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Abstract: The Western Flower Thrips, Frankliniella occidentals (Pergande), has been found on ornamental and vegetable 

crops in glasshouses in The Netherlands since 1983 and is now a species of economic significance. An account is given 

on the distribution, host plants and life cycle from the literature, supplemented with observations in glasshouses and 

in the field in The Netherlands. 
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Inleiding 

In de groente- en sierteeltgewassen onder glas 

wordt sinds 1983 in toenemende mate hinder 

ondervonden van een tripssoort die voordien 

niet in Nederland voorkwam. Determinatie 

met de tabellen van Priesner (1964) en 

Moulton (1948) leverde aanvankelijk moeilijk¬ 

heden op, maar vergelijking met de recente 

publikatie van Zur Strassen (1986), waarin de 

nauw verwante soorten Frankliniella pallida 

(Uzel) en Frankliniella occidentals goed te on¬ 

derscheiden zijn, toonde aan dat F occi¬ 

dentals verantwoordelijk is voor de aan¬ 

gerichte schade. 

Chemische bestrijding van F occidentals 

levert in een aantal groente- en sierteeltgewas¬ 

sen moeilijkheden op en verhindert bovendien 

in het algemeen de tegenwoordig zeer uitge¬ 

breide toepassing van biologische bestrijding 

van spint ( Tetranychus urticae Koch), kaswit- 

tevlieg ( Trialeurodes vaporariorum (West- 

wood)), mineervlieg (Liriomyza sp.) en tabaks¬ 

trips ( Thrips tabaci Lindeman) in de 

groenteteelt onder glas. 

Verspreiding 

F. occidentals is beschreven van Californie 

(USA) van bladeren van abrikoos (Prunus ar- 

meniaca L.), aardappel (Solanum tuberosum 

L.) en van de bloesem van sinaasappel (Citrus 

sinensis Osbeck) (Pergande, 1895). Nadien 

heeft F. occidentals zich vanuit het westelijk 

gedeelte van de Verenigde Staten naar het cen¬ 

trale en oostelijke deel van het continent ver¬ 

spreid. In het westen van Amerika komt 

F. occidentals voor van Alaska tot nabij Cos¬ 

ta Rica (Zur Strassen, 1986). Ook in Canada 

is F occidentals een gevreesde plaag in de 

groente- en sierteelt in kassen geworden (Firth, 

1986; Broadbent et al., 1987). Deze tripssoort 

is eveneens bekend van Hawaii (Sakimura, 

1972), Nieuw-Zeeland (Zur Strassen, 1973; 

Mound & Walker, 1982), Korea (Woo, 1974) 

en Peru (Ortiz, 1977). 

In Europa is F occidentals nog maar zeer 

recent bekend geworden als schadeveroorza¬ 

ker in kasteelten. Zij is waargenomen in de 

Bondsrepubliek Duitsland (Zur Strassen, 

1986; Strauss & Schickedanz, 1986; Böhmer & 
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Eilenbach, 1987), Engeland (Barletta, 1986), 

Frankrijk (Bournier & Bournier, 1987), Zwe¬ 

den (Pettersson, 1986), Spanje en Nederland 

(Burger & Vierbergen, in druk; Van de Vrie, 

1987). Een inzending uit Denemarken toonde 

aan dat F. occidentals daar ook voorkomt. 

Een melding dat de soort ook voorkomt in 

Zwitserland is nog niet bevestigd. 

Hoe de verspreiding heeft plaatsgevonden is 

niet bekend. Het vermoeden bestaat dat het 

plantmateriaal waarop F occidentals voor¬ 

komt daarbij een belangrijke rol heeft ge¬ 

speeld. 

Waardplanten 

F. occidentals is bekend als beschadiger van 

vele cultuurgewassen, en is ook op allerlei 

wilde planten waargenomen. Bryan & Smith 

(1956) hebben een lijst van planten samenge¬ 

steld waarop deze tripssoort in Californie aan- 

getroffen is. Zij kwamen tot 139 planten¬ 

soorten die tot 45 families behoren. Uit een 

onderzoek naar de waardplanten van 

F occidentals op Hawaii kunnen daar nog 37 

plantensoorten en 2 families aan toegevoegd 

worden (Yudin et al., 1986). Een voorlopige 

schatting toont aan dat F occidentals op ± 

200 plantensoorten aangetroffen is. 

Uit deze gegevens blijkt dat F occidentals 

zeer polyfaag is. In hoeverre al deze planten¬ 

soorten echte waardplanten zijn is niet te ach¬ 

terhalen. Alleen Yudin et al. (1986) meldden 

dat op bijna alle onderzochte planten ook on¬ 

volwassen stadia van F. occidentals zijn waar¬ 

genomen. Een vergelijking van de plantensoor¬ 

ten waarop in Californie en/of Hawaii 

F occidentals is waargenomen en die ook in 

Nederland voorkomen, toont aan dat deze 

soort in ons land zeker op 64 plantensoorten 

van 21 families voorkomt. Dat kunnen zowel 

cultuurplanten als in de vrije natuur voorko¬ 

mende planten zijn. 

