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Forebyg angreb af pærebladlopper

Udfordring
Pærebladloppen er et sugende insekt med stor opformeringsevne og 
flere generationer årligt. Den bliver især et problem, når de naturlige 
fjender i plantagen ikke trives, som det er f.eks. er tilfældet, hvis man 
sprøjter med bredtvirkende insekticider. 

Pærebladloppen suger på skud og frugter, og efterlader sig et spor af 
honningdug og sodsvamp. For at få en pæn frugt, er man nødt til at 
holde pærebladlopperne på et minimum.

1. Brug feromonforvirring 
Brug feromonforvirring mod viklere frem for at sprøjte med bredtvirkende insektici-
der, som dræber nyttedyr som næbtæger og ørentvister. Nyttedyrene er meget vigtige 
for at holde bestanden af lopper nede, så derfor må de ikke sprøjtes væk!

Feromoner er de duftstoffer, som hunviklerne udsender, så hannerne kan finde dem. 
Ved at hænge feromondispensere op i plantagen, sørger man for, at hannerne ikke kan 
finde hunnerne.

 2. Sørg for højt græs
De naturlige fjender skal plejes. Sørg for, at græsset har lidt højde. Det er fint, hvis der 
er lidt kløver i græsset.

3. Udsæt naturlige fjender
Ved et middelkraftigt angreb af bladlopper har det god effekt at sætte næbtæger ud. 
Desværre er succesen meget afhængig af bl.a. vejret, og næbtægerne kan ikke klare 
opgaven, hvis der er rigtigt mange pærebladlopper.

4. Opsæt ørentvisterbo 
Lav bosteder til naturlige fjender, som ørentvister. Opsæt et ørentvisterbo i ca. hvert 8. 
træ. Her trives ørentvister, og forhåbentlig vil bestanden opformeres, så de kan spise 
en masse pærebladlopper.

Du laver nemt et ørentvisterbo ved at fylde en pottepose med halm, clipse den sam-
men og sætte en elastik eller et bånd i posen, så den kan hænges op i træet.

5. Brug et  skånsomt middel 
Bliver det rigtigt slemt med pærebladlopper, er det muligt at bekæmpe dem med 
midlet Movento, som tilsyneladende ikke tager nyttedyrene. Erfaringerne med midlet 
i 2012 har foreløbigt været rigtig gode.

Sådan gør du
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