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Fälla och lockmedel  

För övervakning och fångst av hallonänger används en grön fälla 

med vita vingar, samt e� lockmedel som placeras i den lilla korgen 

under fällans lock. Lockmedlet består av do"ämnen från hallon-

blommor och lockar $ll sig både hanar och honor. Hallonängern 

lockas av både lockmedlet samt den vita färgen på vingarna som 

liknar en jä�elik hallonblomma. När hallonängern flyger in i vingar-

na trillar den ner i en behållare med såpva�en. Behållaren ska vara 

fylld $ll ca 5 cm med va�en och e� par droppar såpa för a� 

hallonängern ska fångas.  

Placering  

En fälla/250 m2 placeras 1—1,5 m över jorden. Do"ämnet 

placeras i korgen i toppen av fällan. Rör do"ämnet så lite som 

möjligt med fingrarna. Röj runt omkring fällan så a� den är väl 

synlig och lä3llgänglig för hallonängern.  Vid tunnelodling är det en fördel a� placera en fälla 

mi� i tunneln samt i närheten av öppningar. Om det växer vilda värdplantor t.ex. hallon, 

björnbär, och tjörn nära odlingen kan det vara nödvändigt med y�erligare fällor för a� fånga 

de hallonängrar som kläcks där.  

Tidpunkt  

Fällorna ska sä�as upp innan hallonängern börjar flyga, dvs. 4-6 veckor innan begynnande 

blomning och ska si�a uppe $ll blomningen är slut. Den här perioden är o"a från april $ll juli, 

men kan vara längre under plast eller i höstsorter. Fällorna bör kontrolleras regelbundet och 

då kan man även passa på a� byta ut såpva�net vid behov. Vid en fälla / 250 m
2
 kan en veck-

ovis fångst på mer än 5-10 hallonängrar under några veckor  indikera e� behov av y�erligare 

bekämpning. Lockmedlet ska bytas ut var 4-6 vecka. Under en normal säsong är 2 förpack-

ningar med lockmedel per fälla $llräckligt. Fällan inkluderar 1 

lockmedel, det andra köps separat. 

Fällan består av: 

- 2 vita “vingar” 

- 1 hink  

- 1 skruvlock 

- 1 lock 

- 1 snöre  

- 1 behållare för lockmedel  

- 1 nät (placeras över hålet för a� undvika fångst av bin) 

Fällan sä�s ihop $ll e� färdigt resultat som visat på bilden.  

Förvaring 

Fällan kan återanvändas år e"er år. Oöppnade förpackningar med 

lockmedel förvaras i frys.  

Hallonängerfälla 

 Fälla och lockmedel för hallonänger 

(Byturus tomentosus)  

Kontakta gärna oss för mer informa�on 

Biobasiq Sverige AB •    info@biobasiq.se 

www.biobasiq.se 


