Konceptuell modell
Övervakningsmetoder för naturliga fiender
‐ i relation till skadegörarförekomst, biologi och metodernas styrkor och svagheter

‐ Tvestjärtars
‐ Rovstinkflyns
Potential att äta
Skadegörarägg & blodlus

Wellpapp fällor v 28‐31

Äggpredationskort v 28

‐ Ängsstinkflyn
‐ Tvestjärtar

Bankning v.27

Äggpredationskort
BBCH 67 v22‐24

‐ Allmänt näbbstinkfly
‐ Nyckelpigor
‐ Nätvingar, larver

Tvestjärtar äter
‐ Röd äpplebladlus
‐ Blodlus
‐ Vecklare
‐ Bladlöss

Övervakningsmetoder för naturliga fiender
i äppelodling juli ‐ sept
Naturliga fiender och övervakning

Naturliga fiender och övervakning

Övervakningsmetoder naturliga fiender
i äppelodling april/maj till juni.

Bankning veckan efter slut på bladfall
(BBCH 69) v 23‐25

(Work package 2)
‐ Rovstinkflyns
‐ Nätvingar
‐ Nyckelpigors
Potential att äta
Skadegörarägg, röd
äpplebladlus, blodlus

Nätvingar, mest larver, äter bladlöss, blodlus & kvalster
Tvestjärtar (nymfer + vuxna)

Tvestjärtar (nymfer) äter bladlöss, bladloppor, blodlus, vecklarägg, kvalster
Ängs‐ & näbbstinkflyns nymfer och vuxna äter bladlöss,blodlus, vecklarägg, kvalster, unga larver
Nyckelpigor (främst larverna) äter bladlöss, blodlus, kvalster
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Rönnbärsmalen vuxna & ägg

Övervintrade blad‐ och knoppvecklarlarver äter knoppar och blad.

+ Andra viktiga vecklare (vuxna & ägg)

Äppelvecklarlarver larver

Röd äpplebladlus

Röd äpplebladlus börjar migrera till groblad.

Röd äpplebladlus migrerar tillbaka till äpple.

Blodlus
Blad‐ & knoppvecklarlarver (främst A. podana & S. ocellana)
Rönnbärsmalens larver

Modellen visar

Övervakningsmetoder för skadegörarnas naturliga fiender

 När naturligt förekommande nyttodjur som bekämpar
skadegörarna i Skånska äppelodlingar förekommer i
relation till skadegörarna och äppleträdens
utvecklingsstadier.
 När olika övervakningsmetoder bör användas.

 Äggpredationskort som visar procent naturlig biologisk
bekämpning i fält.
 Bankning där skadegörare och nyttodjur bankas ner från
träden i en håv och identifieras.
 Wellpapprullar som placeras i petflaskor (regnskydd) på en
stam eller gren. Tvestjärtar tar skydd där och kan då räknas.
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