
Växtskyddsåret 2008 
Fruemöllans bärodling 

 
Informationsbladet delades ut vid fältvandringen 27/8 2008. Skadegörare som vållat skada 
i odlingen under året tas upp tillsammans med förslag till växtskyddsstrategiplan inför 
nästa odlingsår. 

 

Jordgubbar 
Trips 
Tripslarver kan ge problem i jordgubbsodling genom att framförallt larverna suger på blommor 
och kart. Den allvarligaste följden är rostfärgade bär, som får en sämre smak. Tripsen trivs 
särskilt bra i växthus där de får både värme och slipper blåsten. I år gjorde tripsen stor skada och 
många bär blev rostfärgade. Utsättningen av rovkvalstret Amblyseius cucumeris var för sen (i 
slutet på maj) och rovkvalstren som annars äter tripslarver hann inte göra så mycket nytta, 
eftersom skörden redan var i full gång. Den sena utsättningen var framförallt till för att minska 
populationen av jordgubbskvalster, som även fanns i odlingen. 

  
Tripsskador som har gett rostfärgade bär 

 
 
Mjöldagg 
Första symptomet på mjöldagg är att bladen börjar vika sig för att sedan färgas rosavioletta på 
undersidan. Därefter börjar den vita, mjöllika svampbeläggningen visa sig, även bären kan få en 
vit beläggning. Mjöldaggsangrepp syntes framförallt på plantorna av sorten Honeoye. Plantorna 
behandlades mot mjöldagg två gånger med Zence (en såpa som verkar upptorkande på sporerna). 



 
Upprullade blad och röd missfärgning på undersidan, säkra tecken på mjöldaggsangrepp 

 
 
Bladlöss 
Tidigt i våras syntes de första bladlössen i jordgubbarna. Arten bestämdes av Jordbruksverket till 
rosenbladlusen, Macrosiphum euphorbiae. Den ökade i snabbt antal när det blev lite varmare och 
upprepade behandlingar med Raptol (Pyretrum + rapsolja) blev tvunget. I början på maj sattes 
bladluslejon (Chrysoperla sp.) ut för att äta upp överlevande löss. 

 
Spinnkvalster och jordgubbskvalster 
Många plantor led av torkstress på grund av att ampelkrukorna förhindrade effektiv 
vattenupptagning från bordet. Torkstress leder ofta till spinnkvalsterangrepp eftersom plantornas 
försvar blir nedsatt.  De värst angripna plantorna sattes undan och på resten sattes rovkvalstret 
Phytoseiulus persimilis ut.  
 
Under ett besök i slutet på maj upptäcktes det att enstaka plantor var angripna av 
jordgubbskvalster. Symptom på angrepp är att nya blad blir små och deformerade. 
Jordgubbskvalster sprids snabbt från planta till planta och för att förhindra ökat angrepp sattes 
rovkvalstret Amblyseius cucumeris ut. För att förhindra spridning av jordgubbskvalster vid egen 
plantuppdragning värmebehandlades revplantorna innan plantering (doppning av sticklingar i 46˚ 
C varmt vatten i 6 min). 

 
Strategi inför 2009 

1. Städa undan på bänkarna och sätt in värmebehandlat material 
Ett rent växthus minskar skadetrycket 

2. Jämn och tillräcklig vattentillförsel 
Minskar antalet stressade plantor som löper större risk för att bli angripna av 
spinnkvalster och mjöldagg 

3. Tidig scouting i odlingen 
Sätt upp klisterskivor för att se de första lössen, tripsen och vita flygare. Eventuella 
lusangrepp kan slås ner av en tidig bekämpning med Raptol.  

4. En tidig utsättning av rovkvalstret Amblyseius cucumeris 
Förebygger spinnkvalsterangrepp och tripsskador. Klarar temperaturer ner till 7 grader. 

5. Håll utkik efter första mjöldaggssymptom 
Behandla vid första synliga symptom med Zence, som torkar ut de första sporerna.  

6. En sen utsättning av rovkvalster 



Sätt ut Amblyseius cucumeris om det finns mycket trips och om det finns plantor med 
jordgubbskvalsterangrepp. Finns det mycket spinnkvalster så är en utsättning av 
Phytoseiulus persimilis att rekommendera. 
 

