
 

 
Katalog - Skadedyr – Frugt og bær – Varslingssystemer 

  

 

Navn Varenummer           Varslingssystemer 

Æble- pærevikler  

Coding moth 

(Cydia pomonella) 

F1.Pom1-01 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Blommevikler  

Plum fruit moth 

(Cydia funedrana) 

F2.Pom2-02 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Chokoladebrun 

frugtbladvikler 

Dark Fruit-tree Tortrix 

(Pandemis heparana) 

F3.Hep-03 

 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Hækvikler 

Rose Leaf Roller 

(Archips rosana) 

F4.Ros-04 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Frugtskrælvikler 

Summer Fruit Tortrix 

(Adoxophyes orana) 

F5.Aod-05 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Skarpspidset 

frugtbladvikler  

Fruit tree tortrix moth 

(Archips podana) 

F6.Arch-06 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Rød knopvikler 

Bud Moth 

(Spilonota ocellana) 

F7.Spil1-07 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Grå Knopvikler 

Marbled Orchard Tortrix 

(Hedya nubiferana) 

F8.Spil2-08 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Cirkelminermol 

Pear leaf miner 

(Leucoptera xitella) 

F9.TG 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Bævreaspglassværmeren 

Apple Clearwing Moth 

(Sesia myopaeformis) 

F10.PrzJabl 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Ribsglassværmer 

Currant Clearwing 

(Synanthedon tipuliformis) 

 

 

F11.PrezPorz 

 

Der ophænges feromonfælder 

med duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

Ribsbladvikler 

Barred Fruit-tree Tortrix  
(Pandemis ribeana, syn. P. 
cerasana) 

F14.ZwojPorz 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 



 

Vikler 

Oriental Fruit Moth or Peach 

Moth 

(Grapholita molesta)  

 

F15.OwPol 

 

 

Der ophænges feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne. 

 

 

 

Kirsebærflue 

cherry fruit fly 

(Rhagoletis cerasi) 

 

F16.NasTrze 

 

 

 

Fluorescent gul limplade med duftkapsel. 

EKOLEP 

 

 

Pear psylla 

(Psylla piri)  

  

EKOLEP 

 

Lille frostmåler  

Winter Moth 

(Operophtera brumata) 

  

EKOLEP 

 

 

 

 

 
Vejledende bekæmpelsestærskler 

Æblevikler  

Til varsling af æbleviklere kan der ophænges feromonfælder med duftkapsler, som tiltrækker 

hannerne.  

1. Fælderne hænges op i mindst 1,5 m højde.  

2. Fælderne hænges op i den yderste del af kronens sydvendte halvdel.  
3. Fælderne hænges op i de afdelinger, som forventes at være mest udsat for angreb.  

Optælling foretages hver uge. 

Bekæmpelsestærskel er 15 hanner pr. uge pr. fælde.  

Bekæmpelsestidspunktet for midler, der virker som kontakt- og ædegift: Er vejret varmt i 

ugen efter overskridelsen af tærsklen, udføres bekæmpelsen efter 10-12 dage. Er vejret 

køligt bekæmpes efter 14-16 dage.  

Bekæmpelsestidspunktet for midler med ægvirkning: Der bekæmpes, når 

bekæmpelsestærsklen er overskredet.  

 

Rød knopvikler  

Til varsling af rød knopvikler kan der ophænges feromonfælder med duftkapsler, som 

tiltrækker hannerne.  

1. Fælderne hænges op i mindst 1,5 m højde.  

2. Fælderne hænges op i den yderste del af kronens sydvendte halvdel.  

3. Fælderne hænges op i de afdelinger, som forventes at være mest udsat for angreb.  

Optælling foretages hver uge. 

Skadetærskel er ikke fastlagt endnu under danske forhold, hverken med hensyn til 

feromonfældefangst eller larvetæthed sent på sommeren.  



 

Skadetærskel: På baggrund af en bankeprøve eller visuel kontrol er der udarbejdet en 

vejledende tærskel på 10 larver mindre end 5 mm eller 2-4 larver større end 5 mm pr. 100 

blomsterklaser omkring blomstring. Overskrides skadetærsklen foretages bekæmpelse.  

Bekæmpelsestidspunktet efter stor flyvning og feromonfældefangst er som for æblevikler.  

