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Vad är pyretroider? 
Pyretroider är en grupp insektsmedel som används 
mot insekter vid jordbruk men även i hemmet och 
vid insektskontroll av exempelvis myggor. De är 
syntetiserade varianter från ett naturligt extrakt från 
en blomma som heter Krysantemum 
(Chrysanthemum morifolium). Lambda-
cyhalothrin och esfenvalerate är två av flera 
varianter av pyretroider som används. 

Vad är drift? 
Drift	  definieras	  som	  den	  förflyttning	  
organismen	  gör	  med	  strömmen,	  utan	  
att	  aktivt	  simma. 

Pyretroider påverkar överlevnaden hos kräftdjuret Gammarus pulex 
Isac Söderlund 
Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2014 
Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet 
 
 
Studier visar på att sötvattenmärlan Gammarus pulex får förändrade beteenden, överlevnaden 
blir sämre, reproduktion påverkas och även drift förändras vid exponering av pyretroider. 
Pyretroider bryts snabbt ner i normala ljus- och temperaturförhållanden, men ändå hinner 
pyretroider ge effekter på känsliga organismer så som ryggradslösa djur. Det här är aktuellt 
idag då besprutning av åkermark sker överallt i världen och pyretroider är ett av de 
vanligaste insektsmedlen som används.  
 
 
Användning av pyretroider 
Användningen av pyretroider har ökat 
genom åren och är ett av de mest 
använda insektsmedlen i världen. 
Varför de används så mycket idag är 
dels på grund av den höga 
effektiviteten, men även för att 
däggdjur tål höga doser utan att ta 
skada. Problemet med att använda 
insektsmedel, såsom pyretroider, är att 
de inte stannar kvar där man applicerat 
dem. Avrinning från jordbruket är en 
sådan, där pyretroider rinner av till 
närliggande strömmar. 
Sötvattenmärlan Gammarus pulex påverkas negativt även om de endast exponeras av 
pyretroider en kortare period. Flertalet andra ryggradslösa djur är också känsliga mot 
pyretroider.  
 
Vilka effekter har kunnat påvisats? 
När man studerade G. pulex efter de utsatts för 
pulsexponeringar, d.v.s. kortare exponeringar av 
pyretroider, kunde man se att en del individer 
redan vid låga koncentrationer fått ändringar i 
drift, rörelsebeteenden, överlevnad och 
reproduktion. Ökade man koncentrationerna något, 
kunde man även finna döda individer. Vissa 
individer av G. pulex uppvisade även en sämre predationsförmåga, förmåga att döda och äta 
andra djur, om de blivit exponerade av Lambda-cyhalothrin, en kortare puls på 90 minuter. 
 
Drift 
Det alla studier har gemensamt är att driften hos G. pulex förändras om de exponeras för 
pyretroiden lambda-cyhalothrin, den visade sig både kunna öka och minska redan vid låga 
koncentrationer.  
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Överlevnad & predation 
Predationen hos G.pulex sjunker om de blivit exponerade för lambda-cyhalothrin vid en 
koncentration högre än 1 ng L-1 en kortare tid. Studier visar på att överlevnaden sjunker med 
tiden om individer blivit exponerade för lambda-cyhalothrin en kortare period. Detta behöver 
dock inte betyda att det sjunker på grund av att predationen blir sämre, men det kan ha en 
påverkan på överlevnaden. 
 
Reproduktion & beteendestörningar 
Reproduktion är en viktig del hos alla organismer, även här har man visat att pyretroider har 
en påverkan. Färre avkommor producerades under tretton dagar efter att honor exponerats 
under 60 minuter. Exponerades fertila honor, så föddes avkommorna tidigare än hos 
kontrollgruppen. Detta gav som konsekvens att avkommorna dog i mycket högre utsträckning. 
Med ökad koncentration ökade dödligheten hos avkommorna.  
 
Vill vi använda insektsmedel för att öka våra skördar? 
För att vi ska få så stora skördar som möjligt så används insektsmedel för att minimera 
förluster till skadedjur. Studier har dock visat att organismer kan ta skada av pyretroider. Med 
den ökande användningen av insektsmedel ökar risken att uppnå farliga koncentrationer. Även 
fast pyretroider börjat användas mer på senare tid, betyder det inte att de är helt riskfria. 
Ryggradslösa djur, såsom G. pulex blir negativt påverkade. Så framöver så vore det bra om 
man hittar nya metoder eller ämnen bättre lämpade att skydda grödor. 
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