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Sammanfattning 
För att kunna bekämpa sorgmyggor och vattenflugor effektivt måste metoder som 
bekämpar både larverna och de vuxna individerna användas. De biologiska metoder som 
finns utvecklade idag fungerar vanligtvis bra men om skadetrycket ökas behöver insatser 
som bekämpar de vuxna flugorna och myggorna sättas in. Push-pull metoden med 
repellerande pepparmintsolja i kombination med gula attraherande klisterskivor sänkte 
signifikant skadetrycket av sorgmyggor på den behandlade odlingsytan. Vid belysning av 
klisterskivorna med LED ljus uppnåddes dock inte en ökning av klisterskivornas reducerande 
effekt.  
 
Att bekämpa vuxna sorgmyggor och vattenflugor med hjälp av gula klisterskivor fungerar väl 
om antalet per kvadratmeter ökas till 1 klisterskiva per 2 m2 odlingsyta. Ännu effektivare blir 
metoden om klisterskivorna placeras horisontellt i direkt anslutning till substratet. Detta är 
en metod som fungerar väl både för sorgmyggor och vattenflugor och är alltså inte 
artspecifik vilket gör den till en attraktiv metod då det vanligtvis förekommer både 
vattenflugor och sorgmyggor i odlingar med angrepp.  
 
Bakgrund 
Sorgmyggor är ett stort problem i framförallt ekologisk produktion av kryddor och 
krukväxter. Sorgmyggorna lever av dött och förruttnat organiskt material, samt alger och 
svampar. Vi äggläggningen dras honorna i första hand till fuktiga och svamprika substrat där 
larverna som lever av svampar överlever bäst. Substrat med rik förekomst på svampar, vilket 
substrat för ekologiskodling normalt sett är, skapar därför kraftig uppförökning och därmed 
riklig förekomst av sorgmyggor. Sorgmyggor behandlas idag främst genom att bekämpa 
larverna genom att hålla substratet så torrt som möjligt (vilket kan vara svårt i substrat för 
ekologisk odling) och genom att bekämpa dem med biologiska växtskyddsmetoder. Det finns 
idag tre biologiska metoder (nematoder, Hypoaspis och Gnatrol) mot sorgmyggor som i 
kombination vanligtvis skyddar växterna väl från angrepp.  Samtliga metoder är dock 
inriktade på larvstadiet och får man ett stort angrepp av sorgmyggor hinner de biologiska 
metoderna inte med att bekämpa dem. Metoder som minskar förekomsten av de vuxna 
sorgmyggorna behöver därför utvecklas så att skadetrycket kan hållas nere och de biologiska 
metoderna kan fungera.  
 
För att kunna bekämpa de vuxna sorgmyggorna så effektivt som möjligt vore en kombination 
av metoder som både repellerar dem bort från kulturen och attraherar dem till ett ställe där 
de kan fångas in önskvärd. Vetenskapliga studier har påvisat flertalet attraherande och 
repellerande metoder men få av dem har testats fullt ut i praktisk produktion eller är okända 
för de svenska odlarna. I en nyligen genomförd litteraturstudie inom området finns en 
sammanställning över intressanta metoder och ett par av dessa har i denna studie 
utvärderats i större skala i praktisk produktion.  
 
Attraherande och repellerande metoder 
Gula klisterskivor används normalt som övervakningsmetod av flygande skadegörare och 
antalet per kvadratmeter bör då ligga på 5-10 st/1000 m2. Ökas antalet till ca 1st /2 m2 kan 
dessa istället användas som fångstmetod för de vuxna sorgmyggorna och vattenflugorna.  



För att använda klisterskivorna som fångstmetod behöver så många sorgmyggor som möjligt 
dras bort från kulturen och till klisterskivorna. Metoder som repellerar sorgmyggorna från 
kulturen och attraherar dem till klisterskivorna är därför önskvärda och i detta fall har 
pepparmintsoljas repellerande effekt undersökt (Yang 2010 och Cloyd et al. 2011).   
 
