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Orchideeën ongedierte

Tripsen

Biologie 
Tripsen, onweersbeestjes, blaaspoten (Thysanoptera)

Tripsen zijn kleine, meestal slechts 1-2 mm lange, slank gebouwde insecten met twee paar gerafelde vleugels. 
Hun vorm en de borstelharen zijn belangrijk voor de identificatie van de soort. Aan het pootuiteinde bevinden 
zich voetbeentjes met kleine klauwen en kleverige bolletjes. De insecten hebben stekend zuigende mondde-
len, waarmee ze in de cellen steken en de celinhoud opzuigen. De cellen vullen zich met lucht en zien er zilver-
achtig, glanzend uit. Tripsen zijn grotendeels plantenzuigers, maar er zijn ook enkele roofzuchtige soorten.
De plantenschadende tripsen leggen hun eitjes met een legboor in bladeren of andere plantendelen. De 
ontwikkeling verloopt via twee vleugelloze larvenstadia tot aan het volwassen dier. Daartussen liggen twee 
tot drie nimfenstadia, die al de zogenaamde vleugelstompjes hebben. De eerste larvenstadia en de volwassen 
dieren zijn heel beweeglijk, terwijl de nimfen voor een deel in onbeweeglijke rustfase gaan.
De duur van de ontwikkeling is sterk temperatuur- en lichtafhankelijk. Onder gelijkmatig gunstige broeika-
somstandigheden kan er per soort op 10-12 generaties per jaar gerekend worden.

Op orchideeën kunnen verschillende soorten schade aanrichten.
De Californische bloementrips (Frankliniella occidentalis Pergande): de meest voorkomende soort in broeikas-
sen, is heel polyfaag. De volwassen dieren zijn ongeveer 2 mm lang, felgeel tot bruingeel van kleur. De larve is 
meestal goudgeel. De ontwikkelingscyclus heeft twee larven- en twee nimfenstadia. Bij een temperatuur van 
20 °C tot 30 °C duurt hij ongeveer 2-3 weken. De soort leeft meestal in bloemen, maar is ook in staat op blade-
ren snel een populatie op te bouwen, waarna ernstige beschadigingen aan alle bovengrondse plantendelen 
kunnen ontstaan. De tripsensoort is een overbrenger van het op de Phalaenopsis incidenteel voorkomende 
tomatenbronsvlekkenvirus. Tegen insecticiden kunnen ze relatief snel een resistentie opbouwen.

De orchideeëntrips (Dichromothrips corbetti Priesner): de vrouwtjes zijn donkerbruin van kleur, de larven fel 
roodachtig. De soort stamt uit Zuidoost-Azië, komt vooral voor op de Vanda en Cattleya. Op de Phalaenopsis 
kunnen eveneens aanzienlijke beschadigingen waargenomen worden aan de bloemen. De virussen worden 
niet overgedragen.

De uien- of tabaktrips (Thrips tabaci Lind.): is heel polyfaag, vaak voorkomende soort, in broeikassen komt de 
trips vaak binnenvliegen. De volwassen dieren zijn 1-1,3 mm lang, grijsgeel tot bruin, gedeeltelijk bijna zwart 
van kleur, de larven witachtig tot geel. 

De Amerikaanse trips (Echinothrips americanus Morg.): een tripssoort op orchideeën, die midden 90-er jaren 
voor het eerst in Nederland voorgekomen is. In orchideeënkwekerijen is het dier tot nu toe alleen voorge-
komen op de nieuw gekweekte soort Caractea uit het geslacht Spathoglottis en op de jonge planten van de 
Miltonia. Ook op weide- en berkenzaailingen, die als onkruid in het substraat opgekomen waren, konden ze 
waargenomen worden. Echter zijn ze tot nu toe niet overgelopen op andere orchideeënculturen.  Echinothrips 
veroorzaakt heldere zilverachtig vlekken door zuigactiviteit en ontlasting. 
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De kastrips, de zwarte vlieg (Heliothrips haemorrhoidales Bouché): af en toe in orchideeënkassen voorko-
mend, beschadigt hoofdzakelijk de bladeren, soms ook de bloemen. Volwassen dieren zijn 1-1,5 mm lang, 
donkerbruin met een licht achterlijf, voelsprieten, poten en vleugels. Zit meestal aan de onderkant van het 
blad en kan zich goed vestigen in kassen waar een constante temparatuur heerst. Hij geeft de voorkeur aan 
schaduwrijke en vochtige omstandigheden, bij hoge temperaturen vindt slechts een kleine ontwikkeling 
plaats. Beschadigde bladeren worden bleek, papierachtig en verwelken, de grote hoeveelheid geproduceerde 
honingdauw vervuild bovendien het bladoppervlak. Met plantenbeschermingsmaatregelen kunnen het aantal 
dieren aanzienlijk worden gereduceerd.

