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Skinnbaggar – okända medhjälpare i frukt och bärodlingar
Rovskinnbaggarna och
näbbskinnbaggarna lever av
små insekter, ägg och kvalster.
Eftersom de flesta arterna
övervintrar som vuxna börjar de
jaga skadedjur direkt på våren.
Skinnbaggarna har en kraftig sugsnabel.
Den sticker de in i en växt eller ett bytesdjur och suger ut innehållet, samtidigt som
de sprutar in sin giftiga saliv. Bland de växtätande skinnbaggarna finns flera skadedjur,
medan de rovlevande skinnbaggarna är nyttodjur.

Skinnbaggarna är viktiga nyttodjur i frukt –
och bärodlingar. 
Foto: Christina Winter

På jakt i fruktträd
och bärbuskar

Rovskinnbaggarna och näbbskinnbaggarna
är särskilt viktiga nyttodjur i frukt och bärodlingar. Det finns många olika arter och
de är dessutom talrika.
Det finns skinnbaggar som är specialiserade på skadedjuret fruktträdsspinnkvalster.
De lägger sina ägg i kvalstrens äggkolonier. En vuxen skinnbaggshona kan äta 3 000
spinnkvalster under sitt liv och därför spelar de en stor roll för bekämpningen.

Några arter bland bärfisarna äter fjärilslarver. Bärfisarna sticker in sin sugsnabel och suger ut
innehålet ur larven.
Foto: Mats Wilhelm
Som vuxna har de alla en trekantig plåt på ryggen bakom nacken.
Foto: Hans Steiner

De rovlevande skinnbaggarna äter bytesdjur både som unga och vuxna. Därför
behöver de en varierad vegetation runt
fälten där de kan jaga insekter när det inte
Bjud skinnbaggen på bytesdjur
finns skadedjur i odlingarna. SkinnbaggarNäbbskinnbaggarna lägger många ägg, na samlas gärna i lövträd och buskar, till
upp till 200 per hona. Ju mer mat de hittar exempel sälg, hassel, björk och ek. Där
tidigt på säsongen desto fler ägg lägger de.

övervintrar de också under barken. Så se
till att spara och vårda de här träden.
Plantera gärna blommande buskar som
fläder, aronia och häggmispel.
Läs mer i appen Nyttodjur och på www.
jordbruksverket.se/mangfaldpaslatten


Du hittar appen Nyttodjur
gratis på App Store eller
Google Play.
Sök på Jordbruksverket.

Christina Winter, Rådgivningsenheten,

Jordbruksverket.
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Vi söker fler spannmålsleverantörer!
Efterfrågan på våra ekologiska spannmålsprodukter ökar
och vi behöver fler kontraktsodlare. Vi söker i första hand
dinkel, grynhavre, och vårvete.
Odlingen ska vara godkänd enligt KRAVs regler.

I undersökningen Sustainable Brand Index
är det Sveriges befolkning som avgör vilket
varumärke som verkligen gör skillnad.
Saltå Kvarn har i år utsetts till
Sveriges mest hållbara varumärke.

Saltå Kvarns vision är att rädda Östersjön
Vi premierar ekologiskt kretsloppsjordbruk och betalar mer
för miljöförbättrande åtgärder med vårt bonussystem,
Saltås verktygslåda för en bättre planet. För skörd 2014
betalade vi upp till 30 öre mer per kilo kvarngill spannmål i
Verktygslådebonus.

Vi är i år utnämnda till Sveriges mest hållbara varumärke.
Välkommen att leverera till oss!
Hör av dig till kvarnchef Lisa Trolle på
lisa.trolle@saltakvarn.se eller 08-551 508 00

153 91 Järna 08 551 508 00 www.saltakvarn.se

