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Kjemi mot trips: virker – virker ikke? 
Annichen Smith Eriksen 

 

Når plantevernmidlene virker dårlig mot amerikansk blomstertrips, er det lett å skylde på 

resistens. Men noen ganger kan det være andre årsaker til dårlig effekt. 

 

Dårlig middel 

I vår erfarte vi i to ulike plantekulturer i to gartner at Conserve virket svært dårlig mot trips.  

I det ene gartneriet var det angrep av nelliktrips. Vanligvis virker Conserve bra mot 

nelliktrips. Men denne gangen var virkningen svært dårlig. Da de skulle gjenta sprøytingen, 

var flasken med Conserve tom og de måtte åpne en ny flaske med Conserve. Etter denne 

sprøytingen var det svært god effekt på tripsen og angrepet ble så kraftig redusert at de kunne 

forsette med nyttedyr. 

 

I det andre gartneriet var det angrep av amerikansk blomstertrips. De bruker biologisk 

bekjempelse og sprøyter derfor svært sjeldent med kjemisk plantevernmidler. Vanligvis er det 

god effekt av Conserve de få gangene de må sprøyte mot tripsen. Men denne gangen virket 

Conserve omtrent ikke. Det var fortsatt mye trips på plantene etter sprøytingen. 

Neste gang brukte de en annen flaske med Conserve og da var det god effekt av sprøytingen. 

 

Konklusjon: Hvis du får unormal dårlig effekt av plantevernmiddelet, så prøv med en ny 

sprøyting fra en annen flaske.  

 

Store tripsangrep 

Tripsen går gjennom mange stadier fra vugge til grav (egg – nymfe – puppe – voksen). Ingen 

av de kjemiske plantevernmidlene virker mot alle stadier av tripsen. Det er derfor viktig å 

gjenta behandlingene. Ved ca 20
0
C sprøytes det med en ukes mellomrom. Ved temperaturer 

under 17-18
0
C går utvikningen av tripsen saktere og det sprøytes med ca 10 dagers 

mellomrom. 

    
Trips kan gjøre stor skade i både blomster og grønnsaker. Foto: A. Smith Eriksen 

 

Når det er veldig store angrep av trips, tar det tid før du ser merkbar reduksjon av 

tripsangrepet på plantene. Hold derfor ut å gjenta gjennomfør sprøyteprogrammet (minst 4 

ganger eller mer) inntil angrepet er under kontroll. 
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Hvis du stopper behandlingen for tidlig, er tripsen raskt tilbake. En voksen amerikansk 

blomstertrips legger 126 egg ved 20
0
C (data fra krysantemum, kilde: Malais and Ravensberg 

2003). Dersom du har 10 voksen trips på en plante, blir det noen uker senere 1.260 nye 

trips…. 

 

Bruk limfeller til å sjekke effekten av sprøytingen. Velg ut et par limfeller som står der det er 

mest trips. Skift disse limfellene en gang i uken, legg på plastikk, merk limfellene med dato 

og se hvordan tripsangrepet utvikler seg.  

Det er motiverende å se at antall trips synker på limfellene etter hvert som du sprøyter. 

 

Konklusjon: Ved store angrep av trips tar det tid før du ser effekt, så gjenta behandlingene 

mange nok ganger. 

 

 


