Växtskyddsåret 2009
Fruemöllans bärodling
Informationsbladet delades ut i samband med fältvandringen 13 maj 2009, men har
kompletteras efter det. Här beskrivs skadegörare som vållat skada i odlingen tillsammans
med förslag till växtskyddsstrategiplan inför nästa odlingsår.

Jordgubbar
Växtskyddsproblemen i jordgubbarna var mindre än 2008. 2009 syntes inga skador av
jordgubbskvalster. Alla nya plantor var varmvattenbehandlade och det verkar ha haft mycket
bra effekt. Även rovkvalstret Amblyseius cucumeris (25 per planta) sattes ut förebyggande
mot jordgubbskvalster samt spinnkvalster och trips. Bladlöss dök upp i april, men
behandlades med såpa och hann aldrig bli ett problem. En mycket viktigt förebyggande åtgärd
var att klimatet, näring- och vattentillförseln kontrollerades bättre. Vilket ledde till mindre
stressade plantor och därmed mindre mottagliga för skadegörare.

I jordgubbarna syntes någon enstaka spottstrit, mjöllöss (vita flygare) och även en del löss. Lössen
bekämpades med såpa. Efter skörden sattes plantorna ut i ett otäckt båghus

Strategi inför 2010
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. Klimatreglering

Reglera klimatet genom att lufta och undvik därmed höga temperaturer. Undvik även
låg luftfuktighet som gynnar mjöldagg.
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 2009
Bekämpningstidpunkt
15 april
19 april
19 april
29 april

Medel/nyttodjur
Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
A. cucumeris 100 000 st
Zence (2,5 %)

Kommentar
punktbekämpning mot bladlöss
Bladlöss
Trips och jordgubbskvalster
Bladlöss

Hallon
Spinnkvalster
Redan vid första besöket i mars fanns det levande spinnkvalster som börjat väva in topparna.
Det var röda dvalhonor som väntade på värmen för att lägga ägg. Eftersom det var för kallt
för en rovkvalsterutsättning så sprutades istället en insektssåpa för att försöka få bort lite
dvalhonor. Vilket blev lyckat eftersom det inte fanns några blad så var täckningen optimal.
Efter behandlingen kunde man se att den s.k. ”väven” som dvalhonor gjort hade lösts upp.
Rovkvalster sattes in när plantorna börjat få blad och då användes rovkvalster som tolererar
läger temperaturer och som kan sättas in förebyggande. Den 5 maj, 16 juni och 21 juli sattes
ytterligare rovkvalster in och då Phytoseiulus persimilis, som är specialist på
växthusspinnkvalster. Åtgärderna resulterade i en mycket bra kontroll av spinnkvalster, vilket
2008 var ett stort problem i hallonen.

I hallonen syntes redan i april kraftiga angrepp
av spinnkvalster. Röda dvalhonor har vävt in
skotten. En omgång med såpa tog bra på väven.

Bladlöss
Problem med löss började redan i mitten av maj i samband med att knopparna börjat bildas.
Lössen behandlades precis som förra året med Zence (insektssåpa). Behandlingen upprepades
en gång i veckan tills mitten av juli. Lössen försvann aldrig helt, men hölls på en nivå så att de
inte gjorde någon allvarlig skada.

Löss fanns i hallonodlingen
under hela säsongen. De
behandlades en gång i
veckan med såpa.

Hallonänger
Några enstaka bär med hallonängerlarv hittades vid skörd. Det betyder att en behandling
framöver mot hallonänger blir nödvändig, då den nu uppenbarligen finns i odlingen.

Strategi inför 2010
1. Utsättning av rovkvalstret Amblyseius californicus
Förebygg spinnangrepp genom att sätta in rovkvalster Amblyseius californicus när
dagstemperaturen är över 16˚C. Den här arten av rovkvalster kan sättas in
förebyggande eftersom de även kan överleva på andra kvalster och pollen.
2. Scouting
Gå över plantorna en gång i veckan för att leta efter spinnkvalsterkolonier och andra
skadegörare.
3. Utsättning av rovkvalstret Phytoseiulus persimilis
Sätt ut i början på maj.Upprepa efter eventuell raptolbehandling, eftersom
behandlingen är skadlig för rovkvalster. Fortsätt med utsättningarna en gång i
månaden till augusti.
4. Såpbehandling mot bladlöss
Behandla plantorna med såpa när första bladluskolonin hittas. Upprepa en gång i
veckan.
5. Behandla mot hallonänger
Behandla med Raptol (olja och pyretrum) när blommorna börjar slå ut. Leta i
blomklasarna efter vuxna hallonängrar under varma dagar och leta efter bladgnag på
bladen, ser ut som de blivit raspade.

