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För många är fritidsodling ett roligt mom- 
ent i livet (Björkman, 2012). Villaträdgår-
dar, balkonger och uteplatser kan ge rum 
för avkopplande oaser för många fritids- 
odlare. Det kan tyvärr även vara utrymmen 
för stress när tid och kunskap fattas, särskilt 
om skadedjur angriper oasen. Det finns 
en vilja att tänka miljövänligt vid angrepp. 
Trots detta såldes 2012 flera ton kemiska 
insektsmedel av klass 3 till svenska hushåll 
(Kemikalieinspektionen, 2013).

Det finns dock en alternativ miljö-
vänlig lösning och det är att bekämpa 
skadedjuren med hjälp av trädgårdsväxter. 
Dessa kan attrahera skadedjurens naturliga 
fiender, nyttodjuren, in i fritidsodlingen. 
Dessa håller skadedjuren i schack genom 
att äta upp eller lägga ägg i dem (Petters-
son & Åkesson, 1998). Dessutom kan träd-
gårdsväxterna även ha direkt reducerande 
eller repellerande effekt på skadedjuren 
(Song et al., 2010). 

Det luktar blommor
Trädgårdsväxter producerar flyktiga kemi-
kalier som luktar och kan finnas i stora 
delar av växten (Das, 1995). Dessa hjälper 
både skadedjur och nyttodjur att identi-
fiera och lokalisera sin värdväxt (Hadacek, 
2002). Nyttodjuren associerar lukten av 
vissa trädgårdsväxter med att det finns mat 
och plats för att lägga ägg (Landis et al., 
2000). Mat kan både vara nektar och pol-
len men även bytesdjur att äta, såsom blad-
löss. Vissa nyttodjur använder skadedjuren 
som äggläggningsplats som därmed dör. 
För skadedjuren kan vissa trädgårdsväxter 
också associeras med mat och ägglägg-
ningsplats, vilket resulterar i att växten blir 
angripen. 

Det finns dock trädgårdsväxter som 
luktar så pass illa att skadedjuren lämnar 
området (Gohole et al., 2005). Däremot 

LTV-fakultetens faktablad

Hortonomprogrammet
och Fritidsodlingens riksorganisation FOR

2014:27

ALNARP

längre distanser. Färgen på blommor och 
blad kan associeras med mat- och ägg-
läggningsplats för både skade- och nyt-
todjur (Kevan, 1972). Många nyttodjur är 
inte aktiva skadedjursjägare hela livet utan 
bara i vissa stadier av sin livscykel (Pett- 
ersson & Åkesson, 1998). Kunskap om 
nyttodjurs utseende både som ung och 
vuxen är viktigt. Larven som oroar od-
laren kan vara en nyckelpiga som slukar 
bladlössen och inte blomman. Därmed är 
den ett hjälpsamt redskap i kampen mot 
skadeangrepp. 

Många nyttodjur behöver även nek-
tar och pollen för att kunna överleva 
(Wäckers et al., 2005). Trädgårdsväxter 
kan locka till sig nyttodjur genom lukten 
men även genom färgen och mängden 
blommor (Kevan, 1972). Dessutom har 
det visat sig att de blir bättre jägare när 
de har lättillgänglig blomstermat (Wäck-
ers et al., 2005). Tillgänglig nektar kan bli 
ett problem om det finns brist på antalet 

påverkas inte alla skadedjur likadant. En 
trädgårdsväxt som repellerar ett skadedjur 
kan ha liten eller ingen påverkan på en 
annan. Eftersom luktsinnet kan vara väl-
digt känsligt hos många skadedjur kan 
dofterna från en mångfald av olika väx-
ter vara till stor hjälp för odlaren. Det blir 
svårare att lokalisera trädgårdsväxten som 
skulle angripas och resultatet kan vara att 
skadedjuret inte hittar sin värdväxt. Många 
trädgårdsväxter har även en dubbel verkan, 
de kan repellera skadedjur samtidigt som 
de attraherar nyttodjur (Song et al., 2010, 
2011). För ett urval av trädgårdsväxter och 
deras positiva egenskaper, se tabell 1. 

