
Anvendelsen af pesticider mod
svampe og skadedyr i frugtplan-
tager er minimeret meget i de
senere år, og produktionen af
frugt og bær i Danmark nærmer
sig en optimal IP-produktion.
Anvendelsen af biologiske pro-
dukter mod diverse skadedyr og
svampe udnyttes desuden i
stigende omfang.
Rovmider, bakterier, virus og
nyttesvampe kan anvendes med
god effekt, og fremtiden giver
mulighed for anvendelse af
mange biologiske og mikrobiolo-
giske produkter i frugt- og bær-
produktionen.

Bladlopper 
Æblebladloppe og pærebladlop-
per optager føde fra frugttræer-
ne på samme måde som blad-
lus. Larverne/nymferne er flade,
stationære dyr, der udskiller eks-
krementer som klare dråber, der
klæber til bladene som en voks-

hinde. De voksne er derimod
meget livlige. Ved den mindste
forstyrrelse springer de væk fra
bladene. De voksne er desuden
udmærkede flyvere, der normalt
har en til to generationer om året
afhængig af art.

Næbtæger 
Nogle af de væsentligste nytte-
dyr i Danmark er næbtægerne
Anthocoris nemorum og A.
nemoralis.
Sidstnævnte er den eneste, der
på nuværende tidspunkt anven-
des som nyttedyr. Anthocoris-
næbtæger har en veludviklet
sugesnabel, der er egnet til at
spidde byttedyr med. På menu-
en står skadedyr som mider,
bladlus, sommerfuglelarver/æg,
bladlopper/cikader med mere.

Anthocoris placerer sine æg på
de planter, hvor der er byttedyr til
deres afkom. Æggene lægges tit

inde i bladkødet, hvorfra der
kommer en nymfe, der ligner
den voksne tæge lidt i udseen-
de. Både nymfer og voksne er
aktive nyttedyr, og da det kun er
den voksne, der kan flyve, kan
man se nymferne på de samme
planter i lang tid, forudsat at der
er byttedyr til stede.
Under udviklingen skifter nymfer-
ne hud mange gange, før de
bliver til voksne tæger. I septem-
ber-oktober måned går tægerne
i vintersøvn (dvale), og de kom-
mer først frem, når varmen tager
til næste forår. Tæger har ikke
mange naturlige fjender, men de
tåler dårligt sprøjtning med
bredspektrede insekticider.

Udsætning af nyttedyr
Anthocoris-tægen skal udsættes
så tidligt på sæsonen som
muligt for at etablere en popula-

tion, der er tilstrækkelig til at
kontrollere skadedyrene midt på
sommeren. Derfor skal nytte-
dyret udsættes ved løvspring
(sidst i maj eller først i juni), hvor
temperaturen er tilstrækkelig høj
for en god etablering. På dette
tidspunkt vil en naturlig popula-
tion ikke være tilstrækkelig i antal
til at bekæmpe skadedyrene.
En aktiv udsætning vil i øvrigt
hurtigt genskabe en population,
hvis tidligere sprøjtninger har
fjernet alle nyttedyrene.

Anthocoris leveres primært som
voksne i flaske med 200 stk. 
Der anvendes 1.200-1.600 stk.
per hektar, som fordeles på 5-6
centrale steder. Tægerne udsæt-
tes jævnt i plantagen eller i ”hot-
spots”, hvor angreb ofte ses.
Rovtæger er gode flyvere, så for-
delingen sørger de selv for.
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SÅ ER DER SERVERET - Anthocoris
næbtæge bruger sin lange sugesnabel til
at udsuge en bladloppe.


