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SAMMANFATTNING 

Appliceringsteknikens betydelse för behandling av trips och spinn i ekologisk jordgubbsodling har 

studerats inom projektet. Appliceringsteknikens inverkan undersöktes genom: 

• att undersöka effektiviteten för Flipper (såpa) och Fibro (paraffinolja) mot trips respektive 

spinnkvalster 

• att kvalitativt studera täckningen på vattenkänsligt papper 

• att i det ena försöket också med hjälp av visuell bedömning av blåfärgad sprutvätska på 

plantan. 

Vid bekämpning med Flipper (såpa) mot trips i blommande jordgubbsplantor uppnåddes en förbättrad 

avsättning på vertikala ytor genom bandsprutning jämfört med bomsprutning med spaltspridare. Ytan 

mellan kron- och foderbladen, som är den ytan där trips gärna befinner sig, nåddes som bäst vid hög 

vätskemängd i kombination med en specialbyggd spruta för total täckning på plantan. Till följd av en 

låg tripsförekomst kunde dock inte några signifikanta skillnader i effektivitet uppnås. 

Vid bekämpning med Fibro mot spinn i nyligen blasthuggna jordgubbsplantor uppnåddes en förbättrad 

avsättning på vertikala ytor när dubbelspaltspridare samt höjning av vätskemängd och tryck 

kombinerades jämfört med bomsprutning med spaltspridare. Undersidan av bladen som är den ytan 

där spinn gärna befinner sig visade sig svår att träffa med samtliga av de appliceringstekniker som 

testades. Till följd av en ojämn förekomst av spinn i fält, och kanske också för att de avsedda ytorna 

inte kunde nås kunde inte några signifikanta skillnader i effektivitet uppnås. 

Frånvaron av signifikanta resultat i effektivitetsstudierna illustrerar komplexiteten i dessa försök, 

liksom behovet av att fortsätta utforska kopplingen mellan appliceringsteknik och effektivitet så att 

producenter och rådgivare kan få ett bättre beslutsunderlag för behandlingarna än vad som finns 

tillgängligt idag. Studien fastslår ett behov av teknikutveckling för bandsprutor så att de blir bättre 

anpassade för att ge effekt mot skadegörare på bladundersidor vid praktisk användning. 
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BAKGRUND 

Odlingen av ekologiska jordgubbar är mycket begränsad i Sverige. Den konventionella odlingen sker 

på en yta av 2400 ha (SCB 2018), medan den ekologiska ligger på ca 42 ha (1,8%) (Winter 2016). 

Om arealerna av ekologiskt producerade jordgubbar ska kunna ökas behövs fler och säkrare 

växtskyddsmetoder mot bland annat trips, spinnkvalster och löss under delar av kulturtiden. Det finns 

ett par så kallade lågriskpreparat som är tillåtna i ekologisk jordgubbsodling, t.ex. Flipper och Fibro. 

Flipper är en såpa för vilken användningen idag är begränsad till växthus men kan bli aktuell för 

friland på sikt. Fibro som är en paraffinolja som är godkänd mot insekter på friland, dock ej under 

blom. 

Det finns flera nyligen genomförda studier på dessa och liknande lågriskpreparats effekter mot bland 

annat trips i jordgubbar. Studier i jordgubbar på friland (Minor Use 2020) har visat att flera av dessa 

preparat har effekt mot trips. Försök med lågriskpreparat mot trips under kontrollerade former i 

växthus påvisade tydligt att appliceringsteknikens var helt avgörande för effekten av 

växtskyddsmedlen (Hartvig et al. 2019; Hartvig 2018). Appliceringstekniken kommer att bli än mer 

betydelsefull i framtiden då allt fler kontaktverkande lågriskpreparat tar plats inom 

växtskyddsstrategierna. Kontaktverkande preparat kräver avsättning av preparatet på rätt ställe på 

växten där skadegöraren finns, oavsett kultur. 

Appliceringsteknik 

Appliceringstekniken är alltid en nyckelfaktor för att få full effekt oavsett vilket växtskyddsmedel som 

används. Med appliceringsteknik menas i detta avseende sprututrustningen, munstycken samt 

användningen av denna i form av inställningar av tryck, framföringshastigheter samt vätskemängder.  

Flera växtskyddsmedel mot insekter som används idag inom ekologiskt lantbruk är i huvudsak 

kontaktverkande. 

Kontaktverkande preparat verkar på olika sätt, exempelvis så att insekten/kvalstret påverkas när den: 

• kommer i kontakt med preparatet 

• äter av behandlade växtdelar 

 

En del växtskyddsmedel med kontaktverkan är dessutom fysikaliskt verkande, exempelvis så att 

insekten/kvalstret påverkas när: 

• andningsöppningar täcks för 

• skadegörarens vaxskikt förstörs och skadegöraren torkar ut 

Appliceringstekniken är särskilt viktigt för samtliga fysikaliskt verkande preparat; som exempelvis 

Flipper (såpa) och Fibro (paraffinolja) (Löfkvist och Nilsson 2018) eftersom rätt ytor måste träffas med 

god täckning för att växtskyddsmedlet ska ge effekt. 

