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Växtskyddsmedlet diflufenikans effekter på påväxtalger 

Kristina Åkerman 

Bekämpningsmedel av olika slag för att öka skörden har under många år använts inom 

jordbruket. Nackdelen med bekämpningsmedlen är dock oönskade biverkningar. Ett exempel 

på detta är när växtskyddsmedel sprutas på fält och når närliggande ytvatten, vilket kan få 

negativa konsekvenser för alger. Alger som växer på olika substrat i vattnet kallas för 

påväxtalger. De utgör en viktig bas i ekosystemet och ett växtskyddsmedels negativa inverkan 

på algerna kan därför orsaka störningar även högre upp i näringskedjan. En stor del av 

påväxtalgerna utgörs av kiselalger, vilka kan identifieras på artnivå genom sitt specifika skal. 

Utseendet kan dock påverkas av miljögifter som orsakar deformationer på skalet. Kiselalgerna 

har en kort generationstid och svarar snabbt på förändringar i miljön, vilket gör att de kan 

användas som indikatorer på om miljögifter finns i deras livsmiljö. 

För att studera effekterna av växtskyddsmedlet diflufenikan utsattes påväxtalger för ämnet i 

olika doser. I experimenten användes den relativt vanliga kiselalgen Achnanthidium 

minutissimum samt en biofilm, vilken kan liknas vid en ”matta” bestående av olika bakterier, 

påväxtalger och svampar. Biofilmen representerar mer hur det ser ut ute i naturen. Algernas 

tillväxt studerades i alla experimenten medan skaldeformationer endast kunde studeras med A. 

minutissimum. Tillväxten uppskattades genom att mäta algernas fluorescens, men även genom 

räkning av biomassa. Fluorescens är ljus som har absorberats i fotosyntesprocessen och sedan 

reflekterats ut igen. Genom att mäta hur mycket ljus som återreflekteras kan man få ett mått 

på hur fotosyntesen fungerar och därigenom få kännedom om i vilket tillstånd algen är.  

I pilotexperimentet fanns indikationer på att diflufenikan hade en negativ påverkan på 

tillväxten hos A. minutissimum, men detta kunde inte upprepas i efterföljande experiment. 

Deformationsgraden på skalen skiljde sig heller inte mellan algerna i kontrollgruppen och 

algerna som hade utsatts för diflufenikan. Därför kan det i denna studie inte påvisas att 

diflufenikan har en påverkan på A. minutissimum vad gäller tillväxt och skaldeformationer. 

Experimentet med biofilmen tyder däremot på att diflufenikan har en negativ påverkan på 

algernas fluorescens, men mer än ett experiment krävs för att säkert påvisa detta. Studien 

visade däremot att fluorescens är ett osäkert mått på tillväxt, eftersom biomassanivåerna inte 

alltid korrelerade med de uppmätta fluorescensnivåerna. 

Slutsatserna av examensarbetet, vad gäller växtskyddsmedlet diflufenikans påverkan på 

påväxtalger, är ganska osäkra. Fler upprepade försök, vilket inte var möjligt inom de givna 

tidsramarna, kan ge mer tillförlitliga resultat. Arbetet har också resulterat i en rad andra fakta 

och frågor att spinna vidare på. 


