
Nyttodjurens bruksmängder och utspridning      Biotus faktakort: växtskadegörare och nyttodjur (5)

Främst för förebyggande bekämpning. Vid korrigerande bekämpning 
minst 10/m2 på det svårt angripna området. Upprepning efter 2 veckor.

Främst för förebyggande bekämpning. Vid korrigerande bekämpning 
minst 10/m2 på det svårt angripna området. Upprepning efter 2 veckor.

Vid större mängd mjöllöss, sprid ut lösa rovkvalster som stöd för påsarna.

Vid större mängd mjöllöss, sprid ut lösa rovkvalster som stöd för påsarna.

För förebyggande bekämpning. Använd hellre lösa rovkvalster 
om det redan finns tripsar i beståndet.

VÄXTSKADEGÖRARE

Växthusspinnkvalster

Vita flygare

Tripsar

FÖREBYGGANDE BEKÄMPNING

1–2/m2 (också mera beroende på situa-
tionen), var tredje vecka.

1–2/m2, varannan vecka.

–

1–3/m2, en vecka efter planteringen.
Upprepas en gång.

1–3/m2, en vecka efter planteringen.
Upprepas en gång.

1–3/m2, varannan vecka.

3/m2, med två veckors mellanrum.

100/m2

Varannan – var tredje planta. 
Upprepas med 3–4 veckors mellanrum.

Varannan – var tredje planta. 
Upprepas med 3-4 veckors mellanrum.

100–250 kpl/m2, varannan vecka.

1 påse/var tredje växt. 
1–2 veckor efter planteringen 
eller 1 påse/m2 bord.

0,5/m2, 2 gånger med 
en veckas mellanrum.

–

LINDRIGT ANGREPP

4–25/m2, upprepas med 2–3 veckors 
mellanrum.

10/m2 varje vecka, upprepas 3–4 ggr.

0,25/m2 varje vecka, upprepas 1–2 ggr.

3–6/m2 varje vecka.

6/m2 varje vecka under minst 3 veckor.

150–200/m2

250 kpl/m2 varje vecka.

0,5–1/m2, 1–3 ggr med en veckas 
mellanrum.

250 milj./2000 m2

/200 l vatten, varje vecka.

NYTTODJUR

Californicus-rovkvalster (Amblyseius 
californicus) 2000/25 000 st. Används 
tillsammans med spinnrovkvalster. 
Speciellt lämpliga för varma och torra 
förhållanden.

Spinnrovkvalster (Phytoseiulus 
persimilis) 2000 st.

Gallmygga (Feltiella acarisuga) 
250 st. Ej för tomat.

Rovstinkflyn (Macrolophus caliginosus) 
250 st. För tomat. Effekten syns inom 
1–3 mån.

Rovstinkflyn (Macrolophus caliginosus) 
250 st. För tomat. Effekten syns inom 
1–3 mån.

Mjöllusparasitstekel (Encarsia 
formosa) 100 steklar/kort. 10 kort/förp.

Eretmocerus/Encarsia mix
som puppor i lösvikt 2500 + 2500.

Amblyseius swirskii -rovkvalster
25 000 och 125 000 st. Ej för tomat.

Amblyseius swirskii -rovkvalster
500 rovkvalster/påse. Ej för tomat.

Amblyseius swirskii -rovkvalster
500 rovkvalster/påse. Ej för tomat.

Tripsrovkvalster (A. cucumeris) 
25 000, 50 000 eller 250 000 st.
Dessutom Orius-baggar, om det finns 
vuxna tripsar i beståndet.

Rovkvalsterpåse (A. cucumeris)
1000 rovkvalster/påse. För förebyg-
gande bekämpning. Utsprids med 4–8 
veckors mellanrum. Om det redan 
finns tripsar i beståndet kompletteras 
påskvalstren med lösa rovkvalster. 

Rovskinnbagge (Orius majusculus)
500 st. För gurka. Används tillsammans 
med tripsrovkvalster. Krav på dags-
längd: över 16 h ljus.

Steinernema feltiae -behandling av 
bladverket 50–250 milj. Fästmedel 
rekommenderas.

SVÅRT ANGREPP

Ej för svåra angrepp.

