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Registrering af skadedyr.  

  

Til registrering af indflyvende skadedyr er gule fangplader ideelle. For at fange de voksne 

skadedyr som sørgemyg, mellus, minèrfluer, trips o.a., kan man opsætte gule eller blå 

fangplader. Det er vigtigt at registrere de første skadedyr i drivhuset, når man skal arbejde 

med biologisk bekæmpelse. Nyttedyr virker bedre jo hurtigere de sættes ud efter et angreb er 

startet. Ved opsætning af hvide limplader kan bekæmpelsesbehovet og 

bekæmpelsestidspunktet for æbleblad- og blommebladhvepsen fastslås mere nøjagtigt.  

  

  

Produkt  Pris i DKK  
(eksk. moms 

og 

forsendelse)  

Anvendelse   Billeder  

Limplader  
Farver: hvid, rød,  
orange, blå og gul til 
væksthus  
(20 x 20 cm og 40x30 
cm);  
12 stk.  

71,8   
(20x20 cm)  

  

  
180  
(40x30 cm)  

Gulerodsfluer  
Sørgemyg  
Væksthusmellus  
Minérfluer  
Trips  

Til registrering af 
indflyvende skadedyr.  
  

  

  

   
  

Limplader  
Farver: hvid, rød, 
orange, blå og gul til 
friland (f.eks. 
gulerodsfluer);  
20x20 cm  
6 stk. Eller 12 stk.  

  

  
43  
(20x20 cm)  

  
100,8  
(40x30)  

  

  

Gulerodsfluer  
Sørgemyg  
Væksthusmellus  
Minérfluer  
Trips  

Til registrering af 

indflyvende skadedyr.  

 

Plastfangplader  
„Ekolep”  
Farver:hvid.   

42 (per sæt)  Blommehvepse  
(Hoplocampa sp.)  
Hindbærbille 

(Byturus 

tomentosus)  

  

  

  
Limfælder til 
ophængning i 
plantagen til kontrol af 
æblehvepsens, 
pærehvepsens, 
blommehvepsens, 
kirsebærfluens og 
gulerodsfluens flyvning.  
  

  

  

  

 

Plastfangplader  
„Ekolep”  
Farver: gul. Friland:  

42 (per sæt)  Kirsebærflue  
(Rhagoletis cerasi)  

  
Pærebladlopper  
(Psylla piri)  
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Lim  72  x  Lim til påfyldning på 

limplader.  

  
 

Limbånd   
(10 cm eller 50 cm)  

72  x  x  

 

Limbælter (OL-1), 

rulle på 10 m  
177  x  Limbælter kan 

opsættes rundt om 
frugttræers stamme, så 
frostmålerhunnerne 
hænger fast. Den lille 
frostmålerhun har 
ingen vinger og må i 
det sene efterår kravle  
op i træerne for at 

lægge æg.    
  

 

Fældehus med limbunde 

PL-1 og PL-2  
27  X  Til registrering af 

indflyvende skadedyr.  

 

Fældehus med limbunde 

IBL-1  
75  x  Til registrering af 

indflyvende skadedyr.  

 
Fældehus med limbunde 

IBL-1 (funnel)  
75  x  Til registrering af 

indflyvende skadedyr.  
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Fældehus IBL-2  

  

120  x  Til registrering af 

indflyvende skadedyr i 

skove/planteskole.  

  
Fældehus Trap IBL-3;  
  6 cones  

  

115  x  Til registrering af 

indflyvende skadedyr.  

  
Fældehus IBL-3; 12 

cones  
150  x  Til registrering af 

indflyvende skadedyr.  
  

Fældehus IBL-4    115  x  Til registrering af biller.  

  
Fældehus IBL-5  100    Til registrering af 

indflyvende skadedyr.  

  
Ipsodor  
(Bogtrykkerbarkbille),  
Melolodor   

(oldenborre)  

42  x  x  
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