Syfte och mål 
Syftet med detta projekt var att utveckla så effektiva metoder som möjligt som attraherar 
sorgmyggor till gula klisterskivor där de kan fångas in.  
 
Målsättningen var att hitta praktiskt tillämpbara metoder som förstärker de gula 
klisterskivornas effektivitet som bekämpningsmetod genom att använda dem så optimalt 
som möjligt och komplettera dem med metoder som repellerar sorgmyggorna bort från 
kulturen.  
Den övergripande målsättningen var att dessa metoder ska kunna hålla nere skadetrycket på 
en tillräckligt låg nivå för att de biologiska bekämpningsmedlen mot sorgmyggor ska kunna 
fungera även i ekologisk produktion.  
 
Material och metod 
 
Del 1: Examensarbete – pepparmintsolja och LED belysning – Therese Diderot 
Den fösta delen av projektet genomfördes som ett examensarbete av 
Hortonomstuderanden Therese Diderot, vid SLU. Huvudhandledare var Marco Tasin och 
biträdande handledare var Klara Löfkvist. Examensarbetet utfördes i en ekologisk 
kryddodling och för att hinna med en upprepning av försöket inom examensarbetet valdes 
växtslaget basilika eftersom denna har en relativt kort kulturtid.  
 
Examensarbetet gjordes som en push-pull strategi för de vuxna sorgmyggorna. Enligt 
tidigare forskning har pepparmintsolja visat sig ha en repellerande verkan på sorgmyggor 
(Yang 2010 och Cloyd et al. 2011). Gula klisterskivor har en attraherande effekt på vuxna 
sorgmyggor och enligt tidigare studier har klisterskivor belysta med LED ljus visat sig vara än 
mer attraherande då sorgmyggehonorna dras till ljus (Chu et al.2004). Push-pull strategin 
byggdes därför upp genom att behållare med repellerande pepparmintsolja placerades i 
mitten av en odlingsyta som avskärmades med lägre väggar, på vilka gula klisterskivor var 
fästa. Klisterskivorna runt omkring ytan attraherade sorgmyggorna och fångade in dem. 
Genom att kombinera en attraherande och en repellerande metod var hypotesen att 
effekten av klisterskivorna som fångstmetod skulle förstärkas. Även LED belysningen som 
sattes till klisterskivorna var tänkta som förstärkning av klisterskivornas effekt.  
 
Försöksled 1: pepparminsextrakt och gula klisterskivor 
Försöksled 2: pepparminsextrakt och gula klisterskivor, belysta med grönt LED ljus 
Försöksled 3: kontroll dvs obehandlad yta 
 
För att de olika försöksleden inte skulle påverka varandra och interagera med varandra 
byggdes små burar med plast upp (bild 1) på vilka de gula klisterskivorna placerades.   
 



 
Bild 1: Försöksuppställning i kryddodling, pepparmintsextrakt i dispensrar som sakta 
utsöndrar pepparmintsoljan placerade i mitten av odlingsytan. Runt dessa klisterskivor, för 
fångst av sorgmyggor, i vissa fall belysta med grönt LED ljus.  
 

 
Bild 2: Klisterskivor belysta med grönt LED ljus och pepparmintsextrakt i dispenser som 
repellerar sorgmyggorna.  
 
Förekomsten av sorgmyggor på de olika odlingsytorna kontrollerades genom att använda 
vita klisterskivor, som inte ansågs ha en attraherande färg för sorgmyggorna. De vita 
klisterskivorna sattes upp tre dygn innan avläsning och antalet sorgmyggor räknades som ett 
mått på förekomsten inom odlingsområdet.  
 