Trips  

Trips är en svår skadegörare och ödelägger ekologiska (och konventionella) jordgubbsskördar varje 

år. Flera olika arter förekommer i svenska jordgubbsfält, bl.a. Thrips major, T. fuscipennis, T. 

physapus, F. intonsa och Aelotrhips spp. (Manduric 2018, personligt meddelande). Vuxna trips flyger 

oftast in från omgivande fält till blommande jordgubbsplantor. De befinner sig sedan i den öppna 

blomman där de äter pollen och lägger ägg. Ungefär vid jordgubbarnas kartstadie brukar nymferna 
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kläckas. De föredrar då att sitta mellan kronblad och foderblad. Det är nymferna som äter på karten 

och orsakar den direkta skadan på bären (Tönnberg, personlig observation). 

Ytan mellan foder- och kronblad, där nymferna befinner sig, är särskilt svår att träffa med 

sprutvätska. I dagsläget saknas kunskap om hur detta ska kunna åstadkommas och vilken 

appliceringsteknik som skulle krävas för att skapa tillräcklig täckning och avsättning på dessa ytor för 

att få god effekt med såpapreparat som Flipper. 

Spinnkvalster 

Spinnkvalster är också ett problem i ekologisk jordgubbsodling. Rovkvalster är vanligtvis ett effektivt 

verktyg mot spinnkvalster i växthus men effekten begränsas vid odling i tunnel och på friland till följd 

av den lägre temperaturen som gör att en etablering av nyttodjuren inte hinner ske innan spinnkvalstren 

vaknar till liv. 

Spinnkvalster övervintrar som dvalhonor på undersidan av jordgubbsbladen. Detta är blad som ofta 

ligger tätt an mot marken under vintern. Under säsongen förekommer de företrädesvis på undersidan 

av både unga och gamla blad. Vid hög populationstäthet spinner de in växten i en väv, och kvalster 

kan ta sig ut på foderbladen och följa med bäret till konsument (Tönnberg, personlig observation). 

Fibro är registrerad mot insekter och kvalster i bär på friland och i tunnelodling (KEMI 2019). Fibro har 

inte testats mot spinnkvalster av arten Tetranychus urticae så effektiviteten är outvärderad, men det 

finns en förväntad effekt så länge spinnkvalstren träffas (Gunilla Persson, Nordisk Alkali, personligt 

meddelande). 

Andra försök med olika varianter av paraffinolja mot spinnkvalster har i labbförsök visat effekter mot 

vuxna, larver och ägg (Herron m.fl. 1998, Xue m.fl. 2009, Golec m.fl. 2020). 

Behandling tidigt på våren med Fibro, innan kvalstren hunnit föröka sig, och innan alltför många 

nyttodjur vaknat och blir exponerade för sprutvätskan skulle kunna vara en intressant strategi för 

spinnkvalsterbekämpningen. Om bladen i detta stadium skulle drabbas av fytotoxskador från Fibro, 

skulle det dessutom inte ha någon nämnvärd betydelse för plantan. Ett annat intressant fönster för 

bekämpning vore kort efter blasthuggning efter skörd, då det går att tränga ned nära intill kronan av 

jordgubbsplantan med sprutvätskan. 

SYFTE 

Syftet med detta arbete har varit att finna appliceringsteknik för effektivare kontroll av trips och 

spinnkvalster i ekologisk jordgubbsproduktion med lågriskpreparat som inte medför några skador på 

plantor eller bär. 

HYPOTES 

För Flipper mot trips är hypotesen att för att få bäst möjlig effekt mot tripsnymfer och vuxna behöver 

preparatet appliceras så att det träffar de ytor som tripsen befinner sig på och att detta i stor 

utsträckning går att påverka med appliceringstekniken.  

För Fibro mot spinnkvalster är hypotesen att spinnkvalster med rätt appliceringsteknik kan bekämpas 

efter blasthuggning.  
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MÅL 

Målet är att öka kunskapen och ta fram konkreta praktiska råd till odlare om hur man på bästa sätt 

kan använda Flipper mot trips samt för Fibro mot spinnkvalster i ekologisk odling av jordgubbar.
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MATERIAL OCH METOD 

DEL I - Behandling mot trips i blommor 

Dessa försök har genomförts i försöksväxthus med jordgubbsplantor i nätburar vid Aarhus Universitet i 

Flakkebjerg i Danmark. Detta gjordes för att kunna kontrollera tripsangreppen så att effekterna mellan 

de olika behandlingarna tydligt kunde särskiljas. Försöken genomfördes som effektivitetsstudier av de 

olika appliceringsteknikerna och vätskemängderna och dess effekt på trips.  

Försöksutförande 

Plantorna (’Sonsation’, planttyp minitray A, levererat av plantskolan van den Elzen) kom till 

Flakkebjerg den 25 januari och planterades i ett substrat med 50% grov torv och 50% kokos. De 

sattes i ett växthus med 8C och temperaturen ökades sedan succesivt under några veckor.  

Den 9 mars sattes plantorna in i nätade burar: 10 plantor per bur och fyra burar per behandling. De 

inockulerades med odlade trips av F. occidentalis vid tre tillfällen enligt tabell 1.  Tripsen hade odlats 

upp på bönblad och på varje bönblad som sattes in i burarna fanns 5-10 nymfer/vuxna.  

Samtliga försöksled behandlades 3ggr med 7 dagars intervall och en 1% sprutvätska bestående av 

Flipper. Första behandlingen T1 genomfördes den 19 mars i BBCH 60 (första blommor öppna). För 

kronologisk uppställning av försöket, se tabell 1. 

 
Tabell 1: Kronologisk uppställning av tripsförsöket  

Datum Aktivitet BBCH vid spruttillfälle Gradering/Utvärdering 

2021-03-
09 

Insättning av plantor i 
burar.  