 

Grå knopvikler  

Til varsling af grå knopvikler kan der ophænges feromonfælder med duftkapsler, som 

tiltrækker hannerne.  

1. Fælderne hænges op i mindst 1,5 m højde.  

2. Fælderne hænges op i den yderste del af kronens sydvendte halvdel.  

3. Fælderne hænges op i de afdelinger, som forventes at være mest udsat for angreb.  

Optælling foretages hver uge. 

Skadetærskel er ikke fastlagt endnu under danske forhold, hverken med hensyn til 

feromonfældefangst eller larvetæthed sent på sommeren.  

Skadetærskel: På baggrund af en bankeprøve eller visuel kontrol er der udarbejdet en 

vejledende tærskel på 10 larver mindre end 5 mm eller 2-4 larver større end 5 mm pr. 100 

blomsterklaser omkring blomstring. Overskrides skadetærsklen foretages bekæmpelse.  

Bekæmpelsestidspunktet efter stor flyvning og feromonfældefangst er som for æblevikler.  

 

Hækvikler  

Til varsling af hækviklere kan der ophænges feromonfælder med duftkapsler, som tiltrækker 

hannerne.  

1. Fælderne hænges op i mindst 1,5 m højde.  

2. Fælderne hænges op i den yderste del af kronens sydvendte halvdel.  
3. Fælderne hænges op i de afdelinger, som forventes at være mest udsat for angreb.  

Optælling foretages hver uge. 

Skadetærskel er ikke fastlagt endnu under danske forhold, hverken med hensyn til 

feromonfældefangst eller larvetæthed sent på sommeren.  

Skadetærskel: På baggrund af en bankeprøve eller visuel kontrol er der udarbejdet en 

vejledende tærskel på 10 larver mindre end 5 mm eller 2-4 larver større end 5 mm pr. 100 

blomsterklaser omkring blomstring. Overskrides skadetærsklen foretages bekæmpelse.  

Bekæmpelsestidspunktet efter stor flyvning og feromonfældefangst er som for æblevikler.  

 

Skarpspidset frugtvikler  

Til varsling af skarpspidset frugtbladviklere ophænges viklerfælder med feromonfælder med 

duftkapsler, som tiltrækker hannerne.  

1. Fælderne hænges op i mindst 1,5 m højde.  

2. Fælderne hænges op i den yderste del af kronens sydvendte halvdel.  
3. Fælderne hænges op i de afdelinger, som forventes at være mest udsat for angreb.  

Optælling foretages hver uge. 

Skadetærskel er ikke fastlagt endnu under danske forhold, hverken med hensyn til 

feromonfældefangst eller larvetæthed sent på sommeren.  

Skadetærskel: På baggrund af en bankeprøve eller visuel kontrol er der udarbejdet en 

vejledende tærskel på 10 larver mindre end 5 mm eller 2-4 larver større end 5 mm pr. 100 

blomsterklaser omkring blomstring. Overskrides skadetærsklen foretages bekæmpelse.  



 

Bekæmpelsestidspunktet efter stor flyvning og feromonfældefangst er som for æblevikler.  

 

Frostmåler (lille frostmåler)  

Skadetærskel: 100 blomsterknopper undersøges. Hvis der findes 8-10 målerlarver, bør der 

sættes ind med bekæmpelse. Ved bankeprøve er skadetærsklen 8-12 larver. 

Bedste tidspunkt for bekæmpelse er på stadierne 'museøre' - 'tæt klynge' til 'ballon'.  

 

Æblebladhveps  

Registrering af æblebladhveps: Ved opsætning af hvide limplader kan bekæmpelsesbehovet 

og bekæmpelsestidspunktet fastslås mere nøjagtigt. Tidspunkt for opsætning: En uge før 

begyndende blomstring til en uge efter blomstring. Placering: Inde i plantningen, i randen af 

trækronen (sydsiden foretrækkes) og i øjenhøjde. Antal fælder: Mindst 2 fælder pr. sort på 2-

4 forskellige modtagelige sorter (f.eks. Discovery, Gråsten, Summerred, Pigeon).  

Skadetærskel: Der er to anvendelige skadetærskler:  

1. 3 angrebne frugter ud af 100 (vær opmærksom på angreb næste år).  

2. Antal æblebladhvepse pr. fælde summeret op fra flyvningens begyndelse: 20-30 
æblehveps pr. fælde. Angreb kan bekæmpes efter afblomstring.  