Levenswijze 

De eieren worden in bladeren, bloemblaadjes 

en zachte stengeldelen gelegd. De larve door¬ 

loopt twee stadia waarna zij via een voorpop- 

en een popstadium volwassen wordt. 

De larve heeft een cylindrisch lichaam dat 

meestal crème gekleurd is; zij is zeer beweeglijk 

en voedt zich op alle bovengrondse delen van 

de plant. De voorpop en de pop zijn meestal 

iets lichter gekleurd dan de larve en daarvan 

direct te onderscheiden door de ontwikkeling 

van vleugelstompjes aan het borststuk. Deze 

stadia zijn weinig actief en nemen geen voedsel 

op. Alle ontwikkelingsstadia worden overwe¬ 

gend in vegetatiepunten, bloemknoppen en 

bloemen aangetroffen. Veel minder vaak leven 

zij vrij op het blad. 

Het volwassen insekt, zowel het vrouwtje als 

het mannetje, is gevleugeld en zeer beweeglijk. 

De kleur varieert tussen lichtgeel en bruin. Bij 

licht gekleurde individuen zijn vaak onregel¬ 

matig gevormde grijsbruine vlekken zichtbaar 

op een aantal abdomensegmenten. Er kan zo¬ 

wel geslachtelijke als ongeslachtelijke vermeer¬ 

dering plaatsvinden. Van de Vrie & A. K. Wit 

(ongepubl.) vonden dat onbevruchte vrouwtjes 

uitsluitend mannelijke nakomelingen hebben; 

bevruchte vrouwtjes hebben mannelijke en 

vrouwelijke nakomelingen. Hoewel de volwas¬ 

sen tripsen kunnen vliegen, kan de versprei¬ 

ding over grote afstanden ook passief door de 

wind tot stand komen. 

Levensduur 

De ontwikkelingsduur van de verschillende 

stadia van F occidentals is onder laboratori- 

umomstandigheden bestudeerd door Bryan & 

Smith (1956). De resultaten zijn echter geba¬ 

seerd op waarnemingen aan een gering aantal 

individuen. 

Nadien is onderzoek verricht door Lublink- 

hof& Foster (1977). Zij beschikten waarschijn¬ 

lijk over een geschiktere waardplant en meer 

individuen waardoor de resultaten betrouwb¬ 

aarder zijn. Door hen werd vastgesteld dat de 

gemiddelde ontwikkelingsduur van ei tot ei bij 

F occidentals bij 15 °C circa 44 dagen be¬ 

draagt. Bij 20 °C en 30 °C is dat respectieve¬ 

lijk 22 en 15 dagen. De duur van het eistadium 

bedraagt bij 15, 20 en 30 °C respectievelijk 11, 

6 en 4 dagen. De twee larvenstadia tezamen 

worden bij 15, 20 en 30 °C doorlopen in res- 
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pectievelijk 14, 8 en 5 dagen, waarna de beide 

popstadia tezamen doorlopen worden bij 15, 

20 en 30 °C in respectievelijk 9, 5 en 3 dagen. 

De pre-ovipositieperiode bedraagt bij 15 °C 

circa 10 dagen; bij 20 en 30 °C circa 3 dagen. 

De reproductiecapaciteit werd eveneens door 

Lublinkhof & Foster (1977) onderzocht. Zij 

namen waar dat een vrouwtje bij 15 ° C gemid¬ 

deld 24 eieren in het plantenweefsel depo¬ 

neerde. Bij 20 °C werden gemiddeld 96 eieren 

gelegd en bij 30 °C gemiddeld 44. 

Uit deze gegevens blijkt dat de populatie 

zich vooral bij 20 ° C zeer explosief kan ont¬ 

wikkelen. Bij 30 °C is dat in iets mindere mate 

het geval. Hoe de ontwikkeling wordt be¬ 

ïnvloed door mortaliteitsfactoren is niet be¬ 

kend. 

F occidentalis leeft bij de meeste waardplan- 

ten vooral in de bloemen, bloemknoppen en 

nog niet ontvouwen bladeren. Op volgroeide 

bladeren is zij meestal weinig talrijk, dit in 

tegenstelling tot een aantal andere tripssoorten 

die schadelijk zijn in kasteelten. Als gevolg van 

de verborgen levenswijze en de aan een gewas 

gestelde gezondheidseisen moeten strikte voor¬ 

waarden gesteld worden aan de bestrijdings- 

techniek. 

In Nederland is F occidentalis voor het eerst 

in 1983 waargenomen op het Kaaps viooltje 

(Saintpaulia ionantha Wendl.); in dat gewas 

werden uitsluitend de bloemen beschadigd. 