Erbjud mat och skydd genom hela 
livet
Det är inte bara lukten som hjälper ska-
de- och nyttodjuren att hitta rätt träd-
gårdsväxt (Godfray, 1994). Synen har en 
stor inverkan på lokalisering av mat- och 
äggläggningsplats, detta gäller särskilt vid 
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blommande växter men även en bristan-
de växtmångfald. Det finns flera träd-
gårdsväxter som erbjuder goda mängder 
nektar/pollen, se tabell 2. Nyttodjurets 
mundelar behöver dessutom överens-
stämma med blommans hylle. En djupare 
blomma med nektarn i botten kan vara 
omöjlig för vissa att komma åt, därmed 
går nyttodjuret utan mat. Med ett stort 
utbud av olika sorters blommande träd-
gårdsväxter kan fler nyttodjur få möjlig-
het till lättillgänglig blomstermat. Dessut-
om är det viktigt att kunna erbjuda nektar 
under hela växtsäsongen, från tidig vår till 
sen höst. Många nyttodjur kan även söka 
skydd bland växtmaterial i fritidsodlingen 

för att övervintra (Wäckers et al., 2005). 
Genom att låta växtmaterial vara kvar i 
odlingen över vintern samt ha ett brett 
sortiment av tidigblommande trädgårds-
växter ger det odlaren en god möjlighet 
att etablera ett tidigt försvar av nyttodjur 
(Rahbek Pedersen, 2012). 

Ett bra försvar – tips och råd
• Erbjud nektar/pollen från tidig vår till 

sen höst. Detta kan hålla nyttodjuren 
kvar i odlingen.

• Var uppdaterad på nya sorter. Nya/
ovanliga färger på blommor och blad 
kan förhindra att skadedjuren tar sig in i 
fritidsodlingen genom att de helt enkelt 

inte känner igen sina värdväxter.
• Ha en mångfald av trädgårdsväxter för 

att kunna erbjuda nektar och pollen till 
flera olika nyttodjur.

• Ha kunskap om hur de olika skade- 
och nyttodjuren ser ut, även i unga sta-
dier.

• Ha kunskap om vilka växter som ten-
derar att angripas av skadedjur

• Viktigt att förstå är att detta inte är en 
perfekt lösning utan fritidsodlaren får 
förvänta sig viss skada. Dock kan pla-
nering av växtval hjälpa till att reducera 
och hålla skadedjuren i schack.

Trädgårdsväxter och deras positiva egenskaper
Tabell 1: Ett urval av trädgårdsväxter med positiva egenskaper.  Växten kan repellera/reducera (R) skadedjur och/eller attrahera 
(A) för nyttodjur.

Namn Egenskap Referens
Basilika R/A (Song et al., 2010)
Blåklint R/A (Song et al., 2010)
Dill A (Adedipe & Park, 2010)
Kattmynta R/A (Song et al., 2010)
Krokus A (Rahbek Pedersen, 2012)
Kryddsalvia A (Petersen Kjöbek et al., 2004)
Kryddtimjan R (Nottingham et al., 1991)
Leverbalsam R/A (Song et al., 2011)/(Song et al., 2010)
Ringblomma A (Colley & Luna, 2000)
Sommarkyndel R/A (Song et al., 2011)/(Song et al., 2010)
Stjärnflocka A (Petersen Kjöbek et al., 2004)
Tagetes R (Suatmadji, 1969)
Tulpan A (Rahbek Pedersen, 2012)
Vinterkyndel R (Nottingham et al., 1991)

Trädgårdsväxter med goda nektar/pollen resurser
Tabell 2: Ett urval av trädgårdsväxter med goda nektar och pollenresurser.

Namn Referens
Bondböna (Wäckers et al., 2005)
Honungsört (Colley & Luna, 2000)
Koriander (Colley & Luna, 2000)
Morot (Wäckers, 2004)
Oregano (Wäckers et al., 2005)
Prästkrage (Wäckers, 2004)
Vide (hankön) (Bommarco & Pettersson, 2003)
Zucchini (Wäckers et al., 2005)
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