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Det finns ett tiotal vecklararter som kan utgöra 
ett potentiellt hot mot äppelodlingar i Sveri-
ge1,2. Vecklarna attackerar knoppar, blommor 
och bladverk eller, i ett senare skede, kart och 
mognande frukt10,8. Det ekonomiska bortfallet 
av skador från vecklare kan bli stort och om 
de inte bekämpas kan stora delar av skörden 
skadas24. Under 2008 och 2009 var det flera 
skånska äppelodlingar som hade mer än 15 % 
skador av olika vecklararter14. 
De arter som presenteras i faktabladet har 
studerats i ett omfattande inventeringspro-
jekt i skånska fruktodlingar. Arterna är 
större knoppvecklare (Hedya nubiferana), 
lövträdsknoppvecklare (Spilonota ocell-
ana), häcksommarvecklare (Archips rosana), 
fruktträdsommarvecklare (Archips podana), 
tandbredvecklare (Pandemis heparana), som-
marfruktvecklare (Adoxophyes orana) och äp-
pelvecklare (Cydia pomonella)14. 

Biologi
Vecklararterna kan ha olika löv- och 
fruktträd som värdväxt, men de har alla 
äpple som primär värdväxt10. Alla utom 
häcksommarvecklaren övervintrar som 
larver i kokonger, endera i trädet eller i 
marken. Häcksommarvecklaren övervint-
rar däremot som ägg på grenar eller an-
dra skyddade platser i trädet19. Vecklarnas 
ägg läggs antingen i grupp eller enskilt på 
blad, gren eller frukt11. De flesta arterna 
kan lägga mellan 20 och 200 ägg under 
en livscykel. Äggen har samma färg som 
blad eller grenverk, vilket gör att de är 
mycket svåra att hitta. Arterna skiljer sig 
åt i larvstadiet, framförallt på färg, nack-
plåt och längd12. De har mellan fyra och 
sju larvstadier och övervintrar i larvstadie 

tre eller fyra innan de fortsätter att äta på 
våren10. 

Skadebild
Under säsongen kan skador uppstå 
på knoppar, blommor, blad, kart och  
mogen frukt. På våren kan man se hop- 
vävda blomställningar, skadade knoppar 
och gnagskadade blad8. Det är framfö-
rallt den större knoppvecklaren, lövträds-
knoppvecklaren och häcksommarveck-

laren som gör dessa skador10.  Kraftiga 
angrepp på våren är ovanligt och brukar  
inte uppstå i odling där vårbekämpning  
med kemiska bekämpningsmedel innan 
blom har utförts15. Under sommaren 
kan man se gnagskador eller ingångshål 
på skalet hos mognande frukt. Det är 
fruktträdsommarvecklaren, tandbred-
vecklaren, sommarfruktvecklaren och 
äppelvecklaren som gör skadorna10. 
I vissa fall talar man om bladveck-
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lare när larver rullar in sig i bladmassan.  
Skadorna kan i tätklungade sorter leda 
till sekundära angrepp av fruktmögel 
som fördärvar äppelklungorna20,21. Frukt-
trädsommarvecklaren har ibland förmåga 
att fortsätta göra skada efter att frukten 
blivit inlagrad25. Det kan i sin tur leda 
till spridning av sekundära rötsvampar i 
lager. Sommarfruktvecklaren är en av få 
vecklararter som i Sverige har mer än en 
generation. Båda generationerna äter på 
bladmassa och mognande frukt i odling-
en. Larverna av den andra generationen 
övervintrar i tredje larvstadiet och fort-
sätter sedan att äta på blad och blommor 
nästkommande år. Sommarfruktveck-
laren har blivit allt vanligare i Syd- och 
Mellaneuropa och räknas som en av de 
allvarligaste vecklarna jämte äppelveckla-
ren22,23. Den är inte vanligt förekomman-
de i svenska odlingar, men har påträffats 
i enstaka odlingar i södra Sverige14. Äp-
pelvecklaren är den enda av arterna som 
går in i frukten och gör en gång in till 
kärnhuset10. Den kan ha två generatio-
ner i Sverige, men det är svårt att avgöra 
om det är sena larver av första genera-
tionen som fångas sent på säsongen eller 
en påbörjad andra generation. Vid flera 
generationer av äppelvecklaren bör be-
kämpning i vissa fall utföras även senare 

på säsongen15,16. 