  

2021-03-
09 

Insättning av trips 3 
blad/bur och 5-10 
trips/blad 

  

2021-03-
12 

Insättning av trips 2 
blad/bur och 5-10 
trips/blad 

  

2021-03-
17 

Insättning av trips 2 
blad/bur och 5-10 
trips/blad 

  

2021-03-
18 

  Antal trips i 2 blommor (grundnivå 
innan behandlingarna) 

2021-03-
19 

Sprutning A BBCH 60 - första 
blommor öppna 

Appliceringstekniken utvärderades 
med vattenkänsligt papper 

2021-03-
25 

  Effektgradering: antal trips i 10 
blommor; Fytotoxgradering 

2021-03-
26 

Sprutning B BBCH 64 – 40% i blom Appliceringstekniken utvärderades 
med hjälp av infärgning av 
sprutvätskan 

2021-04-
02 

Sprutning C i BBCH 66 – strax efter 
full blom 

Effektgradering: antal trips i 10 
blommor; Fytotoxgradering 

2021-04-
09 

  Effektgradering: antal trips i 10 
blommor; Fytotoxgradering 
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Försöksleden 

Sex olika appliceringsmetoder jämfördes mot ett obehandlat led. De olika appliceringsteknikerna som 

testades framgår av tabell 2. Som referens användes den av odlarna mest använda tekniken dvs 

bomsprutning med spaltspridare. I led 3 har bomsprutningen optimerats genom att sätta in 

dubbelspaltspridare för bättre täckning av vertikala ytor. I led 2-3 ställdes plantorna ut med avstånd 

mellan sig vid spruttillfället i en bomspruta i skåp inomhus, specialbyggd för försök. 

I led 4, 5 och 7 placerades plantorna på rad med fast avstånd (bild 1). I led 4 har en bandspruta 

testats och i led 5 en bandspruta med dubbelspaltspridare (bild 2).  

I led 6 har en specialbyggd krukspruta använts (bild 3). Detta är en sprutbur med fast monterad ramp 

med 2 spridare, en vinklad rakt uppifrån och en snett från sidan intill vilken en roterande skiva är satt. 

Krukan som ska behandlas sätts på plattan som roteras runt. Rotationen av plantan skapar en 

centrifugalkraft. Plantans delar tvingas ut i sidled, vilket bidrar till att vätskeansamlingar kan rinna av 

från/omfördelas på bladen. 

I led 7 användes en luftassisterad spruta med s.k. diffuserarmunstycke (bild 4), se tabell 2 för 

information. 

 

  

d 

Bild 1. Uppställning av plantor inför behandling i led 4,5,7. Bild 2. Bandspruta för led 4-5, 

notera munstyckena. Ett i toppen och ett på var sida ovanför den röda avskärmningen. 

Bild 3. Krukspruta. De inringade munstyckena var de som användes, det högsta satt lite lägre, och 

det lägre lite högre än på bild. Bild 4. Luftassisterad spruta med munstycksplaceringen som 

användes. Varje av de tre armarna avslutades med två diffuserarmunstycken. 
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Tabell 2: Försöksled för behandling med Flipper mot trips i jordgubbsblommor. 

Led Beskrivning 
försöksled  

Appliceringsteknik  Vätskemängd  

1 Obehandlat - - 

2 Bomsprutning, 
referens 

Hardi LD 03, 3,7 bar, 3,2 km/h 
(Medium duschkvalitet) 

400l/ha 

3 Bomsprutning 
optimerad med 
dubbelspaltspridare 

Hardi MD duo 03 3,7 bar, 3,2 km/h 
(Medium duschkvalitet) 

400l/ha 

4 Bandspruta 3 st Hardi LD 02 
5 bar, 5,1 km/h. 
(Medium duschkvalitet) 

400l/ha 

5 Bandspruta 
optimerad med 
dubbelspaltspridare 

3 st Hardi MD duo 02 
5 bar, 5,1 km/h. 
(Medium duschkvalitet) 

400l/ha 

6 Bästa möjliga 
appliceringsteknik 
”Krukspruta” 

Teejet 9503E 
Tryck 2,6 bar. 

800l/ha 

7 Luftassisterad 
spruta* 
 

3 st spridare, diffuser 1.2 
Lågt luftflöde, 360 varv/minut. 
Vätskans flöde 2,6 bar, 3,8 km/h 

400l/ha 

*IDEAL Diva. Liknar tekniken som används på så kallade Eurofoilspridare. En stark luftström blåser på 
en platta där droppar av sprutvätska splittras och blåser in över växten. Används vanligen med låga 
vätskemängder och höga luftflöden. Munstyckena var placerade så att det efterliknande ett 
mellanting mellan band- och bomspruta, vilket var det bäst möjliga som konstruktionen tillät. För 
utformning av sprutan se bild 4 
 

Utvärdering 

Effektivitetsgradering 

Vid försöksstart räknades antalet trips i två blommor per bur med en destruktiv metod.  Effekten av 

behandlingarna utvärderades genom att räkna antalet trips i 10 blommor per bur en vecka efter 

utförd behandling enligt tabell 1 (40 blommor/försöksled). Blommorna plockades av från plantan i 

samband med avräkning, och destruerades därefter. Detta medförde att antalet blommor som kunde 

utvärderas var begränsat eftersom det måste finnas blommor kvar till kommande 

effektivitetsutvärdering.  

