
Ska nran använcl;l kemiska bekärnp-
ningsmedel är clc-.t rriktig,t att anr,'.incia clcm
på r;itt sätt. Bek.inrlrningsrreclel clelas in i

tre giftklasser: kl;rss 1 iir giitigasl och klass
3 minst grftig. Ihcnrtr;iclg,.1rcJar f.rr nran
b.,rra anviincla prep;rrill av l<l.,rss -] och 2. I

[rarnticlen konrnrer errciasl l<lass 3 alt vi]ra
till.rtcn tör triLirl:otl l.rre.

Obsenrer.r [öl i andt-. :

det finns ing.r ofarliga meclel

- följ anvisningarna på etikctten om do-
sering och skyddskläder. Ciftet vcrkar
inte bättre onr cJet är st.rrk.rre. Ett -ct.rrkt
gift kan t o rn döda v;rrten.

För sin egen skuli sl<a nran anviincl;r
skyddsutrustning. Insi.ktsgifter ;ir vanIi-
gen giftig.r inte bar;r fi)r insekter utan
tri k:.i lör minni.kt,r.

Mar-r ska frilja fijreskriiterrr.l .iven onr
man sprLrtar utonrhus. Tiirrk ocksh p;i
.-rll g,itlern,r k,rrr rlr,r gittig.r ,irrr) ri;f
hundar, katter oclr arrcir.r snrådjur.
när r,äxterna blonrmar fair nran absolut
inte spruta med preparat sonr är iarliga
[ör bin.

- ingen sprutning när det blåser. Då kan
giftet spricla-< till grannar, grönsakerr
och känsliga värtslag. Länrpligt iir att
sl)rut;r nrorgorr eller kväll n;ir clet .ir
virrdstilla.
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spruta inle vid solsl<en. Del karr ge
I r1 ilp;qrj..11 1,,1 1,.1 {11.1r11'11.

kontrollera nog,il vill<cn skaclegr)r;rrc:
det är att spruta mcd de irreparat som
är avsctt att döda ju:;t dcn. Fråga när-
maste odlingskonsulent eller v;ixtskyd-
det vid Sveriges Lantbruksurriversitet
till råds.
n.ir rnan sprLttar cli)das oita l.tåc]c v.in
och fiencle.

- blancia iirtc till n.igr.r "egna gil.tlösning-
.rr". Nikotin är nrvcket giitigl, sa giftigt
att det intc-. far anviindas i Sverige. An-
r,änd regisireradc. bcl<ärnpningsnredel
som nr.lr ,",et hur de iungerar oc:h ocksii
vilk;r nrotiitgiirder sonr iir lriist vicl even-
tuel la förgiftningsfal l.
gifter sl<all fijrvar.ts i liista skiip. Tiink
p;i alla l<liifingrig;r barn och b.rrnbarn.

Mer rird och förklaringitr om växtsk,vcicl
finner nran i föliandt bra bcicl<cr:

Träclgårdens V.irtsk'rdd, B. Nilsson, M-
L Pettersson m fl . LTs förlag. [)ris ca .l 

6t)
l<r via förbunclct.

Växtskydd l)a manga satt, M,L Pettcrs-
son, Svcriges Lantbruksirnivcrsitet, kon-
sulentavd/försällning tel.nr 0l8117 10 0A
pris 30 kr.

Den sonr vill liisa mer or'n taickodling
kan girra cJet i Den ;rrbctsfria 1rädgårdcn
av lng,ricl Olausson Ruth Stout, Rab6n &
S jögren.

Föli instruktionerna om du ska arrviirrda
bekärnpni ng-snredcII
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Växtskydd innebär att vi skall skydda våra växter från att hli angripna av skadedjur och
sjwkdomar. Våxterna kan skyddas på flera sätt, båcle rned kemiska hekåmpningsrnede/
ach mera naturvänliga meloder" Viktigast är att vi sköter våra vdxter pä bästa sätt, då
blir de inte lika lätt angristna.

Rdtt växt på rätt plats
En viixt sonr nrår lrra [rlir nrcr siillan angri-
pen av skaclecljur och sjukdonrar. l-ör att

ltlantan skall trivas bchör,cr clen r;itt r,;irt-
plats och lag,om rn,vcket ijus, viltterr c;c.h

n;iring" V.ixcr dr-.n dåligt blir clcn svag oclr
ang,ri;rs l;ittarer. Det är också r,iktigt att
r,;i;<ten ilr härclig, clvs tiil cien klinratzon
clcr, skall ;riantcras i.

