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NaturErhvervstyrelsen 

Notat vedr. amerikansk blomstertrips, Frankliniella occidentalis  

NaturErhvervstyrelsen har den 26. maj 2014 fremsendt bestilling på et notat vedr. 
amerikansk blomstertrips, Frankliniella occidentalis, til DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet. 
 
Vedlagte notat er udarbejdet af Lektor Michael Kristensen og Ph.d.-studerende Caro-
line Kaiser, begge Institut for Agroøkologi. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2014-2017” (punkt 
BP-11 i aftalens Bilag 2).  
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Saintpauliatrips (Amerikansk blomstertrips), Frankliniella occidentalis. 
Lektor Michael Kristensen og Ph.d.-studerende Caroline Kaiser, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 
 

Indledning. Saintpauliatripsen eller den amerikansk blomstertrips (Franklinella occidentalis Pergande; af 
insektorden Thysanoptera) er et alvorligt polyfagt skadedyr. Denne trips art har en bred vifte af 
værtsplanter inden for landbrugs- og gartneriafgrøder over hele verden. I Danmark kan den give problemer 
ved produktion af agurk, peberfrugt og især potteplanter. Den stammer oprindeligt fra det vestlige 
Nordamerika, hvorfra den er spredt over hele verden med den internationale handel med plantematerialer. 
Saintpauliatripsen har en kort generationstid, en høj frugtbarhed og et avlssystem med jomfrufødsler, som 
gør at den bliver et betydende skadedyr især i væksthuse. Det er mere end 50 år siden, at den første 
fejlslagne bekæmpelse af den amerikanske blomstertrips blev rapporteret i USA, som følge af 
insekticidresistens. Der er beskrevet en lang række forskellige resistensmekanismer hos Saintpauliatripsen; 
ændret adfærd, forsinket optagelse af insekticid, metabolisk resistens og mutationer af insekticidernes 
bindingssted. 

 
Figure 1. To larve stadier og den voksne Saintpaulia-trips (fra Murphy et al., 2014) 

Skadevirkning. Saintpauliatripsen forårsager direkte skade på planter ved at udsuge saften af 
plantecellerne samt ved æglægning. På blomstrende planter vil den først og fremmest opholde sig i 
blomsterne, hvor den let opdages. På bladene er tripsen ikke så lette at opdage, før der opstår skader af en 
vis størrelse, i form af hvide eller brune pletter, hvor trips har ødelagt cellerne ved at suge plantesaften ud. 
De ødelagte planteceller er fyldt med luft og fremtræder ofte sølvagtige. Angrebne planter har ofte 
deformerede blomster, blade og knopper. De forskellige typer af skader nedsætter afgrødens og især 
prydplanters værdi. Et andet alvorligt problem forårsaget af Saintpauliatripsen er overførsel af sygdomme. 
Tripsen fungerer som en vektor af nogle plantevirus. Hvis der f.eks. er Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV) 
eller Tomatbroncetopvirus (TSWV) til stede spredes disse hurtigt til andre planter, hvis der er 
Saintpauliatrips i gartneriet. 

Ved ophængning af limfælder (blå eller gule) kan et angreb af Saintpauliatrips opdages på et tidligt 
tidspunkt. Fælderne skal kontrolleres ugentligt, og resultaterne kan bruges til at træffe beslutning om 
passende bekæmpelsesstrategier. 

Biologi. Saintpauliatrips hunner er 1,3 til 1,9 mm lange og fremstår gule eller brunlige, mens hannerne er 
lidt mindre ca. 0,9 mm i længden og lysere i farven. De har en slank, langstrakt krop med korte ben og 
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slanke børsteagtige vinger. Saintpauliatripsen har stilet-lignende kæber, så de kan gennembore 
plantevævet og udsuge plantesaften. De voksne individer lever for det meste skjult og reagerer hurtigt på 
forstyrrelser. Når Saintpauliatripsens æg befrugtes bliver de til hunner, mens de ubefrugtede æg bliver til 
hanner. Én hun kan således opbygge en hele population, og voksne hunner lever i op til 2 måneder.  