Bekämpningstidpunkter och 
bekämpningsbehov
Det kan vara svårt att bedöma om bek- 
ämpning behövs och vid vilken tidpunkt. 
För äppelvecklaren finns det ett utvecklat 
prognosprogram (RimPro www.fruitad-
vies.com) som kan användas i odlingen. 
Programvaran tillsammans med väder-
data från odlingen kan beräkna om och 
när bekämpningen ska utföras. Liknande 
hjälpmedel finns för sommarfruktveck- 
laren. Programmet har tagits fram av forsk-
are från SOPRA (www.sopra.info) och 
är tillgängligt för schweiziska odlare. Det 
saknas däremot prognoshjälpmedel för 
de andra vecklararterna, men det finns  
andra metoder att använda som kan und- 
erlätta beslutsfattande om bekämpning. 
En sådan metod är knopprov som tas  
tidigt på våren precis vid knoppsprickning. 
Detta prov innebär att man samlar in ett an-
tal årsskott per odlingslokal. Knopparna på  
årsskotten undersöks för att bestämma 
vilka insekter som finns i odlingen. 
Knopprov kan användas för att bestämma 
bekämpningstidpunkt för larverna under 
våren om proverna tas vid rätt tidpunkt, 
vilket kan vara svårt. Prov kan tas med 
tre till fyra dagars mellanrum vid början 
av knoppsprickning för att kunna följa 
larvernas utveckling och därmed kunna  
bestämma bekämpningstidpunkt.

Feromoner är ett annat hjälpmedel 
som kan användas i fält under säsongen. 
Feromoner är dofter som används för 
kommunikation inom en art. Bland  
annat använder insektshonor sexualfe-
romoner för att locka till sig hanar för 
parning under säsongen. Feromonfällor 
kan sättas upp och betas med sexualfero-
mon för den aktuella arten och fångar då  
hanar av den arten9. Fångstdatum och antal 
fångade hanar används sedan för att välja 
rätt bekämpningstidpunkt. Feromonfällor 
är miljövänliga och effektiva hjälpmedel 
för prognosverksamhet och används i 
kombination med prognosmodeller3,28.  
Fångsterna i feromonfällorna 2009 skilj-
de sig från den inventering som utförts av 
SLU Alnarp 2008. Det indikerar att det 
finns årsvariationer och att bekämpningar 
vissa år skulle kunna uteslutas. Resultaten 
indikerar också att svärmningarna för vis-
sa arter sammanfaller på ungefär samma 
tidpunkt mellan åren. (Fig 1). Det finns 
sexualferomon tillgängligt för de aktuella 
vecklararterna och fällorna är enkla att 
sätta upp och övervaka17. De sätts upp i 
mitten av maj då flygningen startar och 
placeras i träden på ungefär 1,5 meters 
höjd. Feromonbetena räcker i ungefär sex 
veckor och byts under säsongen. Klister-
skivorna byts var 14:e dag. Fällfångsterna 
ger en indikation om hur många insekter 
som finns i odlingen samtidigt som man 
får veta artsammansättningen i odlingen. 
Fällfångsterna visar också när svärmning-
en har nått toppen och med hjälp av den 
informationen är det lättare att räkna ut  
bekämpningstidpunkten25. 

För att kunna se vilka arter som är  
aktiva under säsongen kan bankprov  
utföras. Bankprov tas genom att en repe-
tition av slag görs på grenarna på ett antal  
utvalda träd. Man använder en madrasserad 
batong och fångar upp nedfallande larver 
i en underliggande håv. Bankproverna ger 
en bild av vilka vecklarlarver som finns i 
odlingen och i vilket larvstadie de befinner 
sig i. Artbestämning görs lättast med 
ett stereomikroskop och med hjälp av  
bestämningslitteratur. Bankprov bör utfö-
ras under hela säsongen för att få en bild 
av vilka naturliga fiender som är aktiva i  
odlingen samt vilka skadegörare som är  
aktiva och på så sätt kunna bedöma  
eventuella skaderisker.Bladvecklarskada på äpple innan skörd (Foto: Patrick Sjöberg)
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Bekämpningsmedel
Det finns ett flertal bekämpnings- och 
växtskyddsmedel att använda mot fjä-
rilslarver i kommersiell äppelodling. De 
skiljer sig mellan integrerad produktion, 
IP, och ekologisk produktion framförallt 
med avseende på verkningstid och ver-
kan. Det är inte lätt att avgöra vilka med-
el som ska användas under säsongen. År 
2009 fanns fem godkända bekämpnings-
medel mot fjärilslarver för IP-odlare4. Tre 
av medlen är bredverkande pyretroider 
och ska undvikas på grund av fara för 
nyttodjur i odlingen13,27. En känd bief-
fekt av pyretroider är höga populationer 
av spinnkvalster (5). Calypso är ett alter-
nativ till pyretroider för IP-odlarna och 
är en neonikotinoid som fungerar mag- 
och kontaktverkande6. Calypso får en-
ligt KemI inte användas om sprutan inte 
är modifierad att klara 75 % minimerad 
vindavdrift. Mer information om vind-
avdrift finns att läsa i Greppa näringens 
hjälpreda för vindanpassat skyddsavstånd 
i fruktodlingar (www.greppa.nu). Du-
Dim är ett annat kontaktverkande medel 
som påverkar larvernas möjlighet att bilda 
nytt skinn, vilket gör att det tar ett larv-
stadie innan effekt uppnås29. Endast två 
behandlingar av Calypso och Du-Dim är 
godkända per säsong18, vilket betyder att 
utöver en vårbekämpning kan ytterligare 
en bekämpning utföras. Det är även möj-
ligt för IP-odlarna att använda medel och 
metoder godkända för ekologisk odling.
För ekologisk produktion finns ett antal 
produkter på marknaden. Det är van-
ligt att sätta upp feromonförvirring mot  
äppelvecklaren med ungefär 800 – 1000 
dispensrar per hektar. De sitter uppe hela 
säsongen och stör parningen med ute-
bliven äggläggning som följd. Dispens-
rarna sätts ut i odlingen på våren innan  
äppelvecklarnas flygning7. Tyvärr finns 
inte något feromon för förvirring regist-
rerat för någon av de andra vecklararter-

