
 

 

 

       
 
 

Veksthusringen  

Adresse: 
Telefon: 
Telefaks: 
E-post: 
Internett: Telefaks:    33 36 09 79 E-post:    liv.knudtzon@lfr.no     3160 Stokke         Telefaks:    33 36 09 79 E-post:    liv.knudtzon@lfr.no  
Bankgiro: 
Org. nr. 

Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke 
+47 930 43 950 
+47 333 60 979 
liv.knudtzon@lr.no 
www.veksthusringen.no 
1080 18 01310 
NO 982 766 222 MVA 

Til produsenter av julestjerne      Os - Stokke, den 17. november 2010 
 
 

Mer informasjon fra Prosjekt bakteriose,  
Xanthomonas axonopodis pv. Poinsettiicola i 
julestjerne 
 
 

Liv Knudtzon og Magne Berland, Veksthusringen 
 

 

Reingjøring av veksthus og produksjonsutstyr  
 

Denne informasjonen gjelder dem som har hatt angrep av bakteriose i julestjerner høsten 

2010, men her er også tips til andre produsenter. Alle bør gjøre reint etter endt 

julestjernekultur.  

 

Pressemelding fra Mattilsynet 29.09.10 

”Alle julestjerneprodusenter bør ved avslutning av kulturen gjennomføre full sanering av 

gjenværende plantemateriale av julestjerne og rengjøre/desinfisere veksthus og 

produksjonsutstyr”.  

 

 

Infisert plantemateriale 

Det er så langt bare kjent at bakterien overlever i plantemateriale. Dette betyr at det er svært 

viktig å få bort alle planterester etter endt sesong. 

Ved fuktige forhold (bord, slanger, returtank etc) er det rapportert at bakterien bare kan leve 

kort tid på dødt plantemateriale (få uker). Hvor lenge bakterien kan overleve i tørt 

plantemateriale er ikke kjent, men vi ser at god klimastyring stanser et angrep.  

 

 

Reingjøring av bord, golv, vanningsanlegg med mer 

Alle bord bør etter endt sesong kostes og vaskes med såpe og vann enten det er påvist smitte 

eller ikke. Det er viktig at alle rester av planter og torv blir fjernet, ellers vil ikke 

desinfeksjonsmiddelet virke tilfredsstillende. Det bør også vaskes godt under bord og i 

ganger, bruk høgtrykksvasker der dette er mulig. La overflater av betong tørke før 

desinfeksjonsmiddel påføres.  

Etter god reingjøring bør det påføres et desinfeksjonsmiddel, aktuelle desinfeksjonsmidler er: 

Menno Florades (ikke på betong), hydrogenperoksid og Per Aqua.  



 

Menno Florades 
Menno Florades bør ikke brukes på betong, her er pH høg og effekten blir derfor dårlig 

(muntlig informasjon fra Selecta).  

 

Dosering  

Kniver og utstyr dyppes i 1 - 2 % oppløsning i minimum 3 minutter 

Harde overflater, potter, bord, vanningsanlegg sprøytes med 1-2 % oppløsning, la det virke i 

minst 16 timer. 

 

Hydrogenperoksid og Per Aqua 
Aktuelle for all desinfeksjon, også på betong. Dosering: 3 % oppløsning 

Andre aktuelle desinfeksjonsmidler er Formaldehyd (Formalin), klorforbindelser (etsende på 

aluminium), Virocid med flere. 

 

Det er lite forskning på dette området, vi baserer informasjonen på dialog med Bioforsk og 

korrespondanse med W. Wohanka i Geisenheim forskningsstasjon, Tyskland. 

 

Lykke til med reingjøringen! 


