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Trichoderma mot gråmögel
Crånrögel, Botry'tis,;ir en vanlig sl<ade-
svamll på våra tr;iclgårdsväxter. Den
l<an yttra sig som bladfläcl<;,rr, riitor,
mirgliga bär och blomnror och svns
iullt utvecklad som ett gråaktigt lucld.
Under regniga somrar kan dcr-r orsill<a
stora fcjrluster i bl a jorclgubbsodlingar.
Där har man haft god h1älp av rovsvanr-
pen Tric.hoclerlna som helt enkelt kon-
l<urrerilr ut grirmögelsvampcn utan atl
sl<acla växten . Trichctclernra attac:kerar
åven andr.r sl<i,rclesvampar, franrfiiral lt
jordlevancle som orsakar h.ixringar och
vi ssnesj u kdonrar.

Svampen finns iprcparatet Binab och
i girclselnrccllct lliobalans. Binab finns
biide som pulver och pellets. Det kan
vattnas eller sprutas 1.r.i viixtcrna men
ocksii blanclas i jorclern mot jorcllevan-
de svanrp.rr. H;illbarhctcn är garante-
rad till ett år oclr s\/anrpen iir verl<s.rm
mellan 2 och -i2'C. Tric,hoclernta kan
användas i iörebvgg;rnde svfte.
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Köpa ny.ttodjur
och andra organ$mer
Följancle firrelarg .ir specialiseradc på
bi ologisl<t bek:in-rpn i n g:

B iobasiq, fiirsiiIj n i ng ti I I privatpersoner
på henrs ida n rvlvu,. nyttodj u r.se

[-indcsro, 042-16 18 70,
rvrvrv. linclesro. se

Bionemar, 090-19 76 10,
wrvr'v.bioncma.se, enclasl nematocler

AIIt flcr prociul<ter finns också i väl-
sorter;rcle trädgårdsbutikcr. Många
rneclel .ir f:irskvarclr och kan clärfrir varrar

bestiilln ingsva ra.

Faktaruta
Många nyttocljur finns hclt naturligt
i tr.iclgirrclen, t ex n,vcl<elpiga, jorcllr)
parc och blomiluga. Var räcld onr
clcml t)c hjälper ocl<så till att h.illa
skacleclir-rren i sc.h"rc k.

Tips på hur clu kan locka dcm till
tr;iclgårclen finns i l-ätt orn oclling nr
26 Lock.r tr;itlg;irclt'ns t'Iyg,,tncle v;in
ner.
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Nr41 . liåf,f,[53;fiärufrä
Skadegörare på trädgårdsväxter har många fiender i naturen.
Dessa naturliga fiender, eller nyttodjur som de också kallas,
kan köpas och utnyttjas i adlingen. Man kan ackså locka vissa
av dem till trädgården genorn att plantera speciella växter.

tSiologisl< bek;irnprring kallas clet n;ir
man anv:incler lcvancle organisnrer fi)r
att bek.irrpa skadcgörilre. Metoden iir
väletablcr.rcl i clen l<clmrnersiella v;ixt-
l-rusocllingen och clet fungerar bra .ivcr.r

i hobbl,hus. Men nran f.ir intc glömnra
alt det air levancle små varelser clet
handlar onr och clct l<riivs båcle kun
sk;rp och varsanrlret frjr :ltt resultatct
ska bli lycl<at.

I VÄXTHUS
Det:ir i växthus som biologisk bekiimp-
ning fungerar särskilt bra, eftersorn clet
clär är nröjligt att skapa gocla betingel-
ser ft)r olika organisrner. Alla viktiga
skadecJjur iväxthus l<an numer bekzirn-
pas biologisl<t. Det gäller t ex växthr-rs-
spinnlc,;llster, rnjirllirss tvita flvgare),
bliicllrjss, trips, ullöss och Iarver av
sorg,nr,vBgor, ijronv iv l.rr, ij äri lar.

Kom igång snabbt
Fiir att biologisl< bek;impning ska lycl<-
as är clet vil<tigt att clen konrnrcr igiing
snairbl. Nt,ttodjurc'n nriistc s.ittas in så

snar[ man funnit clc första sl<acJecJjuren,

annars ;ir clci sviirt iirr nr"itodjuren ati få
rii,,ertagct.

