Indlægsseddel – A Green Way® Blommeviklerfælde

®

A Green Way® Blommeviklerfælde er en effektiv limfælde med feromon, der hjælper dig i forebyggelsen af
orm i blommer. Én fælde dækker en lille parcelhusgrund.

Brugsanvisning
1.
2.
3.
4.

Vær sikker på at pakken indeholder alle dele: 1 hus, 2 limplader, 2 feromoner og 2 wire.
Sæt de to wire i to af hullerne i toppen huset (jf. billede 2)
Fold den ene side op – de to flapper skal igennem de aflange huller i siderne (jf. billede 3)
Fjern det beskyttende papir fra limpladen og læg limpladen ind i den åbne side af huset, med den klistrede
flade opad (jf. billede 4).
5. Åbn sølvposen med feromonet og hæld denne på limpladen. OBS! Papstykket i posen skal ikke anvendes
(jf. billede 5). Fold nu den anden side op af huset.
6. Hæng fælden op i træet, ca. i øjenhøjde, ved hjælp af de to wire i toppen af huset.
7. Feromonet er aktivt i op til 6 uger, herefter udskiftes limplade og feromon.

lignende insekt, kaldet en vikler. Viklerne ernærer sig af nektar og formerer sig tidligt i forårsmånederne. Kort
tid efter træets blomstring, lægger viklerne deres æg på bladene og i blomsterne.
Æggene klækkes efter 8-14 dage, ud kommer larverne, som straks vil søge efter en frugt, de kan leve i.
Larverne lever derefter beskyttet inde i frugten, hvor de ernærer sig af kernehuset. De angrebne frugter fyldes
med larvernes ekskrementer, hvilket sætter gang i en nedbrydningsprocess og frugten derved langsomt
rådner. Larven er færdigudviklet i løbet af ca. 4 uger, og vil hernæst søge plads til overvintring.
Orm inde i frugt kan ikke bekæmpes. Når de først er inde i frugten, har de allerede lavet skaden. Et angreb skal
forebygges – men forebyggelsen foregår på flere måder, og forebyggelsen skal foregå hele sæsonen. På denne
måde forebygger du ikke kun denne sæsons orm, men en vedvarende indsats forebygger også orm næste år.

Hvordan slipper du for orm i blommerne? Når du ved hjælp af A Green Way® Blommeviklerfælde har
konstateret forekomsten af viklere, kan du selv gøre en indsats for at undgå, at de finder vej ind i frugten. Det
er vanskeligt, men også uhensigtsmæssigt, at benytte insektgifte i sine spiselige afgrøder, så derfor foreslår vi
følgende metoder:
1. Brug A Green Way® Blommeviklerfælde. Ved brug af en god fælde kan du hurtigt vurdere om en
forebyggende indsats er nødvendig. Ved fangst af små, brune sommerfuglelignende insekter bør en
forebyggende indsats iværksættes.
2. Brug nyttedyr. Snyltehvepse er gode til formålet, men der skal sættes ind, når du opdager at viklerene er
der. Snyltehvepse kan bestilles hos din planteskole eller på nettet.
3. Fjern angrebne og nedfaldne frugter. Sørg for at alle nedfaldne frugter samles op og afskaffes igennem
hele sæsonen. Undgå at lægge dem i en kompostbunke i nærheden. Smid hellere i skraldespanden, så er
du sikker på, at eventuelle larver ikke overvintrer.
4. Efter høst kultiveres jorden under og omkring træet. Dette forhindrer larverne i at overvintre lige under
træet.
5. Lad fælden hænge i hele sommerperioden. På denne måde kan du holde øje med forekomsten, og gøre
en indsats, så snart problemet opstår.
For flere råd, kontakt os gerne.
A Green Way er et registreret varemærke ejet af Tanaco A/S
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Om blommeviklere (orm i blommer): Larverne i dine frugttræer kommer fra et lille sommerfugle-