Fytotoxgradering 

Fytotoxgradering av blommor, kart och blad gjordes en vecka efter sprutning A, B och C. Graderingen 

gjords genom okulär besiktning av plantans alla delar och en bedömning av skadorna gjordes sedan 

enligt en skala från 0-100. Där 0 är helt opåverkade plantdelar och 100 är totalt döda och förstörda 

delar.  
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Utvärdering av appliceringsmetoden – vätskekänsligt papper 

Appliceringstekniken studeras genom att behandla en 
standardställning med Flippersprutvätska, för generell definiering av 
hur appliceringstekniken täcker olika ytor. 
 

• Ställningarna ställdes in efter plantornas utseende när det gäller 
höjden på blommorna.  

• Totalt 8 vattenkänsliga papper sattes upp per ställning. 4 st 
horisontella (2 ovansidor, 2 undersidor) och 4 vertikala ytor 
(insida, utsida, framsida och baksida). (Figur 1).  

 
 

Figur 1. Ställning för vattenkänsligt papper (Löfkvist och Nilsson 2018) 

 

 

Utvärdering av appliceringsmetoden – färgad sprutvätska med brilliantblått  

Vid spruttillfälle B blandades sprutvätskan med det vattenlösliga livsmedelsfärgämnet brilliantblått 
E133 (Nordarom AB) till en koncentration på 0,026% brilliantblått. Utvärderingen gjordes på 
extraplantor som inte ingick i försöket. 
 
Efter intorkning dokumenterades avsättningen med kvalitativa observationer i form av okulär 
besiktning av blommorna samt bladen. Infärgningen dokumenterades med bilder av avsättningen. 
 
Via bilder samt i anteckningar dokumenterades följande: 

• Hur klasarna suttit i plantan vid behandlingstillfället 

• Från sidan sett: om dropparna stannat halvvägs mellan foderblad och kronblad, eller om de 
trängt in till blombotten.  

• Ovanifrån sett: täckning i blommor och kart. 
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DEL II -Tidig behandling mot spinnkvalster 

Försöksutförande 

Försöken med spinnkvalster genomfördes som fältförsök sommaren 2020, ute i en kommersiell odling 

av markodlade jordgubbar ’Rumba’ planterade år 2019. Odlingen var i ett brett bäddsystem med ca 

70 cm bäddbredd och 80 cm gångbredd i Österslöv, Kristianstads kommun (56.1046323077326, 

14.257763491360315). Försöken genomfördes som effektivitetsstudier av Fibro. 

Den 15e juli blasthuggdes fältet, och första 

behandlingen utfördes den 17e juli (bild 5). Andra 

behandlingen utfördes 18 dagar senare. För 

kronologisk uppställning av försöket se tabell 3. 

Vid andra behandlingstillfället var bladverket 

större och kvalstren bedömdes då ha flyttat sig 

till undersidan av bladen. Bomsprutan (bild 6) 

som användes vid behandlingstillfälle 1 bedömdes 

då inte som tillräcklig för att nå undersidan av 

bladverket. Vid behandlingstillfälle 2 sprutades 

därför samtliga led med en bandspruta (bild 7) 

med identiska inställningar för att optimera 

täckningen på så stora delar av plantan som 

möjligt, däribland undersidan av bladen. 

Eventuella skillnader mellan de olika försöksleden 

beror alltså på appliceringstekniken vid det första behandlingstillfället. 

 

Tabell 3: Kronologisk uppställning av spinnkvalsterförsöket  

Datum Aktivitet Gradering/utvärdering 

2020-07-15 Blasthuggning med 
Erdbeerfuchs 

 

2020-07-17 Spruttillfälle A Gradering av antal spinnkvalster innan 
behandlingarna. Appliceringstekniken 
utvärderades med vattenkänsligt papper 

2020-07-21  Fytotox + Effektivitetsutvärdering 

2020-07-23  Effektivitetsutvärdering 

2020-08-04 Spruttillfälle B Effektivitetsutvärdering 

 

Försöksled 

De olika appliceringsteknikerna som testades vid behandlingstillfälle 1 var olika sätt att optimera 

täckning och inträngning till jordgubbsplantans krona. Som jämförelse valdes 2 referenser. För 

uppställning av försöksleden, se tabell 4. 

Referens 1 bygger på odlarens normala sprutteknik som dock inte gick att upprepa fullt ut, eftersom 

de har en spruta med munstycken som aktiveras pulserande beroende på inställningarna. (Horsch 

med 30 cm bomhöjd och två olika munstyckestyper som kan stängas av beroende på önskad 

vätskemängd) De använder IDK 0.3 och IDK 0.4. För att få 600l/ha ställer de in ett tryck på 3 bar och 

kör i 11 km/h och för att få 1000l/ha, ställer de in ett tryck på 4 bar och kör i 8 km/h. Eftersom 

försökssprutan som användes inte kunde komma upp i dessa tryck och hastigheter fick modifieringar 

av inställningarna göras, med fokus på att eftersträva samma tryck och vätskemängder.  

Bild 5. Plantraden vid spruttillfälle A 



RESULTAT 

10 
 

Referens 2 bygger på den sprutteknik som försöksutförare normalt sätt använder sig av vid 

utvärderingar av växtskyddsmedel. 

I försöksled 4 har den ordinarie spruttekniken med spaltspridare bytts ut till en dubbelspaltspridare för 

att uppnå en bättre täckning på vertikala ytor. 

I försöksled 5 som också har dubbelspalt så höjdes trycket för att få mer energi i dropparna och 

därmed större inträngning i bladverket. 

I försöksled 6 testades samma tryck som i led 5 men med en större vätskemängd genom att köra 

långsammare.  