Behandlingar 2008 

Bekämpningstidpunkt Medel/nyttodjur Kommentar 

  9-april Diskmedel Mot löss, med blomspruta 
10-april Raptol Mot löss, med blomspruta 
15-april Raptol Mot löss, med blomspruta 
  2-maj  Raptol Mot löss, med blomspruta 
  7-maj Chrysoperla Mot löss, bladluslejon 
17-maj Phytoseiulus persimilis Mot spinn, rovkvalster 
24-maj Zence Mot mjöldagg, med blomspruta 
30-maj Amblyseius cucumeris Mot jordgubbskvalster, rovkvalster 
31-maj Zence Mot mjöldagg, med blomspruta 

 
Björnbär 

 
Bladlöss 
Redan under första besöket i maj syntes de första lössen i björnbären. Lössen artbestämdes till 
den lilla björnbärsbladlusen, Aphis ruborum. En lusart som bildar dvärgformer på sommaren.   I 
maj syntes det mest vingade former och dvärgformen av lusen hade ännu inte bildats. Bildandet 
av dvärgformen brukar sammanfalla med blomningen. Dvärgformerna slutar bildas i augusti-
september och istället bildas äggläggande honor. De lägger ägg vid knoppbaserna och det är som 
ägg den här lusarten övervintrar. Den lilla björnbärsbladlusen är mycket svårbekämpad eftersom 
det inte finns några effektiva nyttodjur till salu i Sverige. Därför bekämpades den med hjälp av 
upprepade såpbehandlingar under blomning och skörd. Under skörd så undveks de 
bärproducerande skotten längst ner för att det fanns en rädsla för bismak. En ny lågtryckspruta 
köptes in för att såpan skulle få en god täckning. Efter att den började användas så blev 
bekämpningen mer effektiv. I augusti så försvann de flesta lössen, troligen mest på grund av att 
de slutade producera sugande former. 
 

  
Den lilla björnbärsbladlusen blev ett stort växtskyddsproblem under 2008 i björnbären 

 
 
Strålningsskador 



Under juli månad blev flera bär missfärgade och intorkade. Vi kom fram till att det med största 
sannolikhet var strålskador, eftersom instrålningen vid den här tiden var stark och det saknades 
solskydd. Skadorna slutade uppkomma efter att skuggväven börjat användas under de starkaste 
soltimmarna. Björnbär är känsligare än hallon för starkt solljus, men även hallon kan få 
strålskador i form av vita delfrukter. 
 
Symptomen liknar även skador av björnbärsgallkvalster, Acalitus essigi, vars sugande också kan 
leda till missfärgade delfrukter. Det som skiljer det från strålskador är att delfrukterna förblir 
hårda och gröna eller klarröda. 
 
Även en svampsjukdom, delfruktstorka, ger liknande symptom. Eftersom skuggväven hjälpte så 
får man anta att det inte var en svampsjukdom som orsakat missbildningen.  
 

      
Missfärgade och brännskadade björnbär. 

 
 
Gråmögel 
Under augusti har flera bär varit angripna av gråmögel, vilket kan bli ett problem i växthus om 
luftfuktigheten överstiger 80%.  
 
Strategi inför 2009 

1. Rensa upp i gångarna 
Minska sjukdomstrycket av bland annat gråmögel genom att städa bort nedfallna blad 
och gamla bär i gångarna. 

2. Häng upp klisterfällor 
Häng upp klisterfällor och leta efter de första vingade bladlössen, men titta även efter 
inflygande stritar som kan bli ett stort problem i björnbär. 

3. På våren bekämpa den lilla björnbärsbladlusen genom upprepad behandling med 
Raptol 
Bekämpa den första generationen bladlöss i början på maj genom upprepad behandling 
med Raptol. Behandla med en veckas mellanrum. Den tidiga behandlingen skonar de 
flesta nyttodjuren som ännu inte hittat hit och förhoppningsvis minskar populationen av 
bladlössen markant. 

4. Utsättning av rovkvalstret Amblyseius cucumeris  
Förebygg spinnkvalster- och tripsangrepp genom att sätta in påsar med rovkvalster 
Amblyseius cucumeris efter den sista Raptolbehandlingen. Dosering en påse på var tredje 
planta.  Tripsrovkvalstret kommer även att äta på eventuella dvärgkvalster och 
gallkvalster på bladen. 

5. Såpbehandling när den första bladluskolonin börjar synas under sommaren 



Om inte Raptolbehandlingen har gjort helt rent för bladlöss så behandla när de första 
lössen börjar synas, det finns med all säkerhet fler!  

6. Skydda bären under juli-augusti för starkt solljus 
Dra för väven eller kalka växthustaket för att undvika strålskadade bär.  