Behandlingar 2009
Bekämpningstidpunkt
7 april
11 april
16 april
17 april
5 maj
17 maj

Medel/nyttodjur
Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
A. andersoni 10 000 st
A. californicus 6000 st
P. persimilis 2000 st
Zence (2,5 %)

Kommentar
Mot spinnkvalster (dvalhonor)
Spinnkvalster
Spinnkvalster
Spinnkvalster
Spinnkvalster
Mot bladlöss

25 maj
2 juni
12 juni
16 juni
16 juni
27 juni
5 juli
12 juli
21 juli

Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
P. persimilis 2000 st
Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
P. persimilis 2000 st

Mot bladlöss
Mot bladlöss
Mot bladlöss
Mot bladlöss
Spinnkvalster
Mot bladlöss
Mot bladlöss
Mot bladlöss
Spinnkvalster

Björnbär
Bladlöss
2008 var bladlöss mycket svårbekämpade i björnbären. I mars såg vi att det fanns många
bladlusägg på björnbärsskotten. Därför tog vi fram en ny strategi som innebar att
bladluspopulationen skulle bekämpas tidigt med upprepade behandlingar av pyretrum och olja
i april. Då skadas få nyttodjur och pollinerande insekter. Strategin blev mycket lyckad och
bladlössen blev inget stort problem 2009. De få som fanns kvar behandlades med såpa och vi
testade även en utsättning med bladlusgallmyggan (Aphidoletes aphidimyza).

I mars upptäckte vi bladlusägg på björnbärskotten (bild till höger) i mängder, men
upprepade raptolbehandlingar slog ner populationen rejält.

Gråmögel
Gråmögel blev ett problem i björnbär i september. Anledningen till det var framförallt kallras
på morgonen som ledde till för hög luftfuktighet. Klimatstyrningen är den effektivaste
åtgärden mot gråmögel. För att åtgärda detta krävs att fläktar används eller uppvärmning sätts
igång på morgonen för snabbare upptorkning. 2008 var bladlössen ett stort problem. De

upprepade såpabehandlingarna tillsammans med mängder med utsöndrad honungsdagg från
lössen bidrog antagligen till gråmögelsangreppen som fanns i odlingen på våren 2009.

Gråmögel på björnbär i mars. Ett klimatstyrningsproblem, men den stora bladluspopulationen 2008 har
också förvärrat problemet.

Öronvivel
Öronvivel blev ett problem i odlingen 2009. De fanns i mängder under skörden. De vuxna åt
på bladen och hittades kravlandes på mogna bär. Larverna lever i jorden och äter på rötterna. I
juni vattnades nematoder ut i krukorna. Nematoderna angriper öronvivellarverna i jorden och
förhoppningen är att åtgärden minskade på populationen inför 2010. Öronvivlar är vanligen
inget problem för björnbär, men vi har lite erfarenhet av effekten i en krukodling. Därför bör
åtgärder vidtas under 2010 för att hindra att beståndet växer.

Öronvivel ett ny skadegörare 2009. De vuxna skadade bladen genom att göra s.k. konduktörsklipp i
kanterna. Larverna lever i jorden och äter på rötterna.

Spinnkvalster
Spinnkvalster blev ett problem i slutet på säsongen. Spinnkvalster är oftast inte ett stort
problem i björnbär, men finns det plantor som är stressade blir de mer mottagliga. 2010
kommer björnbären odlas i bäddar istället med förhoppning att vatten och näringstillförseln

blir jämnare, vilket leder till friskare plantor. Behandlingen med tre gånger raptol tidigt kan
också leda till att det finns färre naturliga fiender och därmed krävs ett supplement med
rovkvalster.

Spinnkvalster som vävt in björnbär i september.

Strategi inför 2010
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 för att se eventuella inflygningar av strit, 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 april genom upprepad
behandling med Raptol. Behandla med en veckas mellanrum.
4. Utsättning av rovkvalster
Förebygg spinnkvalster- och tripsangrepp genom att sätta in rovkvalstret Amblyseius
cucumeris efter den sista Raptolbehandlingen. I juni sätts en omgång (2000 st) med
Phytoseiulus persimilis in, ett rovkvalster som är specialist på växthusspinnkvalster.
5. Nematoder mot öronvivlar
Vattna ut nematoder (Heterorhabditis megidis) (200 miljoner) i mitten på maj.
Upprepa eventuellt sista veckan i september vid stort angrepp.
6. 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.
7. Skydda bären under juli-augusti för starkt solljus
Dra för väven eller kalka växthustaket för att undvika brännskador på bär.
8. Lufta vid varmt och fuktigt väder
Håll koll på temperaturen och luftfuktigheten. Lufta för att undvika svampangrepp vid
höga RH-värden.

Behandlingar 2009
Bekämpningstidpunkt
7 april
16 april
21 april
29 april
5 maj
6 maj
10 maj
27 maj
17 juni
23 juni
5 juli
23 juli
1 september

Medel/nyttodjur
Raptol (pyretrum+olja)
Raptol
Raptol
Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
Bladlusgallmygga
(A. aphidimyza) 2000 st
Zence (2,5 %)
Nematoder (Heterorhabditis
megidis) 200 miljoner
Zence (2,5 %)
Zence (2,5 %)
P. persimilis 2000 st

Kommentar
Mot bladlöss
Bladlöss
Bladlöss
Bladlöss
Bladlöss
Bladlöss (punktbek.)
Bladlöss
Bladlöss
Bladlöss
Mot öronvivlar
Bladlöss
Bladlöss
Spinnkvalster
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