Palmuripsiäinen

Thrips palmi Karny

Palmuripsiäinen vioittaa imennällään monia kasvihuoneessa viljeltäviä koriste- ja vihanneskasveja. Sen imentä aiheuttaa hopean- ja
pronssinvärisyyttä lehdissä sekä epämuodostumia. Lisäksi se levittää
esimerkiksi tomaatin pronssilaikkuvirusta. Kasveissa suojaisiin paikkoihin piiloutuva palmuripsiäinen on vaikea havaita. Se leviää kasvien
mukana. Palmuripsiäinen on kasvinterveyden suojelemisesta annetun
lain (702/2003) tarkoittama hävitettävä kasvintuhooja, jota havaittaessa tai epäiltäessä on otettava yhteyttä kasvinsuojeluviranomaisiin.
Suomeen palmuripsiäisiä on tullut muutamia kertoja leikko-orkidean
mukana.

Tuntomerkit ja elintavat
Palmuripsiäinen on 1 mm:n mittainen
hyönteinen. Se muistuttaa tupakkaripsiäistä, mutta on sitä hieman vaaleampi ja tasaisen kellertävä väriltään.
Palmuripsiäisen erottaminen muista
ripsiäisistä vaatii laboratoriotutkimuksen. Aikuiset palmuripsiäiset elävät
lehtien alapinnoilla, kasvupisteissä
ja kukissa, minne ne myös munivat.
Palmuripsiäiset etsiytyvät suojaisiin
paikkoihin, kuten poimuihin, rakoihin
ja halkeamiin. Palmuripsiäisen toukkaaste on osan kehitysajastaan kasvissa,
mutta koteloituu kasvualustaan. Kotelosta kuoriutuvat aikuiset siirtyvät
jälleen kasveihin. Elinkierron kesto
munasta aikuiseksi on 25 oC:ssa noin
17 vrk.

Isäntäkasvit ja vioitus
Palmuripsiäisen isäntäkasveihin kuuluu monia eri viljely- ja rikkakasveja.
Koristekasveista tärkeimpiä isäntä-

kasveja ovat krysanteemi, neilikka,
syklaami, daalia ja orkideat. Viherkasveista erityisesti Ficus- suvun kasvit
ovat palmuripsiäisen suosimia isäntäkasveja. Muita isäntäkasveja on muun
muassa kurkku-, koiso- ja palkokasvit.
Palmuripsiäiset ottavat ravintonsa kasveista imemällä. Aluksi imentävioitus
näkyy kasvustossa lehtien hopean- tai
pronssinhohtoisena värinä etenkin
lehtisuonten reunoilla. Versojen kärjet
ovat kitukasvuisia ja lehdissä on epämuodostumia. Lopulta kasvin lehdet
kellastuvat ja rypistyvät. Hedelmissä
vioitus näkyy epämuotoisuutena ja
kuoren rosoisuutena.

Levinneisyys
Palmuripsiäinen on alun perin kaakkois-aasialainen hyönteislaji. Nykyään
sitä esiintyy suuressa osassa Aasiaa,
Tyynenmeren alueella, Pohjois-Afrikassa, Australiassa, Keski- ja EteläAmerikassa sekä Floridassa. EU:n
alueella palmuripsiäistä on tavattu
harvoin, ja esiintymät on saatu hävi-

tettyä. Suomessa palmuripsiäisiä ei
ole toistaiseksi tavattu viljelmiltä.

Ilmoitusvelvollisuus ja
tarkastukset
Palmuripsiäinen on hävitettävä kasvintuhooja, jonka todetuista tai epäillyistä esiintymistä on viipymättä ilmoitettava Eviran tai ELY-keskuksen
kasvintarkastajille.
Kasvintarkastaja
tutkii havaintopaikan ja selvittää palmuripsiäisen esiintymisen.

Leviämisen estäminen
Palmuripsiäistä ei saa esiintyä viljelmillä eikä myytävissä kasveissa. Varsinkin ulkomailta tuodut palmuripsiäisen isäntäkasvien taimet on syytä
tarkastaa ripsiäisten varalta ennen
kasvihuoneisiin siirtämistä. Kun ripsiäisiä havaitaan, on syytä varmistuttaa,
mistä ripsiäislajista on kyse.

Torjunta
Koska palmuripsiäinen on hävitettävä kasvintuhooja, kasvinsuojeluviranomaiset antavat sen torjunnasta vil-

jelijälle tai kasvien myyjälle kirjallisen
torjuntapäätöksen. Saastuneet kasvit
voidaan tarvittaessa määrätä hävitettäviksi ja kasvihuone puhdistettavaksi.
Lisäksi voidaan määrätä torjuntakäsittelyjä kasvustolle tehtäväksi. Saastuneita kasveja ei saa kuljettaa pois
viljelmältä tai varastopaikalta ennen
kuin ripsiäiset on torjuttu.
Palmuripsiäinen on vaikea havaita sen
elintapojen vuoksi, sillä aikuiset ripsiäiset elävät kasveissa suojaisiin paikkoihin kuten kukkanuppuihin piiloutuneina. Ripsiäisen munat ovat lehden
solukon suojaamia ja kotelot kasvualustan suojassa. Palmuripsiäisen torjunta on vaikeaa, sillä se on kestävä
monia torjunta-aineita vastaan. Suotuisissa olosuhteissa palmuripsiäiset
lisääntyvät voimakkaasti. Tällöin ripsiäisiä ei pystytä enää torjuntatoimin
hävittämään vaan koko kasvusto on
raivattava ja hävitettävä.

Korvauksen hakeminen
Hävitettävän kasvintuhoojan torjumiseksi annetusta päätöksestä aiheutuneet kustannukset ja taloudelliset menetykset korvataan viljelijälle valtion
varoista. Korvausta haetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta.
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