Vissir sl<aclecljur, t ex viixthusspinn-
l<valster och trills, kan övcrvintra i v;ixt

P.r r:r.slt-steke/ ( ö r.' t- r st )

och rot,kv,alster ;ir tle
lv,i nvttocljur sont
anr,.int-s /Jn,g-st

inont svensk
v;irthusoclling.

husct och clå st;rrtar .rn!lrcppcn cxtra
ticligt. Merr nornralt;ir clct ingen id6 att
sätt;r in nyttocljur i förebyggancle s1,f1g.

Finns ciet ingcn nrat, clvs sl<adecl jur, s;i

sv.iltcr dc ihiä1. Helsl sl<a ocks;i tcnrpc-
raturcn i växthuset ligg:r irverr 20 ".

Om angreppret reclan hunnit bli l<raf-

ligl l,rr rrr,rn rriillrerlrrul,r irr,trt ttt llo
cljuren anl;inclcr. Anr",iincl någon in
sel<tss.i1-;a cIIcr .lnnat växtv'årdsmerdcI
och Lrpprcpa behancJlingcn niigra
gångcr rnecj r:;,r.1 veckas nrcll;rnrutn.
N.ir nvttodjuren iir insatta iväxlhuset



får man inte använda någon form av
bekämpning.

Rovkvalster mot spinn
Växthusspi nnkvalstret ("spinn") angri-
per många kulturer, särskilt besvärligt
kan det bli på gurka. Djuren är 0,5 mm
långa och gulgröna med ett par mörka
fläckar på ryggen. De suger på bladen
som får Ijusa prickar och ett gråaktigt,
dammigt utseende. Vid kraftiga an-
grepp bildas det spinntrådar, bladen
gulnar och faller av.

Spinnkvalster bekämpas med ett
rovkvalster, Phytoseiulus persimilis.
Rovkvalster rör sig snabbt och söker
upp sitt byte, såväl ägg och larver som
fullvuxna spinnkvalster. Rovkvalstren
är rödfärgade och syns med blotta ögat.
De sitter främst på bladundersidorna,
eftersom det är där spinnkvalstren up-
pehåller sig.

Rovkvalster levereras i vermikulit i

flaskor. Strö ut jämnt över plantorna.
Om man sedan Iängre fram hittar gott
om rovkvalster på vissa blad kan man
ta små bladbitar och lägga på andra
ställen - där det finns spinnkvalster - så

hjälper man nyttodjuren att sprida sig
snabbare. Rovkvalstren är känsliga för
uttorkning, duscha gärna plantorna
försiktigt med vatten då och då.

Parasitstekel mot vita flygare
Vita flygare, eller mjöllöss som de
egentligen ska heta, angriper också fle-
ra växtslag. Djuren är små, vita och fly-
ger snabbt upp om de blir störda. Mjöl-
Iusens sugande på bladen är inte sär-
skilt allvarligt, värre är den klibbiga ho-
nungsdagg de utsöndrar. I denna växer
sotdaggsvampar som ger en mörk be-
läggning på blad och frukter.

Nyttodj uret i det här fal let är en para-
sitstekel, Encarsia formosa. Den flyger
runt och Iägger sitt ägg inuti vita flygarens
larv. En parasiterad larvpuppa blir svart,
till skillnad lrån den friska som är vil.

Parasitstekeln levereras i form av svar-
ta, parasiterade puppor klistrade på ett

Parasitstekeln
levereras på
Iitet pappkort
som hängs upp
bland växterna.

Parasiterade
puppor av
mjöllöss är
svarta.

litet pappkort. Oppna paketet i växthuset
och häng korten jämnt fördelade mellan
plantorna, företrädesvis en bit ner och
undan från direkt solexponering.

FIer skadegörare och nyttodjur
Trips är små, smala insekter som suger
ur växtcellerna. Det finns många arter
av trips, t ex bandad växthustrips och
svart växthustrips. Båda gör skador på
bladen som blir strimmiga och silver-
skimrande. Trips bekämpas biologiskt
med tripsrovkvalster Amblyseius cucu-
meris. Kvalstren äter nykläckta tripslar-
ver men kan även livnära sig på växt-
husspinnkvalster och pol len. Eventuel lt
kan man använda ett rovstinkfly, Orius,
ti I Isammans med tri psrovkvalstret.

