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På Gunnar Christensens Planteskole har vi 
arbejdet med biologisk bekæmpelse i mange år.
Vi er nu igang med næste etape der handler om
biostimulanter og mikrobiologiske midler.
Det nye nøgleord er Biologisk plantebeskyttelse.
Det handler som altid om at producere sunde, 
robuste og naturlige planter.

Vi vil gerne dele vores erfaringer så I også vil 
lykkes med brugen af biologisk plante- 
beskyttelse.

Sådan gør vi (kort fortalt):

Sæsonen starter med brug af nyttedyr når jord-
temperaturen når op på 10-12o C i potterne. Det 
gør temperaturen typisk i starten af april.
Vi starter sæsonen med udvanding af nematoder
som en forbyggende indsats mod øresnudebillens 
larve.
Næste step er udsætning af nyttedyr mod lus. 
Den starter typisk i begyndelsen af maj, når nat-
temperaturen kommer op over 10-12o C.



Sådan kommer du i gang

Start med at kortlægge dine muligheder for  
bekæmpelse af diverse lus, spind, trips, øre- 
snudebillens larve, snegle mm.

Hvor har du størst chance for at lykkes?
Bekæmpelse af bladlus og andre lus er vel- 
afprøvede og effektive.
Små angreb af spind kan forbygges med brug af
spinderovmider.

Vælg dine indsatsområder: Spindemider, bladlus 
og trips er oplagte at starte med.
Udvælg de kulturer du typisk ser problemer i, fx
blomstrende planter, roser, buske eller stauder.



Notér løbende dine erfaringer

For at opnå succes, bør man notere sig i hvilke 
kulturer og på hvilke datoer, man ser skade-
dyrene. Oplysningerne er nyttige i arbejdet 
fremover. Excel er et udmærket program at lagre 
viden i, da det er nemt at søge oplysninger i. 
Husk at fejre dine succes’er.
Har I brug for hjælp ved planlægning - evt lave
en regelmæssig udsætning af nyttedyr igennem
sæsonen, står Borregaard Bioplant gerne til 
rådighed.
Borregaard@bioplant.dk / 8678 6988



April

Hvert år starter forskelligt. Det er især nattempe-
ratur, nedbørsmængde og vinden, der spiller ind.

I april er det tid for at vande nematoder ”Nema-
Top” ud i kulturer, der er mest udsat for angreb af 
øresnudebillens larve. Samtidig skal man udvande 
i omkringliggende beplantninger, hvor larven også 
kan overvintre.

Det er nemt og enkelt at bruge en Nematode-
udvander til behandlingen. 
Brug ½-1 mio nematoder pr. kvm.

Trips i orchideerne og spindemiderne 
på Hibiscus, jordbær, agurk mv. er nu 
godt igang.
Fordel rovtæger (Orius) og rovmider 
på planterne hver 2. uge.

”Billet-gnav” af voksen snude-
bille.

Voksen øresnudebille.



Typisk skadesbillede af luseangreb i Malus.

Herunder: Mariehøne larve.



Maj

Efterhånden som nattemperaturen stiger til op 
over 10-12o C i uge 19-21, skal vi til at holde øje 
med især bladlus i forhold til biologisk bekæm-
pelse.
Gør det til en fast rutine, mindst en gang om 
ugen, at se udvalgte planter efter. Planter der 
erfaringsmæssigt har størst problemer med lus.
Markørplanter kan være hibiscus, hedera, jordbær 
m.fl.

Til at bekæmpe lus bruger vi Galmyg og forskellige 
Snyltehvepse. I pletter anvender vi Guldøjelarver.

Vi sætter nyttedyr ud tidligt på dagen før solen 
får magt, og mens der stadig er dug på planterne.
Det kan være en hård omstilling for nyttedyrene 
at komme fra et beskyttet miljø i beholderen, og 
ud til sol og lav luftfugtighed.

Fordel en flaske spinderovmider på salgsplanterne, 
så følger nyttedyrene med til kunden.