7. Lufta vid varmt och fuktigt väder 
Håll koll på temperaturen och luftfuktigheten. Lufta för att undvika svampangrepp vid 
höga RH-värden. 
Behandlingar 2008 

Bekämpningstidpunkt Medel/nyttodjur Kommentar 

6-maj Raptol Mot löss, med blomspruta 
7-maj Chrysoperla larver Mot löss, bladluslejon 
17-maj Phytoseiulus persimilis Mot spinn, rovkvalster 
18-maj Egen såpa/oljeblandning Mot löss, med blomspruta 
24-maj Raptol Mot löss, med blomspruta 
2-juni Zence Mot löss, med blomspruta 
6-juni Zence Mot löss, med blomspruta 
9-juni Zence Mot löss, med blomspruta 
17-juni Zence Mot löss, med blomspruta 
21-juni Zence Mot löss, med blomspruta 
23-juni Zence Mot löss, med blomspruta 
25-juli Zence Mot löss, med blomspruta 
2-juli Zence Mot löss, med blomspruta 
8-juli Zence Mot löss, med ny spruta 
12-juli Zence Mot löss, med ny spruta 
19-juli Zence Mot löss, med ny spruta 
1-aug Zence Mot löss, med ny spruta 
25-sep Zence Mot löss, med ny spruta 

 

 
Hallon 

 
Bladlöss 
Under det första besöket i maj var en del hallonskottspetsar angripna av löss. Det var den lilla 
hallonbladlusen, Aphis idaei¸ som bildat stora och täta kolonier. Arten är aktiv på våren och 
suger på bladen så de krullar sig, vilket därmed gör att en god täckning med såpa är svårare att 
nå. Lusen bekämpades en gång i veckan i maj-juni med en blomspruta. Såpan var effektiv, men 
för god täckning krävdes upprepade behandlingar. 
 



 
Den lilla hallonbladlusen trivs i blomklasarna och orsakar kraftigt ihoprullade blad. 

 
Spinnkvalster 
I det torra och varma klimatet frodades spinnkvalster (Tetranychus urticae) och trots upprepade 
såpbehandlingarna så minskades inte angreppet. Det förekom en naturlig bekämpning genom 
rovlevande gallmyggelarver som levde i spinnkvalsterkolonierna. En sen utsättning av 
rovkvalstret (Phytoseiulus persimilis) gjordes på sensommaren. Eradicoat användes i augusti och 
är ett fysikaliskt verkande medel som har effekt mot spinnkvalster. 
 

 
Känn igen första symptomen på angrepp av växthuspinnkvalster, små ljusa prickar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allvarligt spinnkvalsterangrepp, där hallonskottet är helt invävt. Svårbekämpat! 

 
 
 
 

  
Naturligt förekommande gallmyggelarver äter på spinnkvalster. Till vänster bild på larv och höger på 
puppa. 

 
Strategi inför 2009 

 
1. Utsättning av rovkvalstret Amblyseius cucumeris  

Förebygg spinnangrepp genom att sätta in påsar med rovkvalster Amblyseius cucumeris 
när dagstemperaturen är över 16˚C.  Den här arten av rovkvalster kan sättas in 
förebyggande eftersom de även kan överleva på andra kvalster och tripslarver. Köper 
man de i påsar så kommer det med s.k. matkvalster som rovkvalstren kan försörja sig på. 

2. Scouting 



Gå över plantorna en gång i veckan för att leta efter spinnkvalsterkolonier och andra 
skadegörare. 

3. Utsättning av rovkvalstret Phytoseiulus persimilis 
Syns det skador på flera plantor av spinnkvalster så sätts det vanliga rovkvalstret, 
Phytoseiulus persimilis, in. Det här kvalstret kan inte sättas ut förebyggande. Dosen är 
ungefär 20 st/planta. Upprepa utsättningen två veckor senare. 

4. Såpbehandling mot bladlöss  
Behandla plantorna med såpa med lågtryckssprutan när första bladluskolonin hittas. 
 

Behandlingar 2008 

Bekämpningstidpunkt Medel/nyttodjur Kommentar 

8-maj Raptol Mot löss, med blomspruta 
15-maj Raptol Mot löss, med blomspruta 
18-maj Egen såpa/oljeblandning Mot löss, med blomspruta 
24-maj Zence Mot löss, med blomspruta 
31-maj Zence Mot löss, med blomspruta 
4-juni Zence Mot löss, med blomspruta 
17-juni Zence Mot löss, med blomspruta 
24-juni Zence Mot löss, med blomspruta 
1-juli Zence Mot spinn, med blomspruta 
9-juli Zence Mot spinn, med ny spruta 
12-juli Zence Mot spinn, med ny spruta 
18-juli Zence Mot spinn, med ny spruta 
25-juli Zence Mot spinn, med ny spruta 
1-aug Eradicoat Mot spinn, med ny spruta 
7-aug Zence Mot spinn, med ny spruta 
14-aug Eradicoat Mot spinn, med ny spruta 
21-aug Eradicoat Mot spinn, med ny spruta 
25-aug Zence Mot spinn, med ny spruta 
2-sep Zence Mot spinn, med ny spruta 
3-sep Rovkvalster, P. persimilis Mot spinn 
25-sep Zence Mot spinn, med ny spruta 

 

 
Inom Tillväxt Trädgård projektet ”Hallon och nya bär” 
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046-71 36 19 
thilda.nilsson@hush.se 
http://tillvaxttradgard.slu.se/hallon 

 