Livscyklus. Hunnerne lægger deres æg (1) i plantevævet med en sav-lignende æggebrod. Efter klækning af 
æggene gennemgår tripsen to larvestadier (2). Larverne er 2 mm lange og uden vinger. De forlader ikke 
planten. Efter andet larvestadie falder larverne til jorden og gennemgår to puppestadier (3 og 4), hvor der 
ikke indtages føde. Den voksne trips (5) med vinger klækkes og gennemgår under optimale betingelser sin 
livscyklus på 2-3 uger. 

 
Figure 2. Livscyklus af Saintpauliatrips (fra Edmunds and Pottorff, 2011). 1= æg, 2= larve (kan optage virus), 
3= præpuppe (spiser ikke), 4= puppe (spiser ikke), 5= voksen (overfører virus)  

 

Udviklingstiden er stærkt temperaturafhængig. Voksne hunner lever i op til 2 måneder og i denne periode 
produceres ca. 350 æg ved 20°C, og livscyklus gennemføres på ca. 18 dage (på bønne). Sænkes 
temperaturen til 15°C produceres ca. 60 æg, og udviklingstiden forlænges til 44 dage. Saintpauliatripsen er 
kuldefølsom og ved -5°C uddør en population i løbet af 2 uger. Sænkes temperaturen til -10°C uddør 
populationen i løbet af 5 dage. En oversigt over udviklingstiden (på Chrysantemum) ved forskellige 
temperaturer kan findes i Tabel 1.  

 

Tabel 1: Udviklingstiden i dage for Saintpauliatripsens forskellige udviklingstrin ved forskellige temperaturer 
(fra McDonald et al. 1998 og Brødsgård & Jakobsen 1988). Udviklingstiden er angivet som gennemsnit. 
*Tripsen udvikler sig ikke ved 35°C og derover. ** Ikke undersøgt. 

Temperature Æg Larve 
stadier 

Puppe 
stadier 

Æg til 
voksen 

Voksen 
levetid 

10ºC 31 60 32 123 ** 
15ºC 9 18 12 39 70 
20ºC 7 9 6 22 60 
25ºC 4 8 4 16 ** 
30ºC 3 6 3 12 30 
35ºC 3 * * * ** 
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Saintpauliatripsens udviklingstid er ud over temperatur afhængig af værtsplanten. Udvikling fra æg til 
voksen vil sandsynligvis aldrig være hurtigere end 9 dage på en optimal værtsplante såsom bønne, men 
afhængig af værtsplanten kan udviklingstiden forlænges i op til tre uger ved en optimal temperatur. 

 
Bekæmpelse. Det er svært at håndtere bekæmpelsen af Saintpauliatrips, idet de er meget små og for det 
meste lever skjult og reagerer hurtigt på forstyrrelser. Derudover er de resistente over for mange 
insekticider, og man skal derfor nøje overveje kemisk bekæmpelse før den igangsættes. Ved kemisk 
skadedyrsbekæmpelse er det vigtigt at reducere risikoen for udvikling af resistens ved på skift at anvende 
insekticider med forskellige virkemekanismer inden for en trips-generation. Den kemiske bekæmpelse bør 
gennemføres, når aktiviteten blandt Saintpauliatripsene er høj, dvs. om morgenen eller sent på 
eftermiddagen 

Forebyggelse af Saintpauliatrips foregår primært ved at inspicere indkøbte planter for forekomst af trips og 
ved en god ukrudtsbekæmpelse for at mindske ynglesteder for tripsen. Saintpauliatripsen foretrækker 
varme og tørre områder og det kan derfor være nyttigt at øge luftfugtigheden i drivhuset. 

Biologisk bekæmpelse af Saintpauliatrips kan være meget effektiv og kan ske med prædatorer såsom 
rovmider og rovtæger. 
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