
VÄXTSKADEGÖRARE

Spinnkvalster

Mjöllös (vitaflygare)

Mjöllös/trips

Trips

FÖRHANDSBEKÄMPNING

1–4/m2, varannan 
eller var tredje vecka

1 påse/2 radmeter eller 1 påse/2 
bords-m2, 3–4 veckors mellanrum
1–5/m2, varannan vecka

Minst 10/m2, varje 
eller varannan vecka

2–4/m2, veckan efter plantering. 
Upprepas 2–3 gånger

1–3/m2, varannan vecka

3/m2, varannan vecka

3/m2, varannan vecka

100/m2, varannan 
eller var tredje vecka
1 påse/2–3 plantor eller 1 påse/
2 bords-m2. Upprepning efter 
3–4 veckor
100–250/m2, varannan vecka

1 påse/var 3.planta eller 1 påse/
1–2 bords-m2. Upprepning efter 
4–6 veckor
0,5-1/m2, minst två gånger med 
en veckas mellanrum. Tilläggs 
upprepningar vid behov

250 milj./2000 m2, 200 l vatten, 
varje vecka

LINDRIGT ANGREPP

4–25/m2, 1–2 veckors mellanrum

Rekommenderas ej

6–15/m2 varje vecka 
i 3–4 veckors tid
20–50/m2 Speciellt till 
angripna områden, tills 
situationen lungnar

3–9/m2 varje vecka

3–9/m2 varje vecka, 
minst 4 gånger

6–9/m2 varje vecka, 
minst 4 gånger
150-200/m2, varje vecka

250/m2 varje vecka

1–4/m2, med 1–4 veckors 
mellanrum

250 milj./1000 m2, 100 l vatten, 
varje vecka

NYTTODJUR

Californicus-rovkvalster 
[Neoseiulus (=Amblyseius) 
californicus], lösvikt
Californicus-rovkvalster i påsar

Spinnrovkvalster 
(Phytoseiulus persimilis)
Amblyseius andersoni 
-rovkvalster

Rovängstinkflyn 
(Macrolophus pygmaeus)

Parasitstekel (Encarsia for-
mosa), kort eller lösa puppor
Parasitstekel (Eretmocerus 
eremicus), lösa puppor och blis-
terförpackningar
Eretmocerus/Encarsia mix, lösa 
puppor och blisterförpackningar
Amblyseius swirskii 
-rovkvalster, lösvikt
Amblyseius swirskii 
-rovkvalster, påsar

Tripsrovkvalster [Neoseiulus 
(=Amblyseius) cucumeris], lösvikt

Tripsrovkvalster [Neoseiulus 
(=Amblyseius) cucumeris], påsar

Rovnäbbstinkfly (Orius 
majusculus) eller rovstinkfly 
mot trips (Orius laevigatus)

Steinernema feltiae -bestånd- 
behandling (gelformulat) 

SVÅRT ANGREPP

Ej för svåra angrepp

Rekommenderas ej

10–25/m2 tills situationen 
lungnar sig
Rekommenderas ej

10–20/m2 varje vecka

10–20/m2 varje vecka, 
minst 4 gånger

10–20/m2 varje vecka, 
minst 4 gånger
250/m2, varje vecka

300–500/m2 varje vecka

4–10/m2, varje vecka tills 
angreppet är under kontroll

Rekommenderas ej

OBS

Speciellt för förhandsbekämpning 

Plus spinnrovkvalster 
till angripna områden 

De äter gärna även pollen och 
dvärgkvalster och tål lägre 
temperaturer bättre
För tomat. Ej för gerbera. 
Rovängstinkfly äter också 
bladlöss och spinn

Effektivast när temperaturen 
är  24°C eller mera

Ej för tomat 

Ej för tomat

Plus Orius-rovstinkfly mot trips, 
speciellt om det finns fullvuxna 
trips på beståndet

Tillsammans med tripsrovkvalster. 
Krav för dagslängden: 
Rovnäbbstinkfly över 16 h
Rovstinkfly mot trips över 11 h
Behandling på kvällen eller 
morgonen (temp. 10–28°C), för 
att beståndet hålls fuktigt 3 
timmar efter behandlingen

Nyttodjurens bruksmängder och utspridningsgånger   Biotus faktakort 5: 
 växtskadegörare och nyttodjur

Användning som förhandsbekämpning. Vid korrigerande bekämpning, 
då minst 10/m2 (gärna nymfer) på det svårt angripna området. 
Upprepning efter 2 veckor

Om antal mjöllös börjar stiga, intensifiera med lösa rovkvalster. 

För förhandsbekämpning. Använd hellre lösa rovkvalster om det 
redan finns trips på beståndet, eller effektivera bekämpning med 
rovkvalster i lösvikt eller Orius-rovnäbbstinkfly.  



Bekämpningorganismers spridningsmängd beror på flera olika saker, bl.a graden av angrepp, 
årstid och skadegörartrycket. Man ska alltid anpassa spridningsmängden till situationen i det 
egna växthuset och inte glömma att följa med och anteckna resultatet. Svavelbränning är 
skadlig för nyttodjuren. Max svavelbränningstid 3–4 h/natt.

