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Informasjon fra Plantevernprosjektet                           

 ”Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus” pr. 28. februar, 2011 

 

Integrert plantevern mot skadedyr i utplantingsplanter, 2011 
Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren 

 

Skadedyr 
Ved innkjøp av småplanter, øker smittepresset av skadedyr. De siste årene har vi spesielt sett 

økt angrep av amerikansk blomstertrips i utplantingsplanter. 

 

Tabell 1. Skadedyr i utplantingsplanter: 

Skadedyr Smittepress Kommentar 

Trips Stort smittepress i mange kulturer.  Vanskelig å bekjempe. 

Bladlus Vanlig i mange kulturer.  Lett å bekjempe. 

Hærmygg I formeringen og i kulturer som dyrkes 

fuktig. 

Lett å bekjempe. 

Mellus Vanligvis ikke, men kan komme i 

enkelte kulturer. Ofte smittepress fra 

ugrass. 

Utviklingen går sakte ved lave 

temperaturer og det blir sjeldent store 

angrep. 

Spinnmidd Sjeldent angrep av spinnmidd. Lett å bekjempe. 

 

Plantevernstrategi 
Dessverre er det stadig dårligere effekt av mange av plantevernmidler mot flere av 

skadedyrene (blant annet amerikansk blomstertrips, bomullsmellus og ferskenbladlus) på 

grunn av resistens. Det er derfor viktig og bruke forebyggende utsett av nyttedyr der det er 

mulig.  

 

Tabell 2. Nyttedyr og plantevernmidler mot skadedyr i utplantingsplanter. 

Skadedyr Biologisk Kjemisk 

Forebyggende Ved angrep Ved angrep 

Trips Rovmidd (A. cucumeris), 

Rovmidd (A. swirskii*) og 

Rovmidd (Hypoaspis ssp) 

- Confidor mot nelliktrips 

Vertimec og Conserve 

mot amerikansk blomstertrips 

Bladlus Snylteveps (A. colemani) 

Snylteveps (A. ervi) 

-  Pirimor**  

Confidor 

Hærmygg Nematoder   

(Steinernema feltiae) 

Nematoder - 

Mellus  Nyttesopp PreFeRal i 

formeringen 

- Confidor og Admiral 

Spinnmidd - Rovmidd  

(P. persimilis) 

Floramite og Nissorun 

*Rovmidden A. swirskii må ha over 20
0
C i store deler av døgnet for å jobbe effektivt. 

** Pirimor virker ikke/dårlig mot agurkbladlus og ferskenbladlus 
= kan brukes ammen med nyttedyr,  = skadelig for nyttedyr, men kort ettervirkning og  

=svært skadelig for nyttedyr og ofte lang ettervirkning. 
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Trips 

Sett ut rovmidd mot trips forebyggende ved potting når plantene står pottetett.  

Rovmidden Hypoaspis spiser puppestadiet av trips og rovmiddene Amblyseius cucumeris og 

A. swirskii spiser 1. nymfestadiet av tripsen.  

Strø ut rovmidden Hypoaspis en gang rett etter innpotting. Ta kontakt med rådgiver for en 

skreddersydd plan for bruk av flasker/poser med tripsrovmidd A. cucumeris eller A. swirskii.  

Følg med på planter og limfelle (med Lurem) og se etter trips. Sprøyt med plantevernmidler 

ved angrep av trips. 

   
Amerikansk blomstertrips, Foto: L. Lnudtzon, tripsrovmidd og limfelle med Lurem. 

Foto: A. Smith Eriksen. 

 

 

Bladlus 
Snyltevepsene virker effektivt bare mot fire bladlusarter (ferskenbladlus, agurkbladlus, 

potetbladlus og grønnflekket veksthusbladlus). Dersom du får angrep av andre bladlus, må du 

bruke kjemisk plantevern. 

Mot ferskenbladlus og agurkbladlus vil jeg anbefale forebyggende utsett av snyltevepsen 

Aphidius colemani fra flaske en gang i uken så lenge temperaturen er over ca 18
o
C. Ved 

angrep av ferskenbladlus eller agurkbladlus, sprøytes plantene med Confidor. Siden Confidor 

er skadelig for nyttedyr, må man stoppe videre utsett av snylteveps. 