Een volgende inzending betrof roos (Rosa-cul- 

tivars), onder andere cv Ilona, uit Nootdorp, 

1984, waarvan eveneens de bloemen aangetast 

werden. 

F occidentalis werd vanaf 1984 op het 

Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland 

te Aalsmeer op boon (Phaseolus vulgaris L.) 

gekweekt voor onderzoek naar de levenswijze 

en bestrijdingsmogelijkheden. In 1984 werd 

deze trips op verschillende cultivars van roos in 

het Instituut voor de Veredeling van Tuin- 

bouwgewassen (IVT) te Wageningen waarge¬ 

nomen; nadien werd F occidentalis daar ook 

in anjer (Dianthus caryophyllus L.) aangetrof¬ 

fen (pers. meded. H. C. Burger, Plantenziek- 

tenkundige Dienst, Wageningen). 

In 1985 kwam de eerste melding uit Voor¬ 

burg (ZH), opnieuw van Kaaps viooltje. In 

Nootdorp werd in 1985 eveneens ernstige trips- 

schade waargenomen in komkommer (Cucu¬ 

mis sativus L.). Vermoedelijk was hier de aan¬ 

tasting van een naburig bedrijf afkomstig, 

waar in die periode F occidentalis veel schade 

in roos veroorzaakte. Het aantal meldingen 

nam daarna gestadig toe. Uit die gegevens kan 

worden afgeleid dat deze soort een groot aantal 

waardplanten heeft en het gehele jaar rond in 

kassen voorkomt. Van de snijbloemen zijn 

chrysant (Chrysanthemum indicum-hybridcn 

en C.-cultivars), roos, Anthurium andreanum- 

hybride, Alstroemeria-cultivars (Incalelie), 

anemoon (Anemone “Mona Lisa”) en Gerbera 

de belangrijkste waardplanten. Ook op pot¬ 

planten kan F. occidentalis schadelijk zijn, on¬ 

der andere op Begonia-cultivars, Kaaps viool¬ 

tje, Kalanchoe, Lea-cultivars, Radermachera 

en potchrysanten. In de groenteteelt onder glas 

zijn komkommer, paprika (Capsicum annuum 

L.), meloen (Cucumis melo L.) en aubergine 

(Solanum melongena L.) de belangrijkste 

waardplanten. Op alle genoemde gewassen 

zijn ook de onvolwassen stadia van deze trips 

aangetroffen. 

Ook buiten de kassen komt F occidentalis 

voor. Zij is in 1986 in de maanden juli, augus¬ 

tus en oktober te Aalsmeer waargenomen op 

Liatris-cultivars, monnikskap (Aconitum na- 

pellus Hort.) en herfstaster (Aster novi-belgii 

L.). In hoeverre dit echte waardplanten van 

F occidentalis zijn is niet te achterhalen, om¬ 

dat er op deze planten alleen volwassen tripsen 

zijn gevonden. In Bennekom zijn in 1987, in 

augustus en september, de imagines van 

F occidentalis waargenomen in de bloemen 

van roos, cv Peace. 

Virus over dracht 

Virusoverdracht door F occidentalis is waar¬ 

genomen en beschreven in Hawaii, Californie 

en Canada (Paliwal, 1974, 1976; Allen & 

Broadbent, 1986; Yudin et al., 1986; Broadbent 

et al., 1987), met name het tomatebronsvlek- 

kenvirus (Tomato Spotted Wilt Virus, 

TSWV). Ir. F. A. Hakkaart (Aalsmeer) is van 
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mening dat TS WV een virus is dat vooral scha¬ 

delijk optreedt in gebieden met hogere tempe¬ 

raturen (pers. meded.). 

Problemen met de bestrijding 

Chemische bestrijding van dit insekt levert veel 

moeilijkheden op. Door de verborgen levens¬ 

wijze in bloemknoppen en opgevouwen jonge 

bladeren zijn de insekten goed tegen bestrij¬ 

dingsmiddelen beschermd. Middelen op basis 

van dichloorvos (2,2-dichloorvinyl dimethyl- 

fosfaat) en mevinfos (2-methoxycarbonyl-1 -1 

methylvinyl dimethylfosfaat) geven bij her¬ 

haalde behandelingen afdoend resultaat. De 

goede werking van deze middelen kan gedeel¬ 

telijk verklaard worden door de dampwerking 

van dichloorvos en de dieptewerking van beide 

middelen. 

Wegens het veroorzaken van vruchtabortie 

is in komkommer een middel op basis van 

dichloorvos alleen toepasbaar in het begin van 

de teelt vóór de bloei en aan het einde van de 

teelt als er geen vruchtzetting meer nodig is. 

Voor de tussenliggende periode zijn geen goede 

chemische middelen beschikbaar. Bovendien 

verhinderen deze middelen de biologische be¬ 

strijding van andere plagen in dit gewas. De 

mogelijkheden voor biologische bestrijding 

van F occidentalis zullen dan ook worden on¬ 

derzocht. 
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