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Av og til virker ikke nyttedyrene godt nok. Selv om det settes ut store mengder nyttedyr, øker likevel 
angrepet av skadedyrene i kulturen. Hva har gått galt? 
 
Mist ikke motet og gi ikke opp. Det er nettopp da det er viktig å finne ut hvorfor nyttedyrene ikke 
virket, slik at du ikke gjør sammen feilen neste gang. 
 
Tålmodighet, nøyaktighet, faste rutiner og pågangsmot er viktige egenskaper for å lykkes med 
nyttedyr. 
 
Huskeliste – 17 viktige punkter fra start til mål 
 

1. Involver alle de ansatte, slik at de alle har ansvar for å oppdage skadedyr og gi tilbakemelding 
til den eller de personene som har hovedansvar for plantevernet i gartneriet. 

 
2. Kartlegg plantevernet i gartneriet ditt og lag en plan for bruk av skånsomme plantevernmidler 

og forebyggende bruk av nyttedyr der det er mulig. 
 

3. Sett av tid til og lær deg og dine medarbeidere hvordan skadedyrene og nyttedyrene ser ut og 
hvordan de virker. 

 
4. Oppdag skadedyrene tidlig, mens det fortsatt bare er noen få skadedyr på plantene. Ha faste 

rutiner for å sjekke plantene og limfellene regelmessig (trips, mellus, hærmygg og minerflue). 
 

5. Planter med angrep av skadedyr merkes med en gang med for eksempel klesklyper eller 
fargede plastikkmerkelapper (selges der du kjøper nyttedyr). Merkingen gjør det lettere å sette 
ut nyttedyrene på rett sted i veksthuset og å følge med på om nyttedyrene virker. 

 
6. Sjekk i sprøytejournalen når du sist brukte plantevernmidler. Sjekk om plantevernmidlene er 

skadelige for nyttedyrene og i så fall hvor lang ettervirkningen er. Opplysningene finnes 
www.koppert.nl og på www.biobest.be. Husk at flere av plantevernmidlene kan være skadelig 
for nyttedyrene i mer enn 3 måneder etter sprøyting. 

 
7. Viktig: Vanning med Confidor står oppført i toleranselistene som skånsom for snyltevepsen 

Encarsia formosa mot mellus. Men tyske forsøk og erfaringer har vist at vanning med Confidor 
er sterkt skadelig for Encarsia med mer enn 3 måneders ettervirkning. 

 
8. Ved angrep av bladlus, må du undersøke om du har en art som snyltevepsene virker mot. 

Pass også på at du setter ut den rette snyltevepsarten. Snyltevepsen Aphidus colemani virker 
mot agurkbladlus og ferskenbladlus, mens snyltevepsen Aphidius ervi virker mot grønnflekket 
veksthusbladlus og potetbladlus. 

 
9. Bestill nyttedyr. 

 
10. Ved store angrep må plantene sprøytes med såpe og/eller skånsomme 

plantevernmidler for å få bestanden av skadedyr ned før nyttedyrene settes ut. Aktuelle 
plantevernmidler: Floramite og Nissuron mot spinnmidd, Pirimor mot bladlus (obs. virker ikke 
mot agurkbladlus), Admiral mot mellus og Conserve mot trips og minerflue. 

 
11. Sjekk at du har fått de nyttedyrene du har bestilt og at nyttedyrene er i live. ”Døde dyr gjør en 

dårlig jobb”. Gi beskjed til forhandler med en gang hvis det er noe feil på bestillingen eller 
dyrene. 

 
12. Sett nyttedyrene ut på plantene umiddelbart, slik at de ikke oppbevares feil og dør.  
 
13. Viktig: Pass på at nyttedyrene settes ut på rett måte! 

http://www.koppert.nl/
http://www.biobest.be/


 
14. Følg med og sjekk at nyttedyrene virker. For noen nyttedyr (snylteveps og gallmygg) kan det 

ta 2-3 uker før du ser synlig virkning. Hvis du ikke ser virking av nyttedyrene når du bør 
forvente det, kan det ha gått galt underveis.  

 
15. Vær realistisk når du skal vurdere virkningen av behandlingene. Vanligvis gir verken 

plantevernmidler eller nyttedyr 100 % virkning. Målet er å holde mengden av skadedyr på et 
lavt nivå. 

 
16. Hvis nyttedyrene ikke virker raskt nok, må du sprøyte med såpe og/eller skånsomme 

plantevernmidler, slik at skaden på plantene ikke blir for stor. 
 
17. Økonomi: Lag en oversikt over kostnaden med de ulike behandlingene – både for nyttedyr og 

plantevernmidler. Husk at sprøyting med plantevernmidler er heller ikke gratis. Vanligvis tar 
det lenger tid å sprøyte enn å strø ut noen flasker med nyttedyr.  

 
Unngå de vanligste feilene: (nummerert i prioritert rekkefølge) 

1. Angrepet oppdages for sent. Det er for mange skadedyr på plantene til at nyttedyrene rekker å 
bekjempe angrepet før skaden blir for stor. 

2. Rester av skadelige plantevernmidler fører til at nyttedyrene dør istedenfor å gjøre en god 
jobb. 

3. Nyttedyrene settes ut feil og virker dermed ikke. 
 
Klarer du å få alle disse punktene til å fungere, er det stor sjanse til at nyttedyrene vil bekjempe 
skadedyrene og holde de nede på et lavt nivå. 
 
Motivasjon 

 Dersom nyttedyrene virker som de skal, belønnes du med friske planter i god vekst uten 
sprøyteskader og (for mange) skadedyr.  

 Du slipper også problemer med dyre og dårlige behandlinger med plantevernmidler som ikke 
virker på grunn av resistens. 

 Du slipper å svette i gassmaske og tett verneutstyr etter arbeidstid når de andre har gått hjem 
for å spise middag.  

 .. og sist, men ikke minst et bedre arbeidsmiljø og helse for deg og dine medarbeidere i 
gartneriet. 

 
Ikke gi opp ved første feilskjær. Men prøv på nytt inntil du får metodene til å fungere. Alle må igjennom 
en nybegynnerfase før de blir dyktige. 

Lykke til! ☺ 

 
 


