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I norske veksthus settes det ut tusenvis av gode hjelpere hver uke i kampen mot 
skadedyr. Flere gartnerier har mange års erfaring med bruk av rovmidd og snylteveps 
og på gartnerivandringene fikk vi høre hvordan dette fungerer i praksis. Gode rutiner 
og motiverte ansatte er noen av nøklene til suksess. 

I regi av plantevernprosjektet ”Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus” har det hittil 
i år blitt arrangert 6 gartnerivandringer med tema integrert plantevern i veksthuskulturer. 
Hensikten med samlingene er å utveksle erfaringer om hvordan integrert plantevern fungerer i 
praksis. Tusen takk til Kryddergården avd. Horpestad og Horpestad gartneri i Rogaland, 
Skogheim gartneri i Agder, Schrader gartneri i Akershus, Gjennestad vgs i Vestfold og Ljones 
gartneri i Hordaland for at vi fikk ha samlingene i gartneriene deres. Følgende tema ble 
diskutert: opplæring av de ansatte, limfeller, kvalitet, utsett og bruk av nyttedyr og 
sprøyteteknikk.
Den beste metoden for å få nye gartnerier til å ta i nyttedyr, er å snakke med de som har god 
erfaring med nyttedyr og som har brukt integrert plantevern i mange år. Erfaringsutveksling er 
et godt pedagogisk hjelpemiddel til å overbevise nye veksthusprodusenter om fordelene med 
biologisk plantevern.

Limfeller i lange baner
Norske gartnere er flinke til å bruke gule og blå limfeller til fangst av skadedyr. Hos Scharder 
gartneri har de metervis med limfeller (roller traps) til fangst av trips og mellus. I tillegg har 
de faste rutiner med sjekk av limfeller en gang i uken. Resultatene av limfellesjekken brukes 
til å vurdere om det er behov for nye plantevern tiltak (nyttedyr eller plantevernmidler). 

Er nyttedyrene i live
Døde dyr gjør en dårlig jobb og gir biologisk bekjempelse et dårlig rykte. På 
gartnerivandringene ble det demonstrert hvor lett det er å sjekke kvaliteten på nematodene 
med lupe før de vannes ut. Vi så også på rovmidd og mumier (snylteveps mot bladlus) og 
diskuterte hvordan vi kan vurdere kvaliteten på disse nyttedyrene.

Utvanning og utblåsing av nyttedyr
Utsett av nyttedyr gikk som en rød tråd gjennom alle gartnerivandringene. Hos Horpestad, 
Schrader, Skogheim og Ljones viste de hvordan de vannet ut nematoder mot hærmygg. Hos 
Kryddergården, avd. Horpestad, Skogheim og Ljones så vi på maskin for utblåsing av 
rovmidd og hos Gjennestad vgs så vi på utsett av snylteveps mot bladlus. Det er ulike metoder 
for utvanning av nematoder i de ulike gartneriene. Utvanning med dosatron er en lettvint og 
praktisk måte for å få ut nematodene. 
Stadig flere potteplantegartnerier prøver med rovmidd mot trips og utfordringen er å få fordelt 
rovmidden jevnt over plantene. En maskin (f.eks. mini airbug) er et godt hjelpemiddel til få ut 
rovmidden i potteplanter. Men det kreves litt tid til prøving og feiling før man får inn gangfart 
med rett beholder og dermed rett mengde med rovmidd pr. m2.
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Importsprøyting
De siste årene har det vært vanskelig å bruke nyttedyr i potteplanter fordi importerte 
småplanter er sprøytet med plantevernmidler som er skadelig for nyttedyr. Flere gartnerier har 
nå løst denne utfordringen ved å ta i bruk «importsprøyting». Ved mottak sprøytes plantene 
med Conserve eller Vertimec mot amerikansk blomstertrips og 2 uker senere settes det ut 
rovmidd mot trips. 
Med denne metoden reduseres smittepresset av eventuelt trips samtidig som man uansett må 
vente 2 uker på grunn av kjemirester før det er mulig å starte med nyttedyr. 

 
Plantevernpraten går ivrig ute i veksthuset hos Kryddergården, avd. Horpestad og rundt 
bordet i spiserommet hos Gjennestad vgs. Foto: A. Smith Eriksen

  
Utsett av snylteveps og maskin (mini-airbug) til utblåsing av rovmidd.
Foto: A. Smith Eriksen
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Nematoder blandes, sjekkes og vannes ut i julestjerne. Foto: A. Smith Eriksen

  
Limfeller til fangst av trips og mellus og dosatron til utvanning av nematoder.
 Foto: A. Smith Eriksen
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