 

Tabell 4. Spinnkvalsterförsök med Fibro i dosen 10l/ha, men max 2%., 6 olika behandlingar och 4 

upprepningar.   

Led Beskrivning 
försöksled 

Appliceringsteknik Vätskemängd Koncentrati
on i färdig 
lösning 

Spruttillfälle A, 17 juli 2020 

1 Obehandlad - - - 

2 Referens 
odlaren 

Bomsprutning med  
Blå IDK 120-03 (1,37 l/min)  
3 km/h, 4 bar 
(Grov duschkvalitet) 

600 l/ha 1,6% 

3 Referens 
försöks-
utföraren 

Gröna Agrotop Airmix 110-
015 (0,55l/min)  
3,6 km/h, 2,5 bar 
(Medium duschkvalitet) 

200 l/ha 2% 

4 Dubbelspalt-
munstycken 

Röd IDKT 120-04 
(1,58 l/min) 
3,4km/h, 3 bar 
(Mycket grov duschkvalitet) 

600l/ha 1,6% 

5 Dubbelspalt 
med ökat 
tryck 

Röd IDKT 120-04 
(1,82 l/min) 
3,9km/h, 4 bar 
(Mycket grov duschkvalitet) 

600 l/ha 1,6% 

6 Dubbelspalt 
med ökat 
tryck och ökad 
vätskemängd 

Röd IDKT 120-04 
(1,82 l/min) 
2,4km/h, 4 bar 
(Mycket grov duschkvalitet) 
 

1000l/ha 1% 

Spruttillfälle B, 4 augusti 2020 

2-6 Bandspruta 6 st Teejet 110-02 Gul  
(0,91 l/min) 
4km/h, 4 bar 

600l/ha 1,6% 
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Bild 6-7.- Bomsprutan respektive bandsprutan som användes vid behandlingstillfällena. Observera 

höjden på bandsprutans lägsta munstycke (halvt med i bild). 

 

Utvärdering 

Effektivitetsgradering 

Från varje försöksparcell plockades 30 st något äldre blad. De lades i en gemensam papperspåse per 

parcell och förvarades i kyl t.o.m. avräkning 1-5 dagar senare. Vid avräkningen användes stereolupp. 

Enbart bladens undersida undersöktes. Rörliga stadier respektive ägg räknades separat. Även 

förmodade rovkvalster (kvalster med utseende avvikande från spinnkvalster) räknades. 

 

Utvärdering av appliceringsmetoden – vattenkänsligt papper 

Appliceringstekniken studerades med samma metod som vid tripsförsöket med vattenkänsligt papper.  
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RESULTAT 

DEL I - Behandling mot trips i blommor 

Effekt 

Trots att trips sattes in i vid tre tillfällen etablerade sig tripsen dåligt, vilket gav låg förekomst av både 

nymfer och vuxna trips under hela försökets gång. Förekomsten av nymfer låg i slutet av försöket på 

ett medeltal mellan 0,5 och 2,5 nymfer per blomma enligt fördelningen i figur 2. Förekomsten av 

vuxna trips var mycket låg under hela försöket och medeltalet per blomma varierade och var som 

högst 0,6 trips per blomma. Inga signifikanta skillnader i antal trips kunde ses mellan obehandlat led 

och de olika bekämpningsmetoderna efter något av behandlingstillfällena till följd av det låga 

tripstrycket. 

 

 

 

Figur 2. Förekomst av nymfer vid de olika graderingstillfällena.  

 

 

Effekten av de olika behandlingarna bedömdes som antal trips jämfört med obehandlat led och 

uttrycktes som en procentsats vilket framgår i figur 3 och 4.  

Inga signifikanta skillnader mellan de olika appliceringsmetoderna kunde fastställas till följd av det 

låga tripstrycket. Det fanns dock tydlig indikation på att samtliga behandlingar efter de flesta 

behandlingstillfälle hade effekter mellan 20-70% jämfört med obehandlat led. Kruksprutan gav 

genomgående bäst effekt mot nymfer.  

Skillnader i effekt mot vuxna trips var mer otydlig mellan de olika appliceringsmetoderna även om 

samtliga hade effekt. Vid graderingstillfället den 2 april uppnåddes oväntat låg effekt både mot vuxna 

och nymfer med bandspruta med spaltspridare vilket saknar tydlig orsak. 
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Figur 3. Andelen vuxna trips i % som dött jämfört med i obehandlat led vid de olika 

graderingstillfällena 

 

 

 

Figur 4. Andelen nymfer i % som dött jämfört med obehandlat led vid de olika graderingstillfällena 

 

Inga fytotoxskador förekom efter något av spruttillfällena i någon av behandlingarna. 
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Utvärdering av appliceringsmetodiken 

På bilderna med vattenkänsligt papper i tabell 5 motsvarar 

övre raden placering 1-4 och undre raden placering 5-8 i 

figur 1. Den övre raden motsvarar vertikala ytor, och den 

undre raden horisontella ytor enligt Löfkvist och Nilsson 

(2018). Användning av brilliantblått för att färga in 

sprutvätskan underlättade bedömning av täckningen på det 

faktiska plantmaterialet. Den låga ytspänningen gjorde dock 

att dropparna blev tunna och färgningen otillräcklig för att få 

riktigt tydliga avläsningar (bild 8). Vid snabb avläsning direkt 

efter behandling gick det dock att okulärt se vissa mönster. 