Bladlöss finns det flera arter av och
de kommer ofta in i växthuset under
sommaren. Då sätter man snabbt in
bladlusgallmyggan Aphidoletes aphi-
dimyza, vars orangefärgade larver su-
ger ut bladlöss av olika slag. Callmyg-
gan kan användas tillsammans med en
parasitstekel , Aphidius colemani, som
parasiterar vissa van I igt förekommande
bladlöss.

Sorgmyggans larver lever i jorden
och kan angripa rötterna på småplan-
tor. Nematoden Steinernema feltiae
(mikroskopiskt små rundmaskar som
förekommer naturligt i Sverige) söker
upp och parasiterar mygglarverna som
dör inom några dagar. Nematodprepa-

ratet blandas med vatten, sprids jämnt
över fuktig jord, rör om ofta i kannan.
Jordtemperaturen bör vara mellan 13
och 25o. Förpackningen håller sig i kyl-
skåp i ca I år. Vuxna sorgmyggor gör
ingen skada men är irriterande, gula
klisterremsor fångar en del.

FRILAND
Utbudet av nyttoorganismer för be-
kämpning ute i trädgården är inte lika
stort som i växthus, men det finns trots
allt några alternativ.

Bac i I I us th u ri nsi ensis
mot fjärilslarvör
Fjärilslarver av olika slag är vanliga
skadegörare på våra trädgårdsväxter, bl a
kå1. Larver som lever oskyddat på bla-
den kan bekämpas biologiskt med bak-
terien Bacillus thuringiehsis var. kurs-
takl eller Turex som preparatet heter.
Det blandas med vatten och sprutas på
växterna vid angrepp. Larverna måste
äta av preparatet för att det ska ha ef-
fekt. Turex är känsligt för solljus och för
regn på bladen, så behandlingen kan
behöva upprepas - särskilt när det gäl-
ler stora larver som måste få i sig mer av
preparatet för att påverkas.

Använd Turex mot framför al lt kålfjä-
ril (även på indiankrasse), kålmal och
grönsaksfly (tomat m fl). Turex är även
lämpligt i växthus, där ju t ex grönsaks-
flyet förekommer.

Andra larver som medlet möjligen
fungerar mot är humlefly, kaprifolfjä-
dermott, ekvecklare, spinnmal och
frostfjäril, men det gäller att pricka in
rätt behand lingstidpu n kt och att djuren
inte gömmer sig. Observera att Turex
endast har effekt mot fjärilslarver,
främst sådana som lever öppet och där-
med går att nå med sprutvätskan. Pre-
paratet är hållbart i två år men öppnad
förpackning måste användas samma
säsong.

Nematoder mot
öronvivel och pingborre
Oronviveln är en skalbagge som angri-
per många ört- och vedartade växter,
både i växthus och på friland t ex rodo-
dendron, jordgubbar. De vuxna bag-
garna är brunsvarta, ca 'l cm långa och
äter nattetid på bladen. Larverna, 2-1 0
mm långa, är gulvita med brunt huvud
och lever i jorden där de gnager på väx-
tens rötter.

Del är framför alll larverna som gör
skada och för att bekämpa dem vattnar
man ut nematoder, oftast Sfeinernema
carpocapsae. Jorden ska vara fuktig
både före och efter behandling, och
marktemperaturen 15-25". Behandla
helst på kvällen för att undvika starkt
solljus. Det kan behövas två bekämp-
ningar under en och samma säsong (läs

mer under rubriken FIer skadegörare
och nyttodjur).

Ping- och trädgårdsborre är skalbag-
gar vars larver kan göra stor skada på

Bräsmattor där de gnager på gräsels röl-
ter, Aven harkrankslarver kan ställa till
problem på gräsytor. Bekämpning på
samma sätt som mot öronvivel.

Nematoder mot sniglar
Sniglar, särskilt den spanska skogssni-
geln har blivit ett gissel i många träd-
gårdar. Läs mer om den i Lätt om Od-
ling nr 43.

Sniglar kan bekämpas med ne-
matoder av arten Phasmarhabditis
hermaphrodita. De säljs som snigel-

ryaritrturr"r#a illl fem par vårtlika buk-
fötter (se ovan). Stekellarver däremot har
sex till åtta par.