(För utförligare beskrivning av material och metod delen se Therese Diderots examensarbete; 
” Evaluation of a push-pull strategy against fungus gnats (Diptera: Sciaridae)”, SLU Alnarp 
2016) 
 
 
Del 2: Klisterskivors som fångstmetod genom olika placeringar av klisterskivorna 
 
Urval av kulturer och odlingar 
För att kunna studera effekterna av insatserna mot sorgmyggor valdes odlingar som redan 
hade konstaterade och betydande angrepp.  



Det ena företaget var en odlare av ekologiska kryddor. Det visade sig dock att angreppet i 
detta fallet i första hand var vattenflugor även om sorgmyggor förekom men inte i lika stor 
utsträckning. Kulturen som valdes var persilja. Anledningen till detta var i första hand att 
denna kultur vattnades ovanifrån och för att den fanns på den odlingsyta som var värst 
drabbad av vattenflugor. Det andra företaget var ett företag med odling av julstjärnor med 
konstaterat angrepp av sorgmyggor. I båda fallen utfördes traditionella behandlingar av 
sorgmyggorna med tillgängliga biologiska metoder. Ingen kemisk behandling gjordes mot 
sorgmyggor.  
 
Urval av metod för bekämpning av vuxna sorgmyggor 
Gula klisterskivor används normalt som övervakningsmetod av förekomsten av flygande 
insekter, bland annat sorgmyggor. Om antalet klisterskivor per kvadratmeter ökas till 1 st per 
2 kvadratmeter kan klisterskivorna användas som fångstmetod och därmed bekämpning av 
de vuxna sorgmyggorna. De vuxna sorgmyggorna är kända för att vara dåliga på att flyga och 
håller sig nära substratet. Enligt tidigare undersökningar fångas därför betydligt fler 
sorgmyggor om klisterskivorna ligger ner horisontellt i direkt anslutning till substratet 
jämfört med om de är placerade vertikalt en liten bit ovanför kulturen (Lindqvist 1998).  
Hypotesen för dessa försök var alltså att placeringen av skivorna hade betydelse för hur 
effektiva de var som fångstmetod. För att undersöka detta placerades klisterskivorna 
horisontellt nere vid substratet, på kanten av några krukor med den klistriga sidan uppåt. 
Dessa jämfördes med vertikala klisterskivor som sattes på en blomsterpinne ca 10 cm 
ovanför kulturen. Den vertikala placeringen är den som normalt sätt används i svenska 
odlingar både vid övervakning och då de används som fångstmetod. Detta gjordes på några 
bord och antalet sorgmyggor och vattenflugor på klisterskivorna räknades under några 
veckor.  
 
Persilja 
I företaget med kryddor sattes 1 klisterskiva /1 kvm upp. På tre bord placerades 
klisterskivorna, såsom odlaren normalt sett gör, vertikalt på en blomsterpinne som stacks 
ned i krukan vilket gjorde att de befann sig ca 10 cm från persiljans topp.  
På tre bord placerades dem uppe på kanten av ett par krukor med den klistriga sidan vänd 
uppåt.  

 
Bild 3: Klisterskivor 1/m2, placerade horisontellt respektive vertikalt i en persiljeodling.  



 
I företaget med julstjärnor sattes 1 klisterskiva per/2 kvm upp. Detta är det antal som i 
litteraturen normalt sett rekommenderas då man vill använda klisterskivorna som 
bekämpande metod. Dessa placerades vertikalt på en metallpinne knappt 10 cm ovanför 
julstjärnornas toppar samt horisontellt nere vid substratet på kanten av ett par krukor med 
den klistriga sidan vänd uppåt. Detta gjordes på totalt 8 st bord. 
 

 

 
Bild 4: Klisterskivornas placering i företaget som odlade julstjärnor (1 st /2 m2). Översta 
bilden; stående horisontella klisterskivor, understa bilden; liggande vertikala klisterskivor 
nere vid substratet.  
 