Bomsprutning 

En kvalitativ avläsning av de vätskekänsliga papprena visar 

att bomsprutan (led 2) i enlighet med tidigare resultat 

(Löfkvist och Nilsson 2018) ger relativt låg täckning på 

vertikala ytor i synnerhet baksidor (Figur 1 placering nr 2), 

vilket förbättras något när munstyckena byts ut till 

dubbelspaltmunstycken (led 3). Täckningen på horisontella 

ovansidor var däremot mycket god och likartad i led 2-3. 

Infärgad sprutvätska illustrerade att sprutväskan,  på 

uppåtriktade blommor, inte nådde in till foderbladens inre 

del (under kronbladen).  

Bandsprutning 

I leden med bandsprutor (led 4-5) fördelades sprutvätskan 

mera jämnt än i led 2 och 3 mellan de olika ytorna, och 

dessutom med en högre täckningsgrad än för bomsprutorna. 

Ingen täckning uppnåddes dock på undersidorna varken 

med enkel eller dubbelspalt i bandsprutan. Till skillnad från 

bomsprutorna når sprutning med bandspruta täckning 

längre ned i plantan. Dropparna såg på de vätskekänsliga 

papprena ut att vara något större i led 5 jämfört med led 4 

men båda hade medium duschkvalitet enligt inställnignarna. 

I led 5 finns det en tendens till att sprutvätskan trängde 

längre in under kronbladen än i led 4 (bild 9). Viss 

skumbildning av sprutvätskan på plantan uppstod i led 5. 

Detta skum försvann efter några minuter. 

Krukspruta 

Kruksprutan (led 6) var den enda behandling som gav 

fullständig täckning på alla ytor med avrinning enligt det 

vattenkänsliga pappret. Infärgad sprutvätska visade tydligt 

att sprutvätskan går in väl mellan pistillerna (bild 10). Det 

blev genomblött under kronbladen. 

Luftassisterad spruta 

Luftassisterad spruta (led 7) gav god täckning på horisontella ovansidor, ingen täckning på 

horisontella undersidorna och ojämn täckning på vertikala ytor. Vissa vertikala ytor täcktes dock väl. 

Liknande möster noterades med infärgad sprutvätska. Sprutvätskan nådde inte in under kronbladen 

men nådde ner i plantan ovanifrån sett.   

Bild 8-10. Bilder ovanifrån: Led 4, 

tunna droppar gör det svårt att se 

avsättningen. Led 5 där 

sprutvätskan trängde in under 

kronbladen., Led 6 -det enda led 

där det gick att se hur 

sprutvätskan gått in mellan 

pistillerna. 
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Tabell 5. Avläsning av vätskekänsliga papper 

Försöksled samt tillhörande vätskekänsliga papper 

2. Bomsprutning referens 3. Bomsprutning med dubbelspaltspridare 

4. Bandspruta 

 

5. Bandspruta med dubbelspaltspridare 

 

6. Krukspruta 

 

7. Luftassisterad spruta 
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DEL II -Tidig behandling mot spinnkvalster 

Effekt 

Angreppet av spinnkvalster varierade inom försöksplatsen (figur 5-7), men framförallt mellan olika 

blad inom varje parcell. Till följd av de stora variationerna uppnåddes inga signifikanta skillnader 

mellan några av försöksleden. Kvalster som inte var spinnkvalster och därmed förmodades vara 

rovkvalster räknades separat. Antalet var dock lågt och förmodas därför inte påverka resultatet i form 

av någon växtskyddseffekt.  

 

 

Figur 5. Andel blad med spinn vid de olika graderingstillfällena.  

 

Figur 6. Antal spinn per blad vid de olika graderingstillfällena 
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Figur 7. Antal spinnägg per blad vid de olika graderingstillfällena 

Utvärdering av appliceringsmetodiken 

Det vattenkänsliga pappret illustrerade väl täckningen av på olika ytor av plantan (tabell 6). 

Bandsprutan gav inte täckning på undersidor p.g.a. sprutans utformning där de lägsta 

sidomunstyckena var för högt ställda och nedåtvinklade sidomunstycken. 

I samtliga fall användes en bomspruta justeringar i munstycke samt inställningar gav följande 

täckning på vattenkänsliga papper.  

Vid sprutning med spaltspridare, led 2 och 3 täcktes horisontella ovansidor väl. Horisontella undersidor 

träffades ej. På vertikala ytor fördelade sig sprutvätskan med viss täckning på framsida, in- och utsida. 

Däremot var täckningen betydligt lägre på baksidorna. 

I led 4 täcktes horisontella ovansidor väl. Fördelningen av sprutvätska var dock förvånande och inte 

klassisk för denna typ av spridare som normalt sett täcker vertikala ytor väl. Förklaring till detta 

saknas. Nådde inte alls horisontella undersidor. 

I led 5 och 6 med dubbelspaltspridare var det mycket hög täckningsgrad på horisontella ovansidor. 

Nådde inte alls horisontella undersidor. Gav varierande täckning på olika vertikala ytor. 

