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Informasjon fra Plantevernprosjektet  
 ”Veiledning innen biologisk plantevern i veksthuskulturer”. 

 

Bekjempelse av amerikansk blomstertrips i krydderurter 
Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren 

 

Amerikansk blomstertrips kan gjøre stor skade i krydderurter. Det er derfor viktig og ha faste 

rutiner med tiltak mot trips på alle hold av krydderurter i hele veksthuset. 

           
Amerikansk blomstertrips. Foto M. Berland.     Skade av trips. Foto: A. Smith Eriksen 

 

Forebyggende tiltak 

 Limfeller til fangst av voksne trips. 

 Luk ugras regelmessig (minst hver 3. uke) for å unngå oppformering av trips under 

bordene. 

 Utsett av rovmidd Amblyseius cucumeris eller A. swirskii avhengig av temperaturen i 

veksthuset. Dose: A. cucumeris ca. 200 stk/m2 og A. swirskii ca. 100 stk/m2. 

 (Utsett av rovmidden Hypoaspis ssp. i lange kulturer (mer enn ca. 7-8 ukers 

kulturtid).) 

               
             Husk å luke ugras under bordet. Foto: A. Smith Eriksen 

 

Tiltak ved angrep: 

Forsett med de samme forebyggende rutinene i tillegg til følgende nye tiltak: 

 Kast planter der angrepet er så stort at det ødelegger salgskvaliteten på urtene. 

 Øk dosen av rovmidden Amblyseius cucumeris eller Amblyseius swirskii. 

 (Sett ut rovtegen Orius majusculus på planter med store angrep av trips. Det er relativt 

kostbart og egner seg best i krydder med lenger kulturtid). 

 Viktig. Ved svært store angrep av trips, vil ikke nyttedyrene være effektive nok til å 

bekjempe angrepet raskt nok. Da er eneste løsning en sprøyting med Conserve. 

Behandlingsfrist: 4 dager. 

 Conserve er skadelig for nyttedyr med 1-2 ukers ettervikning. Det må derfor bygges 

opp en ny bestand med nyttedyr etter sprøytingen med Conserve. 
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Viktige data for å få de ulike tiltakene til å virke: 

Limfeller 
 Heng opp mange blå og gule limfeller til fangst av voksen trips i hele veksthuset. 

 Bruk fangstfeller med lim på begge sider og la limfellene henge til de er fulle. 

 Limfellene settes på en blomsterpinne slik at de kommer rett over plantene.  

 Heng også opp limfeller under bordene hvis det er åpen jord under bordene.   

 

   
 

Rovmidd mot trips Amblyseius cucumeris og Amblyseius swirskii 

 Både A. cucumeris og A. swirskii spiser bare 1. nymfestadiet av tripsen.  

 De må derfor settes ut forebyggende på alle hold så fort som mulig. 

 Sett ut store nok doser tidlig i kulturen. 

 Ved temperaturer over ca. 20-22oC er A. swirskii mer effektiv enn A. cucumeris. Ved 

temperaturer under ca. 19-18oC virker ikke A. swirskii godt nok. 

 

 Rovmidd er avhengig av kontakt mellom plantene for å spre seg fra potte til potte. 

 Rovmidden strøs/blåses ut når plantene står pottetett. Gjenta utsettet i minst 3 uker. 

 Dersom plantene settes rett på avstand, må de få spesialbehandling for å sikre en god 

nok etablering av rovmidden i hver potte. I kulturer som er svært utsatt for trips og 

som settes rett på avstand, har det vært bedre effekt ved å drysse litt tripsrovmidd oppi 

hver potte i forhold til å drysse/blåse rovmidden over hele bordet. 

 

 I kulturer som står pottetett/vokser inn i hverandre over lenger tid (mer enn 4 uker), 

kan du kombinere utsett av rovmidd fra flaske med poser med rovmidd (dose: 1 pose 

pr. m2). Utsett av poser gjentas etter 4 uker. La de gamle posene bli liggende. 

 

    
Rovmidden A. swirskii strødd ut fra rør og satt ut i pose. Foto: A. Smith Eriksen 
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Kontakt mellom plantene er viktig for at rovmidden skal etablere seg. Foto: A. Smith Eriksen 

 

Rovtege (Orius majusculus)  

 Rovtegen Orius spiser både nymfer og voksne trips. En voksen tege lever i 3-4 uker og 

det tar ca. 3 uker fra egg til voksen ved 25°C.   

 Rovtegen settes ut på planter som står pottetett. Orius strøs ut i flere potter i minst 3 

områder pr. bord og med 5-10 teger på hvert sted.  

 Tegen må settes ut på kvelden/tidlig morgenen og med luftelukene igjen, slik at den 

ikke flyr rett ut gjennom luftelukene.  

 

Jordboende rovmidd (Hypoaspis spp.) 

 Rovmidden Hypoaspis spiser puppestadiet av tripsen. Men den jobber relativt sakte og 

er bare aktuell i langevarige kulturer (mer enn ca. 7 uker). Rovmidden settes ut samme 

uke som potting og det er nok med et utsett pr. hold. Den av hengig av kontakt mellom 

plante for å etablere/spre godt nok seg i kulturen. 

 

Conserve (spinosad) 
 Sprøyting med Conserve er en nødbrems og en nødløsning ved svært store angrep av 

amerikansk blomstertrips i krydderurtene. 

 Conserve virker på nymfer og voksne trips, men ikke på egg og puppestadiet. 

 Conserve er godkjent på off-label etikett til sprøyting mot amerikansk blomstertrips i 

krydderurter i veksthus. Behandlingsfrist: 4 dager.  

 For å kunne bruke Conserve i krydderurter må du ha off-label etikett. Ta kontakt med 

NGF for å få tilsendt denne etiketten: tlf. 23159350 eller e-post: 

sidsel.bockman@gartnerforbundet.no  

 Viktig: Conserve er skadelig for nyttedyrene med 1 – 2 ukers ettervirkning. Du må 

derfor etablere nyttedyrene på nytt etter en sprøyting med Conserve.  

 

Lykke til med bruk av nyttedyr mot trips i krydderurter. ☺ 
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