Biologisk Plantesbeskyttelse

Fælde og lokkemiddel til
Hindbærbillen (Byturus tomentosus)
Fælde og lokkemiddel
Til varsling og fangst af hindbærbillen anvendes en grøn funnelfælde med hvide faner og
lokkemiddel som placeres under fældens låg. Hindbærbillen tiltrækkes af duften af lokkemidlet
samt farven på de hvide faner, som simulerer en kæmpe hindbærblomst. Fælden er designet
således, at billerne flyver ind i fanerne og falder videre ned gennem tragten, hvor de lander i
bunden af spanden, som fyldes til ca. 5 cm dybde med sæbevand for at forhindre billerne i at
undslippe.
Placering
Fælden skal placeres ca. 1m – 1,6m over jorden. Hvis der ikke findes andre muligheder for
ophæng, så fastgør fælden til en pæl plantet sikkert i jorden. Fjern bladvækst omkring fælden,
så den forbliver synlig. Én fælde dækker et område på ca. 250 kvm. Fælderne inde i afgrøden
skal fordeles jævnt, som i et gitter design. Hvis der vokser vilde værtsplanter (eks. hindbær,
brombær og tjørn) tæt på afgrøden, så kan det være nødvendig med yderligere fælder for at
overvåge billens aktivitet.
Tidspunkt
Fælderne skal placeres inden billerne begynder at flyve, dvs. 4-6 uger før begyndende
blomstring, og vedligeholdes indtil afblomstring. Denne periode er som regel fra april til juli,
men kan være længere i planter under plast eller i efterårssorter. Fælderne bør tjekkes
ugentligt. Ved denne lejlighed kan vandet i bunden af fælden udskiftes. Ugentlig fangst på
mere end 5-10 biller per fælde kan indikere et behov for yderligere bekæmpelse.
Lokkemidlet skal udskiftes hver 4-6. uge. I en normal sæson er 2 dispensere med lokkemiddel
per fælde tilstrækkelig.
Fældens design
Fælden består af:
- 2 hvide faner
- 1 spand
- 1 skruelåg m. funnelfælde
- 1 låg
- 1 snor
- 1 holder til lokkemiddel
- 1 net (placeres over hullet for at undgå fangst af bier).
Fælden sammensættes til et færdigt resultat, som vist på billedet
Dispensere med lokkemiddel købes separat.
Opbevaring
Fælderne kan genanvendes år efter år. Uåbnede dispensere med lokkemiddel kan opbevares i
fryseren.
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