
God odlingshygien 
i växthus



FÖREBYGGANDE HYGIENRUTINER MOT 
VÄXTSJUKDOMAR OCH SKADEINSEKTER
Förebyggande åtgärder som rekommenderas åt alla odlare:

 ▫ Anställda och besökare desinficerar alltid sina händer  
då de kommer till odlingen.

 ▫ Håll ytterdörrarna låsta.
 ▫ Desinficeringsmattor ska finnas vid alla ingångar och de

ska regelbundet fyllas på och hållas rena.
 ▫ Strängt förbjudet att ta med sig färska grönsaker och  

frukter till odlingen.
 ▫ Besökare ska alltid använda skyddskläder, skoskydd

och handskar. Detsamma gäller för servicepersonal  
i mån av möjlighet.

 ▫ Anteckningsmaterial ska erbjudas besökare för att
undvika att eget anteckningsmaterial tas med in i
växthuset.

 ▫ Mobiltelefoner och andra privata föremål får inte tas med  
in i växthuset av varken besökare eller anställda.

 ▫ Hobbyväxter ska inte odlas i växthusanläggningen.
 ▫ Skola all personal så att de lär sig känna igen växtsjukdomar  

och skadeinsekter.
 ▫ Använd gula klisterfällor och gör regelbundna uppföljningar  

av flygande skadeinsekter.
 ▫ Skörda endast i häckar som är avsedda för ändamålet.  

Bladning görs inte i häckar som cirkulerar till packeriet.
 ▫ Vid direktförsäljning ska nya engångslådor användas.
 ▫ Ifall lådor tas tillbaka från affären ska de alltid tvättas i  

kokhett vatten (100°C).
 ▫ Sko- och handdesinficeringar mellan varje växthus och  

avdelning rekommenderas.
 ▫ Desinficeringsmatta för pumpkärror som används vid  

avhämtning av produkter rekommenderas.



ODLINGENS ÅTGÄRDSPLAN

Allmän begränsningsstrategi vid misstanke om en ny skadegörare:

 ▫ Kontakta odlingsrådgivare eller anmäl misstanke direkt till 
NTM-centralens växtinspektörer.

 ▫ Informera alla som behöver känna till (köpare, grönsakspackerier, 
entreprenörer, rådgivare, plantdrivare, återförsäljare, osv.) att en 
smitta har upptäckts eller misstänks finnas i anläggningen.

 ▫ Fördela arbetet så att endast någon eller några ur personalen 
vistas i det misstänkta växthuset/avdelningen. 

 ▫ Begränsa rörligheten i det område där smitta misstänks.
 ▫ Var noggrann med att personalen använder skyddskläder,  

engångshandskar och desinficerar händerna genast då de  
lämnar växthuset/avdelningen/avgränsat område.

 ▫ Använd skilda verktyg, kärror och lådor i det drabbade området. 
Dessa desinficeras med jämna mellanrum.

 ▫ Allt plantavfall förs till ett komposteringsområde där  
spridningsrisken till övrig odling är minimal.

 ▫ Ta inte emot besök.



YTTERLIGARE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Vid ankomst till odlingen:
• Tvätta händerna med tvål och vatten före  

desinficering. Samma gäller efter pauser.
• Personalen byter till rena arbetskläder,  

egna eller av odlaren tillhandahållna. 
• Desinficera arbetsverktyg och byt handskar  

vid byte av plantrad.
• Flytta inte arbetsvagnar och verktyg  

mellan växthus/avdelningar.
• Håll omgivningen kring växthusanläggningen  

ren och städad.
• Håll regelbunden hygienskolning för personalen.

Kontaktuppgifter till växtinspektörer  
vid NTM-centralen i Österbotten

• Fredrik Ström, 050 312 8646
• Jenni Orjala, 050 312 8668
• Sirkku Niemelä, 050 312 8606
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