Det kan finnas sl<illnacicr nrcllan olil<a
sortcr av s.lmma v;ixtslag. En del sortcr är

R.itt v.irlp/.rl-s .ir vlktlg.

Iext: /nger Pa/nr-stlcrrra. Tc't kningar

nrirrclrc mottagliga för sjirl<dornar (rcsis-
lcnla) .irr anclr.r. Ereml;cl pii sacl.tn.t sortcr
.rr sv.rrta r,'inbär Ojebyn sorn .ir ntjöl-
d,:g1:r 'ri.l('l)l .r, lt d* n\,1 1(,l,tli-ri)rlFnt,l
Br:llona, Silla rn fl som är n.rindre nrot-
tagliga iör brunrr)ta, ltot.ttiskrr!ft.r och
potati scysl nemiltocl.

Förutorrr sortskilln;rclcr finns clet kr,,ali-
tetsskillnaclcr rrell.rn plilntor. En clel sj uk-
donr;,ir sonr t ex riidröta och virus kan iöl-
ja nrccl viixten vid köpet. Köp alltid plan-
tor av god l<valitct och st;rlsplorlrbcracl ut-
sädespotatis, helst mccl n;igon garanti,
iivcn orn c1e iir dyrarc. Du lliinar pil cJct i

längden.

Växelbrwk för att behålla
växten och jorden frisk
Flcra vanliga sjukclornar pii g,rönsaker
uppkonrnrcr oftarc onr nr;ln ocllar sanrrna
slags r,äxtcr p.i sarnnrit plats år eiler iir.
Det g.iller I cr 1lot;rtisc1,'stncrnatocl (po1.r-

tisiil) och klur-rrprolssjuka 1rå kiil. Dctta
giillcr .iven irul<ttriicl. Det siigs sccliin garn-
malt atl man inte skall plantcra kärn,
fruklstracl på err plats d.tr ertt ä1tpel- c,'llcr
pärorrträd har vuxit. lsUillct kan nt.ln
plantcra krlrsbär' cllcr plomnton sonr iir
steniruktstriicl cftcr päron och alpple. Pla-
nera odlingen så .rtl cict clrrljer ett ;tar ;ir

Han Vc,llnran
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innan potatis eller kål kommer igen på
samma plats.

" Cgt gärna en plan över odlingen varje
å1 Då får du god hjälp för miiner och
pl.rnennBen inlör nästa år.

Ogräs lockar skadedjur
Det är viktigt att hålla rent från ogräs i

grönsaksland och rabaner. Många vanli-
ga ogräs som t ex hundloka är släkt med
våra nyttoväxter. Ogräset kan dra till sig
insekter, som sedan går vidare till moro"t
eller någon annan grönsak. Det är inte
bara för utseendets skull det skall vara
ogräsrent i landen. Rensar man noga på
försommaren brukar det inte vara så-mvc-
ket ogräs på sensommaren.

Det finns också andra sätt att undvika
ogräs. Täckodlar man kvävs ogräset så
småningom. Vid täckodling täclis lorden
under hela odlingsperioden med något
material som halm i tjocka lager, grås-
klipp, odlingspapper eller rent av plast.
Man gör hål i täckmaterialet där planror-
na ska stå men resten av jorden är täckt
under hela odlingssäsongen.

Var på din vakt
Är man uppmärksam är det lättare att i tid
upptäcka och sätta stopp för många ska-
dedjursangrepp och sjukdomar.

lnspektera gärna växterna någon gång i

veckan. Tina särskilr noga på inoprJllaäe
blad, skottspetsar samt vid rothalsen och
bladen närmast marken.

Odlingshygienen är också viktig om
man vill undvika sjukdomar. Koi inte
med lordfräs över hela området utan att
spola av den mellan varje stycke. Många
allvarliga sjukdomar som potatiskräfia
sprid: med lord. Låna gärnl grclnnen5
redskap men rengör dem både Töre och
efter användning. Cå inte med leriga
gummistövlar över hela koloniområdå,
utan spola av dem med vatten forst.

Täckning med fiberduk -
både minidrivhus och växtskydd
Morotsfluga och kålfjärilslarver är besvär_
lig,a insekter. Mot sådana skvddar man
plantan genom att täcka den med fiber_
duk. Fiberduken hindrar insekterna från
att komma åt växten. Vicl sådd eller ut_
plantering täcker man omedelbart odling_
en med denna tunna, lätta, pappersli[_
nande väv.