 

Grøn æblebladlus  

Skadetærskel: Den grønne æblebladlus bekæmpes, når der findes 5-8 kolonier i 100 

skudspidser af årsskud (juni).  

 

Rød æblebladlus  

Skadetærskel: Fund af blot 1 koloni i blomster eller bladrosetter varsler bekæmpelse. Vær 

særlig opmærksom, hvis der har været angreb året før. Bekæmpelse skal foretages tidligt, 

omkring 'museørestadiet', hvis skader på frugter skal undgås.  

 

Frugttræspindemide  

Biologisk bekæmpelse : Kan ske ved hjælp af rovmider, der forhandles og forsendes i 

'rovmidebånd', som er et stykke filt med voksne rovmidehunner i dvaletilstand. De voksne 

rovmider kommer frem af båndene i april-maj og etablerer sig på træerne. 1. år spreder 

rovmiderne sig og opformeres. 2. år efter udsætningen vil der normalt være balance mellem 

rovmider, rustmider og spindemider. 

Spindemidekontrol baseret på det relative antal rovmider og spindemider: 

Der plukkes 25 tilfældige blade fra lige så mange træer af samme sort.  

Er der 0-10 levende spindemider pr. blad, skal der være 1 rovmide pr. blad for at undgå 

kemisk bekæmpelse.  

Er der 10-20 levende spindemider pr. blad, skal der være 2 rovmider pr. blad for at undgå 

kemisk bekæmpelse.  

Kemisk bekæmpelse  

Skadestærskel - æg: Frugttræspindemider overvintrer som æg på grene og stammer. For at 

undersøge behovet for bekæmpelse af spindemider før 'grøn spids', bør der foretages en 

grenundersøgelse. Tæl æg på 100 grenvinkler før 'grøn spids'. Vejledende 

bekæmpelsestærskel er 30-50 æg pr. grenvinkel.  

Skadetærskel - spindemider:  

For at vurdere skadetærskelen for spindemider plukkes 100 blade. Er der spindemider på 60 

af disse, er skadetærsklen overskredet.  



 

Hindbærbille  

Hvide limplader tiltrækker hindbærbillen og anvendes til at registrere flyvningen og varsle om 

det rette bekæmpelsestidspunkt. Pladerne hænges op i kulturen, når blomsterknopperne er 

synlige. I starten i 0,5 -1 meters højde, senere fra 1-1,5 meters højde. De aflæses en gang 

ugentligt, og ugens fangst pilles af pladerne og antallet noteres ned. Det samlede antal biller 

pr. plade angiver bekæmpelsesbehovet. I den tysksprogede del af Schweiz anvendes følgende 

skadetærskel: Er der mindre end 5 biller pr. plade inden blomstring, er der ikke grund til 

bekæmpelse. Der opsættes mindst 2 hvide limplader i plantninger op til 2.000 m². Er 

plantningen større opsættes 1 fælde/2.000 m² ekstra.  

 

Blommebladhveps  

Registrering af blommebladhveps: Ved opsætning af hvide limplader kan 

bekæmpelsesbehovet og bekæmpelsestidspunktet fastslås mere nøjagtigt.  

Tidspunkt for opsætning: En uge før begyndende blomstring til en uge efter blomstring. 

Placering: Inde i plantningen, i randen af trækronen (sydsiden foretrækkes) og i øjenhøjde.  

Antal fælde : Mindst 2 fælder pr. sort  

Bekæmpelsestærskel: 80-100 blommehvepse pr. fælde, summeret op fra flyvningens 

begyndelse. Angreb kan bekæmpes efter afblomstring.  

 

 

Pæregalmyg 

 

For at fastslå det nøjagtige tidspunkt for bekæmpelse af pæregalmyg, opstilles en fælde for at 

konstatere fremkomsten af den voksne myg. Angrebne pærer med larver lægges på et bed, 

hvor de forpupper sig. Næste forår dækkes bedet med en sort spand. I bunden er boret et hul, 

ovenpå stilles et glas, hvor myggene samles. 

 

Kirsebærfluen 

Gule limplader med duftkapslen eller EKOLEP kan anvendes til vurdering af bekæmpelsesbehov 

for kirsebærfluen, der generelt kun optræder i sæsoner med for danske forhold ekstreme og 

varme somre.  


