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BANKERPLANTER 
     
Bankerplanter fra EWH BioProduction er et system til forbedring af bladlusbekæmpelse i 
grøntsager og potteplanter i væksthus. 
Bankerplanter indeholder som navet siger en “bank” af  snyltehvepse, idet bladlusene 
efterhånden parasiteres og frigiver bladlussnyltehvepse i en jævn strøm. De bladlus som 
benyttes på bankerplanterne vil ikke angribe de dyrkede tokimbladede planter, da de kun 
lever på enkimbladede planter. I dette tilfælde kornplanter. Det er en forudsætning for at få 
systemet til at fungere, at der frigives parasitter og eller predatorer samtidig med eller kort 
efter bankerplanterne er introduceret. 
Hvilke typer bankerplanter er tilgængelige 
Bankerplanter “Aphidius colemani/galmyg-system” med havrebladlusen Rhopalosiphum padi 
Bankerplanter “Aphidius ervi/galmyg-system” med kornbladlusen Sitobion avena. 
Hvert system tilstræbes at indeholde minimum. 500 bladlusindivider fra start. 
 
Hvordan benyttes bankerplanter 
1. Bankerplanter “Aphidius colemani/galmyg”anvendes mod ferskenlus og agurklus. 

Min. 5 bankerplante-enhed indsættes pr. 1.000 m². Gentages hver 2.-3 . uge. Samtidig 
med introduktion indsættes 0,15  Aphidius colemani/m2. Dette gentages i mindst de 3 
følgende uger. I juni-juli-august, når temperaturen er over 25 grader i snit eller der 
kommer hyperparasitter ind, udsættes galmyg i stedet for A.colemani. 

2. Bankerplanter “Aphidius ervi/galmyg” anvendes mod stribet og 2-plettet kartoffellus. 
1-5 bankerplanteenheder indsættes pr. 1.000 m2. Gentages hver 2.-3. uge. Samtidig med 
introduktionen indsættes 0,15 Aphidius ervi/m². Gentages i min. 3 følgende uger. I juni-
juli-august, når temperaturen er over 25 grader i snit eller der kommer hyperparasitter ind, 
udsættes galmyg i stedet for A.ervi. 
 

Ved modtagelse af bankerplantesystem 
Fjern låget af systemet, og tag  forsigtigt vækstblokken ud. Placer den på et selvstændigt 
stykke Cocovita/rockwoll/grodan eller jord på et lyst sted ved midtergangen, og anbring evt. 
en drypslange i klumpen. Vær sikker på at der drænes normalt. 
Bankerplanter fungerer normalt indtil max.-temperaturen når 30 grader celcius. 
Der går mindst 2 uger før bankerplanterne fungerer optimalt. 
 
Evt. brug af skadelige pesticider. 
Bankerplanten med klump fjernes, indtil giftvirkningen er ovre.                 
 