Noggrannare råd och anvisningar från Biotus Oy (www.biotus.fi/sv/): 050 329 9659 (Esa) eller esa.palmujoki@biotus.fi

Nyttodjurens bruksmängder och utspridningsgånger   Biotus faktakort 5: 
 växtskadegörare och nyttodjur

VÄXTSKADEGÖRARE

Bladlöss

Sorgmyggor

Vattenflugor

FÖRHANDSBEKÄMPNING

0,5–1/m2, varannan vecka

0,5–1/m2, varannan vecka

0,5–1/m2,varannan vecka

0,5–1/m2, varannan vecka

1 tub/200 m2 varannan eller var 
tredje vecka

Ej för förhandsbekämpning

1–2/m2, varje vecka eller varan-
nan vecka

Rekommenderas ej

2 bank/1000 m2, upprepas varje 
2.–3. vecka. Plus 0,15 st Aphidus 
colemani eller Aphidus ervi/m2 

A. colemani eller A. ervi 
parasitsteklar
100/m2, 1–2 ggr. med 
2–4 veckors mellanrum

0,5 milj./m2, upprepas vid behov
1/m2, upprepas vid behov
1 uppfödningshink/1500 m2, 
fem veckors mellanrum
0,5 milj./m2, 2 ggr. med 
1 veckas mellanrum

LINDRIGT ANGREPP

2–10/m2, varje vecka

2–10/m2, varje vecka

2–10/m2, varje vecka

2–5/m2, varje vecka 
i angreppspunkterna
1 tub/200 m2, varje eller 
varannan vecka. Plus gallmyggor 
och/eller guldögonsländor
1–6/m2, varje vecka 
eller varannan vecka
5/m2, varje vecka

10–20/m2, 1–2 upprepningar

Endast för förhandsbekämpning

250/m2, minst 2 upprepningar

0,5 milj./m2, varje vecka

2/m2, upprepas vid behov

2 uppfödningshinkar/1000 m2, 
fem veckors mellanrum
1 milj./m2, 1–2 veckors 
mellanrum 

NYTTODJUR

Parasistekel 
(Aphidius colemani)
Parasitstekel 
(Aphidius ervi)
Parasitstekel 
(Aphidius matricariae)
Parasistekel 
(Aphelinus abdominalis)
Protect-parasistekel tuber 
(Orna-, Verda-, Basil-, Berry- 
och FresaProtect)
Gallmygga 
(Aphidoletes aphidimyza)
Guldögonslända 
(Chrysoperla carnea)

Tvåprickig nyckelpiga 
(Adalia bipunctata)
Bankplantor 
(häggbladlus eller sädesbladlus)

Jordrovkvalster [Stratio-
laelaps (=Hypoaspis) miles]
Nematod 
(Steinernema feltiae)

Kortvinge skalbagge 
(Atheta coriaria), lösvikt
Kortvinge skalbagge (Atheta 
coriaria) uppfödningshink
Nematod (Steinernema carpo-
capsae)

SVÅRT ANGREPP

Plus gallmyggor 
och/eller guldögonsländor
Plus gallmyggor 
och/eller guldögonsländor
Plus gallmyggor 
och/eller guldögonsländor
Rekommenderas ej

Rekommenderas ej

10–20/m2, varje vecka

10–25/m2, varje vecka

50–60/m2, 1–2 upprepningar

Endast för förhandsbekämpning

500/m2, minst 2 upprepningar

1 milj./m2, varje vecka

4–5/m2,upprepas vid behov

1 milj./m2, 1–2 veckors 
mellanrum

OBS

Mot gurk- och persikabladlus

Mot potatisbladlus och 
randig potatisbladlus
Mot bet- och dillbladlus

Mot potatisbladlus, randig 
potatisbladlus och persikabladlus
Speciellt för förhandsbekämp-
ning. Val av tub enlig växt och 
bladlusart (Biotus faktakort 8)
Mot alla bladlusarter, tillsamman 
med parasitsteklar
Spridning direkt till 
angreppspunkterna, tills 
angreppet är under kontroll 
Spridning direkt till angrepps-
punkter. Tillgänglig maj–augusti
Val av bankplantor enlig blad-
lusarten som ska bekämpas: 
Häggbladlusbank mot gurk- och 
persikabladlus. Sädesbladlusbank 
mot potatisbladlus och randig 
potatisbladlus 
Förvaring över +12°C

Blanda färdig lösning hela tiden, 
så att nematoderna får syre och 
inte sjunker till  tankbottnen
Annan ohyra i jorden 
bl.a vattenflugor
Med uppfödningshink medföljer 
mat för Atheta för sex veckor
När Atheta populationen har 
vuxit kan mängden/m² minskas.
Nematoder sjunker småningom 
djupare ner i substratet, därför 
måste behandlingen upprepas 
regelbundet.