Juni

Juni måned er erfaringsmæssigt her det største 
slag mod lus skal slås. Det er nu, du kan gøre 
resten af sæsonens lusebekæmpelse nem.
Det er også her vigtigt med en fast ugentlig ru-
tine, hvor du ser de udvalgte planter efter, som 
erfaringsmæssigt har størst problemer med lus.

I juni kan vi stadig se angreb af spindemider. 
Særligt hvis vejret har været varmt og stabilt.

Snyltehveps 
der lægger æg 
i bladlus.

Larve af galmyg 
der udsuger 

bladlus.



Juli

Spindemiderne kan forbygges ved brugen af Spin-
derovmider og evt.tripsrovmiden.
Tripsrovmiden, der anvendes mod trips og dværg-
mider, kan æde spindemidens æg og forsinker/
hæmmer derfor et angreb af spind. 
Herved har du meget lettere ved at kontrollere et
spindemideangreb. Det gør du med spinde-rovmi-
den (Phytoseiulus persimilis).
Spinderovmiden og Tripsrovmiden kan med fordel
blandes i forholdet 1/300 og bruges fra ca. 1. juli.
Bliver det en god varm sommer, skal der fra midt/
sidst i juli, eller ved begyndende angreb, øges 
væsentligt på mængden af Spinderovmiden. De 
skal udlægges/drysses på planterne 2-3 uger i 
træk.

Her i den varme periode er det meget vigtigt at 
udsætte nyttedyr tidligt på dagen før solen får 
magt, mens det endu er køligt og der stadig er 
dug på planterne.

Tripsrovmiden er ca. 
1 mm lang.



Snyltehvepse mod bladlus slippes ud i kulturen.

Spindmideangreb. Grønne bladlus.

Her udsættes 
rovmider mod 
spindemiderne.



August

De danske tripsarter bliver typisk først et problem
i begyndelsen af august. Her skal vi igen bruge
Tripsrovmiden eller Orius rovtægerne, som enten
manuelt udlægges eller blæses ud på planterne.
Det er også i august, at problemerne med spind er
størst.

Fremgangsmåden er ved begyndende angreb, at
der skal øges på mængden at Spinderovmiden.
De skal udlægges/drys-
ses på planterne mindst 
2-3 uger i træk.

Spinderovmide (ca 1 mm) effektiv rovdyr mod Vækst-
husspindemiden.

En voksen trips, der 
suger af plantevævet.



September

Trykket af skadedyr falder hurtigt, da det nu er 
køligere om natten. Derfor indstilles udsætningen
af nyttedyr.
Det sidste stykke arbejde der er tilbage, er 
udvanding af nematoder og bekæmpelse af mus.

Når temperaturen kommer ned omkring 15o C i 
potterne, er det tid for udvanding af nematoder 
(Heterorhabditis) for igen at bekæmpe eller fore-
bygge mod øresnudebillens larver. 

Som altid er det lettere at se skaderne af et an-
greb, end at opdage skadedyrene. Derfor bør man 
udvande nematoder på kulturer, der typisk vil 
kunne få skader af øresnudebillens larver.
Samtidig udvandes i omkringliggende beplantnin-
ger, hvor larven også kan overvintre. Det er nemt 
og enkelt at bruge en Nema-mix til udvandingen. 
Vi bruger igen nematoden ’Nema Top’.

Nematodevander



Udvanding med nematoder ved hjælp en ’Nema-mix’.

Larver og pupper 
af øresnudebil-
len. De brune 
er inficeret af 
nematoder.

Øresnudebille.



Vinter

Til at bekæmpe mus bruger vi mandler.
Vi udlægger i en ’Top snap’ fælde. Det er en 
smæk fælde der effektivt og hurtigt afliver mu-
sen. 2-3 gang ugentligt ser vi fælderne efter. 
Efter en mdr. er trykket af mus faldet så meget, 
at vi overgår til at se fælderne efter en gang hver 
anden uge.

Den helt naturlige bekæmpelse.
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