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

I samarbete
med

Blomflugor – Flitiga pollinerare med glupska larver
ra ägg och i försök har enskilda larver ätit med många blommande örter, buskar och
mellan 150 och 500 bladlöss under sin ut- träd är bra övervintringsplatser för blomveckling från larv till puppa.
flugorna.
Blomflugor gillar blommor

Eftersom de fullbildade blomflugorna livnär sig på pollen och nektar gynnas de av
att det finns blommande örter, buskar och
träd under hela växtsäsongen. Särskilt på
Blomflugorna söker aktivt efter bladlusko- våren behöver honorna pollen. God tilllonier och lägger äggen vid dem. Honorna gång på pollen gör att de producerar fler
anpassar tidpunkten för äggläggningen så ägg. Sälg är en bra pollenväxt som ger polatt de undviker att lägga ägg i gamla blad- len tidigt på säsongen.
luskolonier där lössen redan fått vingar och
God tillgång på pollen på hösten ger bra
snart lämnar bladet.
förutsättningar för en stark population efEn blomflugshona lägger flera hund- terföljande vår. Solbelysta gläntor och bryn

Blomflugslarv som äter en bladlus 
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Fråga oss,
vi kan och
förstår.

Puppa av blomfluga 

Behåll och skapa gröna stråk

Blomflugorna följer gröna stråk i landskapet för att ta sig från övervintringsplatserna
ut i åkern. De kan följa öppna diken som
omges av gräsmark. I öppet åkerlandskap
med stora fält kan du anlägga en så kal�lad skalbaggsås. Då sprider sig blomflugorna lättare.

Ann-Marie Dock Gustavsson

Foto: Lina Norrlund

Ann-Marie
Dock
Gustavsson,
Jordbruksverket

Blomfluga i stråsäd 
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Som lantbrukare behöver
du ibland hjälp.
Inte bara med det praktiska, utan
också med det ekonomiska.
Använd oss på Nordea Jord & Skog
– vi finns för dig. Tillsammans med dig
bollar vi idéer, framtidsplaner, problem
och lösningar. Vare sig det handlar
om skatteregler, nyinvesteringar eller
generationsskiften.
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Blomflugorna gör nytta på två
sätt. Den fullbildade flugan
pollinerar växter när den hovrar
som en helikopter mellan
blommor och flera arter av
blomflugor har larver som äter
bladlöss.

Välkommen till specialistgruppen
Nordea Jord & Skog.

Gör det möjligt

nordea.se/jord&skog
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Vill du förbättra din lönsamhet?

Prova vår ekorådgivning.
Du kan också få hjälp med planering och ekonomiska beräkningar
vid omställning från konventionellt till eko. Alla företag är unika
och därför krävs det en individuellt anpassad rådgivning, och det
är just det som är vår styrka.
Hushållningssällskapet Skaraborg
0511-248 00 | www.hushallningssallskapet.se

Funderar du på
ekologiskt?
Vi har 30 års erfarenhet av KRAV- och EUcertifiering och vill gärna bidra till din framgång
på marknaden. Våra 24 duktiga revisorer
kan lantbruk och livsmedel och finns från
Simrishamn till Vilhelmina.
Vill du veta mer? Kontakta oss så blir du
uppringd av en kunnig revisor inom 24 timmar.

Ps. I år fyller vi 30 år. Tidigare var vi en del av
KRAV som bildades 1985. Ds.
Telefon: 018 – 17 00 00
E-post: lantbruk@kiwa.se
Hemsida: www.kiwa.se