Ved angrep av potetbladlus eller grønnflekket veksthusbladlus, sprøytes plantene en gang 

med Pirimor og det settes ut snyltevepsen Aphidius ervi en gang i uken i minst 3 uker (dose: 

ca 1 stk/m2), så lenge temperaturen er over ca 18
o
C. 

 

   
Grønnflekket veksthusbladlus, utstrøing av snylteveps og mumier på nellik.  

Foto: A. Smith Eriksen 

 

 

Hærmygg 
Forebyggende vanning med nematoder etter innpotting og tørke senere i kulturen holder 

hærmyggen vanligvis under kontroll. 
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Mellus (kvitfly) 
I formeringen kan stiklingene dyppes forebyggende i nyttesoppen PreFeRal. Men da kan det 

ikke brukes kjemiske plantevernmidler mot sopp på 1-2 uker. Det er ikke effektivt å bruke 

nyttedyr mot mellus i utplantingsplanter. Ved angrep tidlig i kulturen, er det aktuelt å sprøyte 

med plantevernmidler mot mellus. 

    
Voksen mellus, mellusnymfe angrepet av nyttesopp og kvitfly på ugras under bordene i 

veksthuset. Foto: A. Smith Eriksen 

  

 

Spinnmidd 
Ved angrep av spinnmidd sprøytes plantene med Floramite og det settes ut rovmidd dersom 

det er mulig i forhold til temperatur og om plantene står pottetett/berør hverandre. 

          
Spinnmidd og rovmidd. Foto: A. Smith Eriksen 

 

Se mer detaljerte opplysninger om bruk av nyttedyr og plantevernmidler i artiklene: 

”Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer” 

del 1: Bladlus. Gartneryrket nr 7, 2010 

del 2: Mellus. Gartneryrket nr 8, 2010 

del 3: Hærmygg. Gartneryrket nr 10, 2010 

del 4: Trips. Gartneryrket nr 11, 2010 

del 5: Spinnmidd. Gartneryrket nr 12, 2010 

eller ta kontakt (annichen.smith.eriksen@lr.no), så kan jeg sende artiklene til deg. 

 

 

Nyttedyr og klima 
 Optimal temperatur for de fleste nyttedyr er mellom 18-25

o
C. Temperaturer opp 

mot 30
o
C over lenger tid er skadelig for mange nyttedyr. Ved temperaturer under 10

o
C 

stopper utviklingen av nyttedyr.  

 Det er antall timer med høy temperatur i løpet av dagen som har betydning for 

aktiviteten til nyttedyr. Selv om det er lav temperaturen om natten, kan man likevel av 

effekt av snylteveps/rovmidd dersom temperaturen på dagen er høy nok. 

mailto:annichen.smith.eriksen@lr.no
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 Det er gjennomsnitts døgntemperatur som påvirker utviklingstiden av de ulike stadier 

av nyttedyr (egg – voksen). 

 

Viktige plantevern rutiner i utplantingsplanter 
 Oppdag angrep av skadedyrene tidlig.  

 Sjekk alle planter regelmessig og se etter skadedyr og skade på plantene hver gang du 

jobber med plantene: stikker, potter, topper, rykker, pakker osv. 

 Heng opp gule limfeller for fangst og registrering av trips, mellus og hærmygg. 

 Heng duftkapsel på limfellene for å oppdage angrep av trips tidlig og øke fangsten av 

trips på limfellene. Lurem virker både på nelliktrips og amerikansk blomstertrips. En 

kapsel dekker 100 m
2
 og virker i 4 uker. 

 Luk ugras regelmessig (minst hver 3. uke), slik at skadedyret ikke oppformers på 

ugraset i veksthuset. 

 Sett ut nyttedyr forebyggende der det er mulig. Når du ser skade på plantene er det 

vanligvis for sent å begynne med nyttedyr. 

 Dersom du må bruke kjemisk plantevernmidler, må du sjekke hvordan 

plantevernmidlene påvirker nyttedyrene.  

 
 

  
Foto: A. Smith Eriksen 

 

Lykke til med plantevernet i utplantingsplantene i 2011. 
 