Vid spruttillfälle B fanns mer blad i beståndet än vid spruttillfälle A. Det fanns mer ojämnheter inom 

ytorna på pappret än vid spruttillfälle A, vilket kan ha orsakats av blad i rörelse. De fördelar som en 

bandspruta vanligtvis ger kom inte till sin rätt här bland annat p.g.a. att de lägsta munstyckena inte 

gick att placera så lågt som idealt sett önskas. 
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Tabell 6. Avläsning av vätskekänsliga papper 

Försöksled samt tillhörande vätskekänsliga papper 

2. Bomsprutning odlarreferens 3. Bomsprutning försöksreferens 

 
4.  Dubbelspalt 

 

5. Dubbelspalt och ökat tryck  

 

6. Dubbbelspalt ökat tryck och vätskemängd 

 

Spruttillfälle 2  Bandsprutning 
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DISKUSSION 

Appliceringsteknik 

Generell konklusion 

Vid en övergång från enkelspalt- till dubbelspaltspridare ökas avsättningen på vertikala ytor, vilket 

överensstämmer med tidigare studier (Löfkvist & Nilsson 2018). Avsättningen på vertikala ytor kan 

ytterligare förbättras genom att gå från bom- till bandsprutning. En grundläggande skillnad mellan 

bom- och bandsprutor är att täckningen mellan olika ytor fördelas olika. Detta är till del en följd av en 

omfördelning av sprutvätska från det som annars hade sprutats i gången mellan raderna med en 

bomspruta. Att ändra vätskemängden i sig ändrar bara mängden som hamnar på ytorna, men inte 

fördelningen mellan ytor. 

Munstyckenas placering i förhållande till grödan är avgörande för vilka ytor som träffas. I en 

bandspruta med lågt sittande munstycken kan även horisontella undersidor träffas. I båda försöken 

satt de nedersta munstyckena på bandsprutorna för högt upp i förhållande till grödan för att ge denna 

typ av täckning. Även i tripsförsökets luftassisterade spruta, en form av bandspruta, var 

sidomunstyckena för högt placerade och kunde inte justeras bättre. Även i produktionsled är det 

mycket vanligt att de lägsta munstyckena är för högt placerade, detta för att undvika att köra sönder 

utrustningen vid ojämnheter i fält. Särskilt vid bekämpning av spinnkvalster blir detta en tydligt 

begränsande faktor för effekten. Det finns ett behov av teknikutveckling för att lösa den här 

utmaningen. Om det löstes skulle det antagligen öka användningspotentialen för i synnerhet 

fysikaliskt verkande preparat som behöver nå undersida blad. 

I dialog med den luftassisterade sprutans tillverkare, IDEAL, framkom att de rekommenderar ett högre 

varvtal på fläkten (560 varv/min) än vad som användes i försöket (360 varv/min). Enligt tillverkaren 

skapas då en droppstorleksfördelning där merparten av volymen av droppar1 hamnar under 100 

micron i storlek. Sådana små droppar har en mycket hög risk för avdrift. Sprutan och dess 

munstycken har ej genomgått studier för avdriftsreduktion enligt det tyska systemet som tillämpas i 

Sverige. Samtidigt rekommenderas vätskemängder inom intervallet 100-300 l/ha. I försöket användes 

400 l/ha. En del preparat anses vara lämpade för en viss koncentration och vätskemängd. 

Sammantaget kan sprutan p.g.a. dessa begränsningar ej anses vara ett förstahandsval för svenska 

bärodlare. 

Avsättningsstudier 

Avsättningsstudierna med vätskekänsligt papper lämnade tydlig standardiserad information och 

fungerade generellt väl.  

Bedömning med brilliantblått gjorde det möjligt att kvalitativt beskriva avsättningen i en planta som 

helhet, men den snabba intorkningen där tunna droppar blev osynliga snabbt efter behandlingen 

kräver förfining för att användas i större skala. Kanske kan det avhjälpas genom höjd koncentration. 

Ytspänningen på sprutvätskan, och därmed dropparnas tjocklek på växten, har stor påverkan på hur 

lättavläst det är (Tönnberg & Löfkvist, opublicerad data). En möjlighet vore att gå upp i koncentration 

av brilliantblått för att göra det mer lättavläst. 

 

 
1 Det tekniska begreppet för detta är ”volume median diameter”, förkortat VMD 
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Behandling av trips 

Etablering av trips 

Det visade sig svårt att etablera tripsen tillräckligt bra. P.g.a. den svaga etableringen uppstod inte 

några signifikanta skillnader. Tänkbara förklaringar till det kan vara till exempel: 

• att insättningarna gjordes innan blom, emedan trips i jordgubbar trips allra bäst när det redan 

finns blommor 

• otillräcklig mängd insatta nymfer och vuxna 

• miljöförhållanden under etablering 

Plantbeståndet 

Under produktionsförhållanden kan plantbestånden se olika ut, men generellt sett är alltid plantorna 

mer tätt placerade än plantorna var i försöket. Dessutom, för övervintrade plantor, så är plantorna i 

sig större och har ett tätare bladverk. 

Behandlingarna gjordes på plantor som 

stod ensamma (krukspruta optimal), i en 

rad (bandsprutor samt luftassisterat) 

eller glest fördelade över en yta 

(bomsprutor). På grund av den 

förbättrade träffbilden jämfört med en 

traditionell, bredare rad så har effekten 

sannolikt blivit bättre än vad den av 

praktiska skäl kan bli i verkligheten. 

Tidigt i blom vid tripsinflygning till 

blommor har bomsprutor sannolikt en 

bättre effekt än vad de har senare under 

blomningen Tidigt i blom står 

blommorna på sträckta och ganska 

upprättstående klasar, vilket ger 

blommorna en horisontell orientering där 

de är mer exponerade för duschen från 

en bomspruta (bild 11). I takt med att 

klasen sätter kart tyngs klasen ned. Sent 

blommande blommor på klasen, samt 

karten får därmed en mer vertikal, eller 

t.o.m. nedåtriktad orientering där 

bandsprutornas vinklade sprutduschar 

torde vara mer  anpassade för att träffa. 

