannerz .. 
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Gnagavskräckande ä111ne kan bli 
framtidens plantskydd 

Snytbaggen skyr smaken av vissa ämnen i andra snytbaggars 
exkrementer. Forskarna har nu lyckats syntetisera ett sådant 
ämne, som ger ett bra skydd mot snytbaggegnag i fältförsök. Nu 
gället det "bara" att hitta en bärsubstans, som kan hålla kvar 
smakämnet på plantan minst en säsong, gärna fler. Då kanske vi 
äntligen får ett fungerande plantskydd. 

Förekomsten av gnagavskräck
ande signalsubstanser i snyt
baggarnas avföring upptäcktes 
för några år sedan av insekts
forskare vid SLU (Göran Nord
lander, Heruik Nordenhem ) i 
samarbete med kemister vid KTH 
(Anna-Karin Borg Karlson, 
Rikard Unelius). De funna sub
stanserna verkar skydda snyt
baggens ägg från att bli förstörda 
av snytbaggar som äter av bark 
på rötter. Vid äggläggningen 
tillför snytbaggehonan lite av
föring, som i..tu1ehåller de av
skräckande ämnena. 

Smakämne 
Det mest gnagavskräckande 
ämnet är n u identifierat och kan 
framställas i stor skala på synte
tisk väg. Ämnet är inte giftig t för 
snytbaggar (eller andra djur), 
utan det är dess smak som har 
den specifika effekten att avh ålla 
snytbaggar från att äta. Någon 
verkan på avstånd har inte 
ämnet, utan det skyddar bara 
från gnag där det sitter på en 
barkyta. 

Plantskydd 
Arbetet fortsätter nu med att 
försöka utveckla ett praktiskt 
användbart p lantskydd baserat 
på snytbaggens eget avskräck
nit1gsmedel. Denna uppgift är 
inte är så enkel, trots a tt änmet i 
sig har mycket stark effekt. Den 
ned re delen av plantornas stam 
m åste ges en heltäckande belägg
ning. Dem1a måste förbli intakt 
och behå Ila sin effekt w1der 
minst en hel säsong, helst två. 
Beläggnit1gen med den aktiva 

substansen måste tåla UV
sh·ålningen och de starka temp
eraturväxlingarna på ett hygge. 
Eftersom plantan växer måste 
beläggningen också vara elastisk. 
Plantan får inte heller påverkas 
negativt av behandlingen. 
s lutligen måste beläggningen 
kunna massappliceras på ett 
rationellt, driftsäkert och 
arbetsmiljömässigt bra sätt. 

Lovande fältresultat 
Utveckling av bärare i laborato
riet och tester i fält har nu pågått 
ett par år. Ännu är vi inte alls 
färdiga, men resultaten från 
fälttesterna år 2000 var mycket 
positiva. I början av juni plante
rades två fältförsök i Uppland. 
Där jämfördes 13 olika bärare 
med den gnagavskräckande 
substan sen med varandra, med 
olika bärare utan aktiv substans 
samt med obehandlade plantor. 

Ett flertal av behandlingarna 
gav ett mycket bra skydd mot 
snytbaggegnag under första 
säsongen. På d et hårdast an
gripna hygget fick obehandlade 
plantor i medeltal en gnagyta på 
8,8 cm2 medan motsvarande 
siffra för den bästa behandlingen 
var 0,04 cm 2 (72 plantor av 
vardera). En slutlig utvärdering 
av dessa försök kan dock göras 
först efter nästa säsong, då det 
visar sig vilken tvåårseffekt 
skyddet har. 

Behandlad planta. Ett vitt färg
pigment har satts till för att 
behandlingen skall synas. 
Foto: Mnts W Petlersson 

Göran Nordlander 
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Fortsatt utveckling i bolag' 
N u pågår arbete meda tt modi
fiera några av de bästa bärarna 
från förra årets test. Målet är att 
göra dem ännu mer miljösäkra 
och även billigare. Dessa modifie
rade bärare - samt några helt nya 
med lovande egenskaper- skall 
testas i fält sommaren 2001. En 
maskmen massapplicering av ett 
större antal plantor kommer 
också att genomföras för att testa 
och utveckla tekniken. 

Utvecklingsarbetet sker i regi av 
Robigus AB medan den fortsatta 
forsl<J.1it1gen sker i forsk11it1gspro
grammet Snytbagge 2005. 