10–20/m2 varje vecka, 
tills situationen lugnar sig.

1–5 kpl/m2 varje vecka 
i angreppshärdarna, 3–4 ggr.

10–20/m2 varje vecka.

9/m2 varje vecka under minst 3 veckor.

250/m2

300–500 kpl/m2 varje vecka.

2–10/m2, upprepas vid behov.

250 milj./1000 m2

/100 l vatten, varje vecka.



VÄXTSKADEGÖRARE

Halm- och jordgubbskvalster

Bladlöss

Sorgmyggor

Vattenflugor

FÖREBYGGANDE BEKÄMPNING

50–150 st/m2, varannan vecka.

0,5–1 st/m2, varannan vecka.

0,5 st/m2, med två veckors mellanrum.

0,5–1 st/m2, varannan vecka.

Ej för förebyggande bekämpning.

2 st/1000 m2, förnyas med 2–3 
veckors mellanrum. Dessutom 
0,15 parasitsteklar/m2.

2 st/1000 m2, förnyas med 2–3 
veckors mellanrum. Dessutom 
0,15 parasitsteklar/m2.

–

100 st/m2, 1–2 ggr med 3–4 veckors 
mellanrum.

500 000 st/m2, upprepas med 
3-4 veckors mellanrum.

0,5 milj./m2, 2 ggr med 
en veckas mellanrum.

LINDRIGT ANGREPP

200–250 st/m2, varje vecka.

2–10 st/m2, varje vecka, 
tills bekämpningen är tillräcklig.

1–2 st/m2, varje vecka.

2–4 st/m2, varje vecka 
i angreppshärdarna.

1–2 st/m2, varje vecka.

Endast för förebyggande bekämpning.

Endast för förebyggande bekämpning.

5 st/m2, varje vecka,
tills angreppet är under kontroll.

250 st/m2, minst en gång.

500 000 st/m2, varje vecka.

1 milj./m2, med 1–2 veckors mellanrum 
beroende på situationen.

NYTTODJUR

Tripsrovkvalster (A. cucumeris)
25 000, 50 000 tai 250 000 st.
Jordgubbskvalster: Biotus faktakort 4.

Parasitstekel (Aphidius colemani) 
500 st. Gurk- och persikbladlus.

Parasitstekel (A. ervi)
250 st. Potatisbladlöss.

Parasitstekel (Aphelinus 
abdominalis) 250 st. Potatisbladlöss, 
även persikbladlus.

Bladlusgallmygga (Aphidoletes 
aphidimyza) 1000 st. Många olika 
bladlusarter. Används tillsammans 
med parasitstekeln (Aphidius).

Bladlusbank (parasitstekel, Colemani). 
Gurk- och persikbladlus.

Bladlusbank (parasitstekel, Ervi). 
Potatisbladlöss

Stinkslända (Chrysopa) 500 st. Sprids 
direkt i angreppshärdarna.

Jordrovkvalster (Hypoaspis miles) 
10 000, 25 000 eller 125 000 st. Tål inte 
kylförvaring. Förvaras i över 12 grader.

Nematod (Steinernema feltiae)
50 milj. eller 250 milj. st.

Nemasys C 50 eller 250 milj. st.
Nematoderna sjunker så småningom till 
växtunderlagets botten, och nematod-
behandlingarna bör därför upprepas 
flera gånger.

SVÅRT ANGREPP

300–500 st/m2, varje vecka.

Dessutom bladlusgallmyggor.

Dessutom bladlusgallmyggor.

5–10 st/m2, varje vecka.

10–25 st/m2, varje vecka,
tills angreppet är under kontroll.

500 st/m2, minst en gång.

500 000 st/m2, varje vecka.

Den rätta mängden nyttodjur som ska spridas ut beror på många faktorer, bl.a. graden 
av angrepp, årstid och skadegörartryck. Man bör alltid anpassa spridningsmängden till 
situationen i det egna växthuset, och inte glömma att följa med och anteckna resultatet. 
Svavelbränning är skadlig för nyttodjuren. Max. svavelbränning: 3–4 h/natt.

Noggrannare råd och anvisningar: Biotus Oy, 03 438 3195 tai info@biotus.fi.