na4, men det finns andra alternativ. Turex 
är ett bakteriepreparat som kan användas 
mot de andra vecklararterna. Det fung-
erar dock bäst vid temperaturer över 
15°C18. Det har även kort verkningstid 
och bör användas minst två gånger för att 
uppnå en bra effekt, förslagsvis med fyra 
eller fem dagars mellanrum. Vidare finns 
ett antal fysikaliskt verkande oljor och så-
por tillåtna i ekologisk produktion26. 

Bekämpningsstrategier
Med hjälp av prognosmetoderna, 
som är nämnda ovan, är det lättare att  
bedöma bekämpningsbehovet. Genom att 
kombinera metoderna får man möjlighet 
att följa larverna från tidig vår (knopp-
sprickning) till efter skörd (övervintrande 
larver). Figur 2 ger en generell översikt 
över de olika arternas aktivitet i odling-
en under säsongen. Översikten stämmer 
väl överens med de data som samlats in 
under inventeringarna 2008 och 200914. 
Feromonfällorna ger en översiktlig bild 
av vecklarpopulationernas förekomst och 
utveckling under säsongen, vilket gör det 
lättare att veta mot vilka arter bekämp- 

ningsåtgärder måste sättas in. Det finns 
däremot fler skadegörare att ta med i be-
räkningen för bekämpning. Det är inte 
bara larver av vecklare som kan utgöra 
ett problem. Även rönnbärsmal och frost-
fjäril, vilka inte tillhör vecklarna, kan ge 
upphov till stora skador på mognande 
frukt, blommor och bladmassa8,10. För 
en optimal bekämpning bör informat- 
ion om flertalet skadegörare tas med i  
bekämpningsstrategierna. Om det är möj-
ligt att hitta tidpunkter under säsongen 
då flera skadegörare kan bekämpas sam-
tidigt, bör en kombinerad bekämpning 
utföras för att minimera kostnader och 
spara miljön. Ett bra alternativ kan vara att 
göra en bekämpning innan blom då man 
har möjlighet att sänka populationerna av 
alla arter som har övervintrat och sam-
tidigt bekämpa frostfjärilens larver. Den 
sortens strategi kan också användas mot 
rönnbärsmalen i början av juli, då larver 
av äppelvecklaren och sommarfruktveck-
laren är aktiva (Fig 2). Ytterligare en be-
handling kan vara nödvändig innan skörd 
om vårbekämpningen inte varit fram-
gångsrik. Liknande bekämpningsstrategier 
kan användas i ekologisk produktion, men 
antalet behandlingar måste då upprepas 
fler gånger på grund av preparatens korta 
verkningstider. 

Fig 1. Fällfångster av fruktträdsommarvecklare (A. podana) och större knoppvecklare (H. nubiferana) 2008 
och 2009

Fig 2: Exempel på livscykel för de vanligast förekommande fjärilsarterna i svensk     
fruktodling under en odlingssäsong 8,10,11,12. 
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Sammanfattning
Det finns cirka 10 arter av vecklare som kan utgöra ett hot mot svenska fruktodlingar.
Knopprov tas för att bestämma bekämpningstidpunkt på våren.
Bankprov tas flera gånger under säsongen för att övervaka skadegörare samt nyttodjur i odlingen.
Feromonfällor används för att övervaka vecklarnas artsammansättning och relativa populationsstorlekar.
Det är möjligt att beräkna ungefärlig bekämpningstidpunkt med hjälp av fångsterna i feromonfällorna.
Tätklungade äppelsorter blir oftare angripna av vecklare.
Färre bekämpningar bör utföras och selektiva bekämpningsmedel användas för att skona nyttodjur och miljön.
Det finns även feromonförvirring utvecklat för äppelvecklaren, men det finns däremot ingen förvirring att tillgå för de andra arterna av vecklare.
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