Klisterskivorna övervakades och följdes och antalet sorgmyggor och vattenflugor räknades 
efter 8 och 14 dagar i kryddodlingen respektive efter 10 och 23 dagar i odlingen av julstjärna. 
Eftersom effekten av behandlingen syntes vara som allra effektivast direkt efter det att 
klisterskivorna sattes ut placerades nya skivor ut efter 21 dagar i julstjärneodlingen och även 
dessa avlästes dag 23 efter att endast ha varit placerade i knappt två dygn.  
 
 
 
 
 



Resultat 
Del 1: Examensarbete – pepparmintsolja och LED belysning – Therese Diderot 
Det fanns en signifikant skillnad mellan den obehandlade kontrollytan och de ytor som 
behandlades med någon av de två push-pull strategierna. Det fanns dock ingen signifikant 
skillnad mellan den strategi där klisterskivona belystes med LED belysning och då de inte 
belystes. Pusch pull metoden där pepparmintsolja repellerade sorgmyggorna bort från 
plantorna och de gula klisterskivorna attraherade dem från kulturen gav alltså en signifikant 
minskning av sorgmyggor på den odlingsytan som undersöktes. Effekten förstärktes dock 
inte av att klisterskivorna belystes. (Diderot 2016) 
(För utförligare beskrivning av resultaten se Therese Diderots examensarbete; ” Evaluation of 
a push-pull strategy against fungus gnats (Diptera: Sciaridae)”, SLU Alnarp 2016) 
 
Del 2: Klisterskivors som fångstmetod genom alternativ placering av klisterskivorna 
Redan efter ett par dagar syntes en mycket tydlig skillnad mellan antalet infångade 
vattenflugor och sorgmyggor på de stående respektive liggande klisterskivorna. Dessa 
skillnader syntes extra tydligt i kanterna av de liggande klisterskivorna som mycket snart blev 
fyllda med vattenflugor i odlingen med kryddor och sorgmyggor i odlingen med julstjärnor.  
 
Odling av persilja 
Tydliga signifikanta skillnader i antalet infångade vattenflugor i persiljeodlingen kan ses i 
figur 1 och bild 5. Då klisterskivorna låg i direkt anslutning till substratet fångades nästan 10 
ggr så många som när de stod upp. Skadetrycket av sorgmyggor var betydligt mindre och 
även om det fanns fler infångade sorgmyggor på de liggande klisterskivorna var antalet inte 
signifikant större än på de stående.  
 

 

Figur 1: Medelantalet vattenflugor på liggande respektive stående klisterskivor. 

Klisterskivorna utlagda i persiljeodling den 12 maj. Den 20 respektive den 26 maj lästes 

klisterskivorna av och antalet vattenflugor inom en ruta på klisterskivan räknades. Antalet 

skiljde sig markant, signifikant åt mellan de liggande och stående klisterskivorna.  
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Bild 5: Klisterskivor i kryddodlingen den 20 maj. Vänstra bilden visar en klisterskiva som 

ligger horisontellt uppe på krukkanterna i direkt anslutning till substratet. Högra bilden visar 

en vertikal klisterskiva som sitter ca 10 cm ovanför krukkanten. (Klisterskivorna sattes ut den 

12 maj). 

Odling av julstjärna 
Tydliga signifikanta skillnader i antalet infångade sorgmyggor i odlingen av julstjärnor kan ses 
i figur 2 och bild 6. Då klisterskivorna låg i direkt anslutning till substratet fångades nästan 5 
ggr så många sorgmyggor in under de första dagarna och ca 3 ggr så många när de hängt 
uppe ett tag i jämförelse med om de klisterskivor om stod upp. Skadetrycket av vattenflugor 
var i detta fall betydligt mindre och även om det fanns fler infångade vattenflugor på de 
liggande klisterskivorna var antalet inte signifikant större. Den 24 oktober då skadetrycket av 
både vattenflugor och sorgmyggor var större fanns det dock signifikant fler vattenflugor på 
de liggande klisterskivorna som lades ut två dagar innan avläsningen.   
 



