
Rovkvalster  
(Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot) 

Naturvårdsverkets ärendenr. NV-04706-17 Godkännandet förenas inte med villkor. Får användas av var och en.  

 

STORLEK FÖRPACKNING 

500, 2000 resp. 10 000 st vuxna rovkvalster i  
bärmaterial  
 
FÖR 
Mot växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae).  
Effektiv vid kraftiga angrepp av växthusspinnkvalster, 
lämpar sig bäst i växthus och tunnel. 
 
NÄR 
Kan användas året runt, notera att växthus-
spinnkvalster är dess enda föda. 
  
HUR 
Vrid flaskan försiktigt, så rovkvalstren fördelas jämnt i 
flaskan. Sprid där spinnkvalster finns och applicera 
extra vid ”hot spots”, där det finns mycket spinn-
kvalster. Sprid med fördel rovkvalstren i toppen av 
plantan, t.ex. i gurka, istället för på lägre sittande 
blad. Lägre sittande blad kan tas bort vid svåra  
angrepp.  
 
Sätt in nya rovkvalster till dess att angreppet av spinn-
kvalster avtagit. Vid mindre angrepp av spinnkvalster 
kan det vara bra att sätta in rovkvalstren inför högre 
temperaturer på sommaren, eftersom spinnkvalster 
förökar sig väldigt snabbt vid gynnsamma för-
hållanden. Titta kontinuerligt på växterna som  
behandlas och ligg steget före större angrepp  
 
Låt materialet ligga på bladen minst några timmar 
efter utsättning för att säkerställa att rovkvalstren 
lämnat bämaterialet. 
 
Rovkvalstren är omgående aktiva vid utsättning. Kan 
med fördel kombineras med andra nyttodjur. 
 
 

KLIMAT 
Temperatur: 15-32°C  

Optimal temperatur: 15-25°C  

Luftfuktighet: Hög luftfuktighet (75 %RH)* 

 
DOSERING 
Lätt angrepp - 10 st/m2 
Kraftigt angrepp - 50 st/m2 
Gurka: 100-200 st/m2** 
 
FÖRVARING & LAGRING 

Använd snarast efter leverans. Om nödvändigt kan 
flaskorna lagras mörkt vid 8-10°C i 1-2 dagar. Förvara 
flaskorna horisontellt. 
 
*RH <75% hindrar äggkläckningen, dock är vuxna 
fortfarande aktiva vid lägre RH. Även om omkring-
liggande RH vid insättning är lägre än 75% kan RH vid 
bladytan vara högre.  
 
**Doseringen är angiven per m2 växthusyta. Spridning 
bör ske i hot spots, med en dos på 100-200st.  
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NYTTODJURET 
P. persimilis är vid leverans vita/genomskinliga i färgen. När de konsumerat sitt första byte ändras färgen till röd, som ett 
tecken på lyckad bekämpning. Rovkvalstret är ca 0,6 mm långt som färdigutvecklad vuxen och har 8 långa ben.  
 
Ägg läggs oftast i anslutning till spinnkvalsterangrepp. Det första nymfstadiet efter kläckning konsumerar inget spinnkvalster, 
men under de tre följande nymfstadierna och under det vuxna stadiet konsumerar rovkvalstret spinnkvalster och spinn-
kvalsterägg nästan konstant. Vid temperaturer över 30°C avtar jakten på byte. Vid gynnsamma temperaturer konsumerar ett 
vuxet rovkvalster 20 ägg och nymfer, eller 5 vuxna spinnkvalster per dag. Utvecklingstiden från ägg till vuxen är hälften så 
långt som spinnkvalstrets, och tar cirka 1 vecka vid 20°C, utvecklingstiden från ägg till vuxen minskar vid högre temperaturer.  

Dessa upplysningar lämnas endast som information. Det är upp till användaren att själv avgöra i vilken omfattning hen vill använda sig av  

informationen. Lindesro AB tar inte på sig någon skada som kan följa av användande av upplysningar eller produkter. 
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FÖRENLIGHET MED VÄXTSKYDDSMEDEL 

Rovkvalstret är känslig för flera växtskyddsmedel. Använd i första hand preparat som är skonsamma för nyttodjur. Se Kopperts 

sidoeffektlista eller kontakta Lindesro för rådgivning.   


