Palmtrips

Thrips palmi Karny

Palmtrips skadar med sitt sugande många prydnads- och grönsaksväxter som odlas i växthus. Sugningen orsakar silver- och bronsglans på
bladen samt missbildningar. Dessutom sprider trips bland annat bronsfläckvirus på tomat. Palmtripsarna gömmer sig på skyddade platser
på växterna och är därför svåra att upptäcka. De sprids med växterna.
Palmtrips är en växtskadegörare som enligt lagen om skydd för växters
sundhet (702/2003) skall utrotas. Om man upptäcker eller misstänker palmtrips skall växtskyddsmyndigheterna kontaktas. Palmtrips har
kommit till Finland några gånger med snittblommor av orkidéer.

Kännetecken och
levnadssätt
Palmtrips är en 1 mm lång insekt. Den
påminner om nejliktrips men den är
något ljusare och är jämngul i färgen.
Det krävs laboratorieundersökning för
att skilja palmtrips från andra tripsar.
Vuxna palmtripsar lever på undersidan av bladen, i tillväxtpunkterna och
i blommorna, där de också lägger sina
ägg. Palmtripsarna söker sig till skyddade platser såsom veck, springor och
sprickor. Palmtripsens larvstadium lever en del av sin utvecklingstid på växten men förpuppas i växtunderlaget.
De fullvuxna tripsarna som utvecklas
ur pupporna återvänder till växterna.
Livscykeln från ägg till fullvuxen trips
räcker cirka 17 dygn i 25 °C.

Värdväxter och skador
Palmtrips har många olika kulturväxter
och ogräs som värdväxter. De viktigaste värdväxterna bland prydnadsväx-

terna är krysantem, nejlika, cyklamen,
dahlia och orkidé. Bland grönväxterna
är särskilt växterna av släktet Ficus
omtyckta värdväxter för palmtrips.
Andra värdväxter är bland andra gurk-,
potatis- och baljväxterna. Palmtrips
tar sin näring från växterna genom
att suga. Till en början syns skadorna
som silver- och bronsglans speciellt på
bladnervernas kanter. Tvinväxt uppkommer i skottspetsarna och bladen
blir missbildade. Till slut gulnar bladen
och blir skrynkliga. Frukterna blir missbildade och skalet skrovligt.

Utbredning
Palmtrips är en insektart som ursprungligen hör hemma i Sydostasien.
Numera förekommer den i en stor del
av Asien, Stillahavsområdet, Nordafrika, Australien, Mellan- och Sydamerika samt Florida. Palmtrips har sällan
påträffats i EU-området, och förekomsterna har bekämpats. I Finland har
palmtrips hittills inte påträffats i odlingar.

Anmälningsskyldighet och
inspektioner
Palmtrips är en växtskadegörare
som skall utrotas. Vid upptäckt eller
misstanke om förekomst skall växtinspektören vid ELY-centralen eller
växtinspektören vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira ofördröjligen kontaktas. Växtinspektören granskar platsen
där palmtrips observerades och utreder förekomsten av palmtrips.

Förhindrande av spridning
Palmtrips får inte förekomma i odlingar eller på växter som är till salu. Speciellt importerade plantor av palmtripsens värdväxter är det skäl att granska
med tanke på palmtrips innan plantorna flyttas in i växthuset. Då trips
upptäcks är det skäl att låta undersöka
vilken typ av trips det är fråga om.

Bekämpning
Eftersom palmtrips är en växtskadegörare som skall utrotas ger växtskyddsmyndigheterna odlaren eller försäljaren ett skriftligt bekämpningsbeslut.

Vid behov kan det bestämmas att de
angripna växterna skall förstöras och
växthuset rengöras. Dessutom kan det
beslutas om bekämpningsbehandling
av växterna. Angripna växter får inte
föras bort från odlingen eller lagringsplatsen förrän tripsen har bekämpats.
Det är svårt att upptäcka palmtrips på
grund av dess levnadssätt, eftersom
vuxna tripsar lever på skyddade platser på växterna, till exempel gömda i
blomknopparna. Tripsens ägg skyddas
av bladens cellvävnad och pupporna är
gömda i växtunderlaget. Det är svårt
att bekämpa palmtrips på grund av resistens mot många bekämpningsmedel. Under gynnsamma förhållanden
förökar sig palmtrips snabbt. Då går
det inte mera att utrota dem genom
bekämpning, utan alla växter måste
röjas undan och förstöras.

Ansökan om ersättning
Odlaren får ersättning från statliga
medel för kostnaderna och de ekonomiska förlusterna till följd av beslut
om bekämpning av en växtskadegörare som skall utrotas. Ersättningen söks
från Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
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Evira, enheten för växthälsa
ELY-centralernas växtinspektörer
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Telefon 020 690 999 • Fax 020 77 25085
www.evira.fi
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