
Växtskydd  
 

Bladlöss, delas i åtta familjer. De suger saften från blad, grenar och rötter. Vill det sig illa kan de 

överföra virussjukdomar. Svampar av typen svart sot daggen kan växa i lössens exkrementer i den så 
kallade honungsdaggen. 
Kända arter, dels den svarta bönbladlusen som på sommaren angriper nästan alla örtartade växter 
och dels gröna respektive röda löss, som angriper körsbär, äppelträd, vinbär, hallon, ros och ärter. 
 
Biologiskt växtskyddmedel att framställa själv; 
* Nässelvatten: blötlägg 1 kg nässlor i 10 liter vatten. Rör om då och då och låt dra i 12 timmar – sila 
lösningen och spruta över flera dagar i följd. 
* Såpvatten: blanda 1 – 2 matsked gul eller grönsåpa med en liter ljummet vatten. Den kraftiga 
lösningen behövs när man ska bekämpa svarta bladlöss (ej i starkt solsken). Upprepa mins 3 ggr med 
4 - 5 dagars mellanrum. 
* Fräkenextrakt mot mjöldagg som angriper krusbär. Svampangrepp på jordgubbar bekämpar man 
genom att vattna med nässelvatten och extrakt av gul lök. 
 
Skydd av växter som trivs tillsammans 
* Plantera körvel mellan salladraderna – kyndel mellan bönorna – lavendel och salvia bland 
rosorna och tagetes under träd. 
Naturliga bladlössfiender 
Stinksländor, nyckelpigor, tvestjärtar, jordlöpare, bladlössflugor och små fåglar.  
 

Skydd mot sniglar och snäckor 
Sniglar, skallösa eller skalbärande är blötdjur, aktiva på natten. Snäckor kan räknas som nyttodjur 
men kan ge sig på unga salladsblad, kål och blomsticklingar. 
 
Att bli av med sniglar! 
* Samla in dem i snigelfällor – nedgrävd bägare med till hälften öl, mekaniskt eller biologisk 
bekämpningsmedel.  
* Strömedel som sand, träspån och sågspån har en uttorkande effekt som sniglar ogillar. 
* Växter med starkdoft ogillas av sniglar såsom senap, vitlök och purjolök. 
* Blanda jorden med tomat-, ormbunksblad -, oregano och mejramblad. Gör ett kådahaltigt avkok 
av grankottar. 
* Ekologisk bekämpningsmedel mot sniglar finns att köpa. Välj den sort som inte påverkas av regn 
eller vatten. 
 
 
 
Var med och dela med dig av dina kunskaper då gör vi listan längre 
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