Förhandsbekämpningsplanering för
vintersäsongen på paprika, gurka och tomat
Nyhetsbrev 13.8.2020
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Förhandsbekämpning av ohyra på paprika
Vinterodlingsarealen av paprika är ännu ganska liten. Vanligaste skadegörare
hos paprika är fjärilslarv, trips, bladlöss och spinnkvalster. Också vitaflygare kan
ibland komma till paprikahus
Kalifornisk blomstertrips

Tripsrovkvalster, Neoseiulus cucumeris är vintersäsongens säkraste
predator mot trips. En fullvuxen Neoseiulus cucumeris -rovkvalster är ca 0,3 mm
lång och gul-röd till färg. Nympher är nästan färglösa. Rovkvalsters utveckling
från ägg till fullvuxen tar 6-9 dagar (25°C). En fullvuxen kvalsterhona lägger ca
2 ägg om dagen (25°C) t.om i 30 dagar, om de har tillräckligt med näring. I
svalare förhållanden minskar äggläggningen med hälften. N.cucumerisrovkvalster går inte in i diapaus fast dagen är kort och det finns lite ljus. En
fullvuxen rovkvalster för trips dödar bara 2-3 trips per dag. För att lyckas med
bekämpningen, behövs många spridningar under flera veckors tid.
Tripsrovkvalster Neoseiulus cucumeris
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Rovstinkfly mot trips, Orius laevigatus, är en bra förhandsbekämpnings
organism, för den kan leva länge i paprika beståndet genom att äta pollen om
den inte hittar något byte. Man sprider Orius 0,5-1 st/m² två gånger med en
veckas mellanrum.
Obs! Ingen pincetering av plantor i en vecka efter spridning av rovstinkflyn.
Annars försvinner rovstinkflyns ägg med avlägsnade blad. Kläckningstid av ägg
är 5-8 dagar beroende på temperatur.
Orius rovstinkfly nymfer i en paprika blomma
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Här nedlägger Orius nymf en trips

Orius rovstinkflyn används mot trips, för att komplettera tripsrovkvalsternas
effekt. Fördel med Orius är att de äter också fullvuxna trips. Tripsrovkvalster
koncentrerar till tripsarnas ungdomstadier. Vid användning av Orius mot trips
har Orius bieffekt mot andra skadegörare. Orius äter också mjöllös, kvalster,
bladlöss samt andra små insekter och pollen.

Förhandsbekämpningen av ohyra på gurka
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Biotus har utvecklat ett kostnadseffektivt system som förhandsbekämpning av
vitaflygare och trips på belyst gurka. Den baserar på användningen av
Amblyseius swirskii rovkvalster i lösvikt som sprids med 3 veckors mellanrum
och som matas en gång där mellan med matkvalster. Swirskii i lösvikt har ingen
dröjning. De börjar springa genast på gurkblad och söka byte.
Amblyseius swirskii -rovkvalster används mot mjöllös(vitaflygare) och trips,
speciellt när båda arter finns i beståndet samtidigt. Swirskii äter unga stadier av
trips, mjöllös ägg- och nymphstadier. Den äter också spinnkvalster, men kan
inte räknas som spinnpredator.
Amblyseius swirskii rovkvalster

Förhandsbekämpningen av ohyra på tomat
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Att man börjar föhandsbekämpningen strax efter planteringen möjliggör
predatorernas chans att öka till tillräckligt stor population, för att kontrollera
vitaflygare och spinn, som kommer förr eller senare. I tomatodling är
rovängstinkflyn Macrolophus pygmaeus förhandsbekämpningens trotjänare.
Man sprider 2-4 st/m² fullvuxna rovängstinflyn i flera stycken småkolonier. Till
samma plats, vart man sprider Macrolophus ska man också sätta
macrolophusmat på tomatblad. Efter en vecka skall man ge mat på nytt och
upprepa matningen ett par gånger med en veckas mellanrum. Maten hålls på
bladet om du först duschar lite vatten på bladet med en liten sprayflaska och
sätter mat på fuktat ställe. När vattnet torkar limmas maten på blad. Om trycket
av vitaflygare är stort lönar det sig att upprepa Macrolophus spridningen på
vanliga tomater. På körsbärtomater skall man i stället för Macrolophusupprepningen inleda förhandsbekämpning med Encarsia-parasitstekel 1-3
st/m² varannan vecka.
Makrolophus rovstinkfly burkar

Makrolophusmat är steriliserade
kvarmått ägg. Då kan det inte bli
fjärilar av de. En halv tesked av
macrolophusmat räcker till 4-6
matningsställe per vecka.
Macrolophusmat ska förvaras i frysen.
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Macrolophusmat fastnar på fuktad blad

Ta kontakt!
Esa Palmujoki; 050 329 9659
esa.palmujoki@biotus.fi

Gilla oss på facebook
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Biotus OY
Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
www.biotus.fi
info@biotus.fi

Närpes kontor:
Simhallsvägen 5
(vid Reo- tuote Oy)
64200 Närpes

Betjäning på svenska:
Esa Palmujoki; 050 329 9659
esa.palmujoki@biotus.fi

För att avsluta prenumerationen, klicka här.
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