Den ska förankras noga vid marken ge_
nom dtl man skottar upp jord eller sand
runt alla kanter på väven. Fiberduken är
så. läLt.alt plantorna lrycker den uppåt och
alltså kan växa ganska länge under den.
Regn tränger ner genom väven så det är
inga problem med vattning.
. .Väven skyddar också mot frost, i alla
fall ett par grader under noll. Vid utplan-
tering skyddar väven mot sol och blåst
samt gör att det blir något varmare än
utan[ör. Det l-inns [lera sorten fiberduk att
välja mellan. De kan köpas i fackhandel
och varuhus.

Tre möjligheter vid angrepp
Vad gör man då om man ändå får an_
grepp? Det linns lre alternativ att välia
mellan: Acceptera skadan, alternativ he_
kämpning eller att använda kemiska
medel.

, Den [örsta möyligheten, dlt dccepterd
skldan är naturligtvis inte rolig. Det linns
dock slukdomar som varken kämiska me_
del eller alternativa bekämpningsmetoder
hjälper emot, t ex potatiscyslnematod.
Den enda möjligheten att förhindra an_
grepp är ail lillämpa växelbruk, använda
friskt utsäde, re:istenla sorter och ail ha
en bra odlingshygien.

AI te r n at i v a be k äm p n i n g smetode r
Det finns flera bekämpningsmetoder som
är mer naturvJrliga än kemiska bekämp-
ningsmedel. Sådana metoder brukar kal_
las för alternativa eller biologiska be-
kämpn ingsmetoder.

Händerna är ett av de bästa redskapen
för bekämpning. Larver, sniglar, bladioss
o< h vivlar rskalbaggan bekämpas enklasl
genom att man helt enkelt plockar bort
dem för hand. Det är därför man skall
inspektera sina växter noga så att man
kan plocka bort djuren innån de glort för
stor skada. Bladlöss repar mdn av mellan
fingrarna och mosar sönder, eller så ny-
per man av hela skottspetsen. Lövvivlar
skakar man loss ur buskar och träd ned på
dukar utlagda på marken. Duken viks se-
dan ihop och bärs bort.

Att spruta med kallt vatten är också ett
utmärkt sätt att bekämpa skadegörare.
Sprutar man växten med kallt vdtlen un_
der högt tryck spolas insekterna loss och
trillar ner till marken. Besprutningen bör
upprepas flera gånger med någon-veckas
mellanrum, så att även nvkläckta löss
spolas bort.

Såplösning är ett mer skonsamt gift än
vanliga bekämpningsmedel. Rätt dose-
ring är en halv deciliter flytande såpa till
en liter vatten. Tar man mindre skadas
inte djuren och tar man mer kan växterna
få brännskador. Såplösning fungerar bäst
mot bladlöss. Den tar inte bort alla in-
sekter.

Plocka bort skadediuren innan de hinner
äta upp växten.

Att pudra morotsplantor och kålplantor
med vedaska eller Algomin skyddar mot
angrepp av morotsfluga och jordloppor.
För att metoden ska fungera måste be_
handlingen upprepcl\ så ofta alt plantorna
alllid är läckta av aska eller rrtlol. R*gn
och blåst förstör skydder.

Många av de uppgifler om alternaliva
bekämpningsmelodei som {örekommer i

tidningar och böcker är tyvärr felaktiga.
Nässelvatten hjälper inte mot bladlo"ss,
inte heller avskräcker tomat- eller renfa_
nevatten insekter. Samodling av lök och
morot eller potatis och bondbona som
skydd mot insekter har ingen påvisad ef_
fekt mot skadegörare.

Sniglar klarar inte kalk. Har man pro_
blem med sniglar ska man sprida [alk
runt planlornd morgon eller kväll. Be_
handlingen ska uppiepas eiter en halv_
timme. Då torkar sniglarna och dör.
. Naturen har egna sätt att bekämpa ska_

9:dtyl Nyckelpigans larver äter upp
bladlöss och det finns parasitsteklar som
äter upp kålfjärilens larver. En del ska_
dedjur förekommer i stora mängder vissa
år men behöver inte skada växtärna nästa
år, t ex rapsbaggen som angriper kål_
växter.

Om växterna angrips av skadedjur och
varken naturen eller vi siälva kan kornrn
på elt bra sätt .rtt bekämpa skadegöraren,
ålerstå r endast kem iska bekJmpn ing,s_
medel.

Fiberduken Iindrar insekten från att kom-
ma f ram till växten.