 

Figur 2: Medelantalet vattenflugor på liggande respektive stående klisterskivor. Klisterskivorna 

utlagda i odling av julstjärna den 3 oktober. Den 13 respektive den 26 oktober lästes klisterskivorna 

av och antalet sorgmyggor inom en ruta på klisterskivan räknades. Den 24 oktober lades nya 

klisterskivor ut, även dessa avlästes den 26 oktober. Antalet skiljde sig markant, signifikant åt mellan 

de liggande och stående klisterskivorna.  

 

Bild 6: Klisterskivor i odling av julstjärna den 13 oktober. Vänstra bilden visar en vertikal klisterskiva 

som sitter knappt 10 cm ovanför krukkanten och den högra bilden visar en klisterskiva som ligger 
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horisontellt uppe på krukkanterna i direkt anslutning till substratet. (Klisterskivorna sattes ut den 3 

oktober) 

Diskussion och slutsatser 
Genom att öka antalet gula klisterskivor per kvadratmeter odlingsyta kan dessa användas 
som fångsmetod för sorgmyggor och vattenflugor. Hur stor effekt som 
pepparmintsextraktets verkan har på sorgmyggorna är dock oklart även om den 
sammantagna push pull effekten med en kombination av pepparmintsolja och klisterskivor 
signifikant sänkte antalet sorgmyggor från odlingsytan. Att förstärka klisterskivorna med 
grönt LED ljus gav dock ingen ytterligare effekt av klisterskivornas infångande effekt.  
 
Försöket med klisterskivornas placering i förhållande till substratet där sorgmyggorna i första 
hand befinner sig visade mycket tydligt att klisterskivorna som placeras i direkt anslutning till 
substratet fångar in ett antal gånger fler sorgmyggor och vattenflugor än om de står upp och 
befinner sig en liten bit ovanför kulturen. Effekten av att ha klisterskivorna nära substratet i 
relation till att ha dem ovanför kulturen var mycket tydlig och klart synbar redan efter ett 
par dagar. Effekten av placeringen mattades dock av något efter ett par veckor vilket 
berodde på att de liggande skivorna helt mättades med sorgmyggor respektive vattenflugor 
och fler kunde därför inte fångas in. För att få en än starkare fångstmetod bör därför de 
liggande skivorna bytas ut cirka var tionde dag eller oftare om man har ett mycket kraftigt 
angrepp.  
 
I båda fallen bidrog klisterskivorna till att sänka det totala skadetrycket av sorgmyggor 
respektive vattenfluger vilket gör att det kan rekommenderas som metod för infångning av 
vuxna sorgmyggor. I kombination med biologiska metoder mot larverna kan klisterskivor 
placerade nära substratet fungera som en del i en total integrerad växtskyddsstrategi mot 
sorgmyggor och vattenflugor.  
 
Att öka antalet klisterskivor från ca 10 st per 1000 m2 till 1 st /2 m2 innebär naturligtvis en 
ökad kostnad. Vid inköp av ett större antal klisterskivor kan priset per klisterskiva dock 
vanligtvis bli lägre men kostnaden kan ändå vara betydande. Eftersom signifikanta skillnader 
endast kunde påvisas då skadetrycket var betydande kan liggande klisterskivor som metod 
mot sorgmyggor och vattenflugor endast rekommenderas vid konstaterade kraftiga angrepp.  
 
Det var mycket positivt att klisterskivornas effekt var lika betydelsefull för både sorgmyggor 
och vattenflugor vilket gör att metoden inte var specifik för en viss art som repellerande 
extrakt vanligtvis är. Det var praktiskt lite besvärligt att placera ut klisterskivorna i odlingen 
av julstjärnorna eftersom klisterskivorna fastnade i bladen i övrigt fungerade metoden utan 
problem under själva odlingen.  
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