I försöket påvisades dock inget sådant samband. 

 

Effekt och fytotox 

Effektgraderingarna utfördes en vecka efter spruttillfällena. Under denna tid kan nymfer ha hunnit bli 

vuxna. Möjligen hade det givit något annorlunda resultat om graderingar utförts i närmare anslutning 

till spruttillfället. 

Trots avsaknad av signifikanta resultat visar resultaten genomgående effekter av Flipper jämfört med 

obehandlat med 20-70% lägre tripsförekomst. 

Bild 11. Plantornas utseende vid det andra 

behandlingstillfället. Notera att även vid andra 

behandlingen stod blombottnarna relativt 

rättuppstående, även om de hade börjat böja av en del. 

Plantorna blommade både under och över bladverket. 
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Kruksprutans totala täckning av samtliga ytor påvisades både av det vätskekänsliga pappret och med 

infärgad sprutvätska. Att kruksprutan genomgående gav bäst effekt var därför ett förväntat resultat 

(60-70% reduktion av nymfer). Kruksprutan är utformad för att ge bästa appliceringsteknik under 

försöksförhållanden (varje planta sprutas individuellt av roterande munstycken), och finns inte 

utvecklad för att använda i praktisk jordgubbsodling. Det som är intressant för praktisk odling är att 

kruksprutan visar potentialen för preparatet i sig, och betydelsen av appliceringstekniken. Förutom 

sprutans utformning i sig användes den med högre vätskemängd (800 L/ha) än de andra försöksleden 

(400 L/ha) för att verkligen ge full täckning. Dock gav kruksprutan mycket avrinning, vilket kan vara 

negativt eftersom mängden substans på plantan minskar. 

Enligt bedömningen med infärgad sprutvätska var det först med bandspruta och dubbelspaltspridare 

(led 5) som det blev en tydlig avsättning på utan mellan kron- och foderblad, där tripsnymferna helst 

befinner sig. I samma led bildades det i samband med sprutningen ett fint skum. En förklaring kan 

vara att i detta led kombineras injektorspridare med högre tryck. Det är oklart vilken påverkan 

skumbildningen i sig hade på effekten. 

Försöket gav inga fytotoxskador vid tre veckovisa behandlingar i blom i växthus på våren. Även i 

tidigare försök utförda på uppdrag av Minor Use gav Flipper inte några fytotoxskador i jordgubbar vid 

upprepade tripsbehandlingar i blom (Minor Use 2020). 

Behandling av spinnkvalster 

Spinnkvalsterförekomst 

Tyvärr var det alltför stora variationer i spinnkvalsterförekomst, mellan olika led och mellan olika blad. 

för att dra några slutsatser rörande effekten av olika appliceringsmetoder. Det fanns inte heller några 

tydliga tendenser i materialet. 

En möjlighet hade varit att välja ut unga blad istället för utvecklade blad. Kanske hade då variationen i 

antal spinn/ägg mellan blad minskat, men andelen infekterade blad hade sannolikt sjunkit. Därmed 

skulle i så fall graderingen ha gjorts på betydligt fler blad än de 30 som bedömdes. 

Effekt och fytotox 

Inga fytotoxskador noterades. 

Enligt Nordisk Alkali som är registreringsinnehavare för Fibro så är det viktigt att mängden Fibro per 

hektar inte blir för låg, eftersom mängden i sig påverkar effekten. I samråd med Nordisk Alkali valdes 

att låta mängden paraffinolja per hektar vara samma i alla behandlade led, emedan koncentrationen 

fick variera mellan 1-2% beroende på vätskemängden. Det är möjligt att koncentrationsskillnaden kan 

spela roll för resultatet i ett försök med jämnare spinnkvalsterförekomst. 
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SLUTSATSER 

• Flipper mot trips i jordgubbsproduktion har stor potential, men behöver användas med väl 

inställd appliceringsteknik. 

• Varken Flipper eller Fibro gav fytotoxskador. 

• Försöket har tydliggjort det stora behovet av att utveckla bandsprutor med lågt sittande 

bandsprutor som fungerar i praktiken. 

ODLARREKOMMENDATIONER 

• Vid behandling med Flipper mot trips är det att rekommendera för så god effekt som möjligt 

att använda bandspruta med dubbelspaltmunstycken. Vätskemängden ska anpassas efter 

beståndet men ligga relativt högt.  

• Vid behandling med Fibro mot spinnkvalster med dagens tillgängliga appliceringsteknik krävs 

att bladverket inte är för tätt för att behandlingen ska fungera. 

• Vid behandling med Fibro mot spinnkvalster efter skörd är det med dagens kunskapsläge 

tveksamt om sprutning direkt efter blasthuggning är att rekommendera. En tid efter 

blasthuggning när plantorna åter fått nya blad krävs troligtvis en bandspruta med lågt 

sittande munstycken för att ha chans till effekt. Gärna med dubbelspaltmunstycken. 

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA STUDIER 

• Det finns ett stort behov av att fortsätta utforska kopplingen mellan appliceringsteknik och 

effektivitet så att producenter och rådgivare kan få ett bättre beslutsunderlag för 

behandlingarna än vad som finns tillgängligt idag. 

• Teknikutveckling av bandspruta med lågt sittande munstycken som fungerar i praktiken 

• Teknikutveckling för att lyfta blad i tätt sittande bestånd vid sprutning mot spinnkvalster ( 

bland annat) 

• Test av Fibros effekt mot spinnkvalster i labbförsök.
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