De gestreepte kastrips, Drazänenthrips (Parthenothrips dracaenae Heeg.): de volgroeide, ongeveer 1,3 mm 
lange dieren zijn zwartwit gestreept, de larven zijn wit. Ze zijn behoorlijk traag en zitten meestal in grotere 
koloniën op bladeren. Na het zuigen laten ze typisch helder, glanzend, zilverachtige vlekjes na met zwarte 
ontlastingdruppeltjes. Bijzonder grote populaties zijn te vinden waar de waardplanten in de herfst- en win-
termaanden donker en bij gematigde temperaturen staan. In kassen met een hogere luchtvochtigheid komt 
de trips niet voor. De chemische bestrijding is geen probleem, moeilijker wordt het met de inzet van nuttige 
organismen. De roofmijten vallen de dieren niet aan, alleen insectengaas kan succes bieden. 

Schadebeeld
Door tripsen beschadigde planten lijken helderder, later gebruind, meestal in combinatie met kleine zwarte 
ontlastingdruppeltjes. De knoppen worden in de ontwikkeling geremd, vallen vaak vroegtijdig af. De scheuten 
kunnen gedeformeerd zijn.
Het zuigen van de Frankliniella en Thrips tabaci leidt niet onmiddellijk tot ernstige deformaties en groeistag-
naties, zoals ze bij veel andere sierplanten te zien zijn. Er ontstaan echter duidelijk zichtbare ophelderingen, 
witte vlekken op bladeren en bloemen met ontlastingafzettingen. Bij een ernstige aantasting kunnen er ech-
ter aanzienlijke groeideformaties voorkomen. De tripssoort is overbrenger van het incidenteel voorkomende 
tomatenbronsvlekkenvirus.
Vooral in gevaar zijn de bloemen van veel orchideeënsoorten, ze geven de voorkeur aan de Phalaenopsis, Mil-
tonia, Cymbidium, Epidendrum, Vanda, Masdevallia, Cattleya en de Epicattleya.
De bladtripsen Echinothrips, Parthenothrips en Heliothrips laten typische zilverachtig glanzende ophelderingen 
achter met zwarte ontlastingdruppeltjes. Bij een ernstige aantasting gaan de bladranden omkrullen en wor-
den ze bruin. 
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Bestrijding
De belangrijkste maatregel voor de bestrijding van tripsen is een uitgebreide enaangepaste monitoring. Daar-
toe behoren de controle van aangekocht plantmateriaal op aanwezige schadesymptomen, larven en volwas-
sen dieren, en de aantastingcontrole in het plantenbestand met blauwe plakplaten. Onder de tafels mag geen 
onkruid staan.
Bij de chemische bestrijding van de Frankliniella occidentalis en Thrips tabaci moeten spuitbehandelingen met 
insecticiden herhaald uitgevoerd worden met een tussentijd van 3-7 dagen.
De Echinothrips, Parthenothrips en Heliothrips zijn erg langzame tripsen, ze maken hun hele ontwikkeling op 
de bladeren door. De chemische bestrijding met contactinsecticiden is hier geen probleem.

Biologische plantenbescherming
De biologische bestrijding van de Frankliniella kan met roofmijten (Amblyseius cucumeris, A. swirskii, A. limo-
nicus) uitgevoerd worden. Omdat er in orchideeën doorgaans rekening moet worden gehouden met tripsen, 
moeten er roofmijten uitgezet worden. De roofmijten kunnen gestrooid of in kleine zakjes uitgezet worden.
In de zakjes bevinden zich behalve de klei als draagstof ook meelmijten (Tyrophagus sp.), waar de roofmijten 
zich mee voeden. Ze moeten daarom gezien worden als kweekstation, waarin genoeg voer beschikbaar is, dat 
de basis vormt voor een doorlopende vermeerdering van de roofmijten. Het zakjessysteem heeft zich vooral 
bewezen, als de Frankliniella al in het vegetatieve stadium van de planten een populatie opbouwt. Omdat 
in groene planten geen bloempollen of ander voedsel aanwezig is, zijn de meelmijten in de zakjes een goed 
voedingssupplement.

Om sterkere schommelingen in de tripspopulatie te voorkomen, kunnen er integreerbare insecticiden ingezet 
worden.
De Echinothrips of Parthenothrips worden niet door de Amblyseius-soorten gevreten, een biologische bestrij-
ding is bij het voorkomen van deze soorten slechts moeilijk mogelijk.
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Cattleya: Trips

Phalaenopsis: Trips

Phalaenopsis: Orchideeën Trips (Dichromothrips corbetti)

Cattleya: Orchideeën Trips (Dichromothrips corbetti)

Trips op gele vangplaat

Phalaenopsis: Trips
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Phalaenopsis: Orchideeën Trips (Dichromothrips corbetti) Phalaenopsis: Orchideeën Trips (Dichromothrips corbetti)

Spathoglottis: Amerikaanse Trips  
(Echinothrips americanus)
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