TECHNISCHE FICHE

Aphidius-System
De groene perzikluis, de katoenluis en de rode luis zijn vooral geducht vanwege
hun razendsnelle populatiegroei. Een preventieve of tijdige bestrijding met de
bladluisparasiet Aphidius colemani is daarom zeker niet overbodig.

Gastheren
Van de meer dan 40 bladluissoorten die Aphidius colemani
parasiteert, zijn de katoenluis, de groene perzikluis en de
tabaksperzikluis (‘rode luis’) de meest algemene. Hieronder
volgt een korte beschrijving van hun voorkomen en levenswijze.
Katoenluis
De katoenluis (Aphis gossypii) is een 0,9 tot 1,8 mm kleine,
ronde bladluis, met als meest onderscheidende kenmerk de
zwarte, korte siphonen. De kleur varieert van gelig tot donkergroen en soms bijna zwart. Ze heeft een kleine cauda (staart),
geen voorhoofdsknobbels en antennen die korter zijn dan het
lichaam.
De katoenluis is afkomstig uit warmere gebieden waar zij
reeds lang een plaag vormt op katoen en komkommerachtigen.
Dankzij het gunstige klimaat in onze kassen overleeft ze
hier ook onze winters. De katoenluis is vooral een plaag
op kasgroenten zoals komkommer en meloen en op sierteeltgewassen zoals o.a. chrysant en hibiscus. Bij ons kent
de katoenluis geen waardplantwisseling. Door overwintering
in de kas kunnen reeds vroeg in het voorjaar (vanaf begin
maart) aantastingen voorkomen. Nog meer dan andere bladluissoorten, wordt de katoenluis gekenmerkt door een explosieve
populatiegroei.
Er bestaan veel verschillende stammen van de katoenluis, elk
met een bepaalde voorkeur voor een waardplant en resistentie
tegen gewasbeschermingsmiddelen.
Groene perzikluis
De groene perzikluis (Myzus persicae) is een 1,2 tot 2,6 mm
kleine, ovale bladluis met opvallende naar elkaar wijzende
voorhoofdsknobbels. De kleur varieert van bleek geelgroen
tot groen en is soms rood. De siphonen zijn middellang en de
antennen reiken tot aan de siphonen.
Meestal overwintert de groene perzikluis als ei op haar
winterwaard (perzik- of andere pruimachtigen). Na enkele
generaties op haar winterwaard in de vroege lente, verplaatst
ze zich in mei terug naar haar zomerwaard. In de kas is ook
overwintering mogelijk. In dat geval blijft een verworven
resistentie ook beter behouden. De groene perzikluis kan

een plaag vormen op kasgroenten (zoals paprika, tomaat,
komkommer, sla, aubergine, ...), sierteelten (zoals chrysant,
pelargonium, ...) en vollegrondsteelten (zoals aardappel, biet,
kool, tabak, spinazie, ...). De groene perzikluis kan meer dan
100 virussoorten overbrengen.
Tabaksperzikluis
De tabaksperzikluis (Myzus nicotianae) is zeer moeilijk te
onderscheiden van de groene perzikluis. Slechts aan de hand
van enkele microscopische kenmerken kan men de soorten
uiterlijk onderscheiden. Net zoals de groene perzikluis tast
de tabaksperzikluis verscheidene waardplanten aan, waarvan
tabak favoriet is.
De ‘rode luis’ die sinds enkele jaren de paprika- en auberginetelers veel problemen bezorgt, is een rode vorm van de
tabaksperzikluis. Deze rode luis is vooral schrikbarend door
haar resistentie tegen vele gewasbeschermingsmiddelen, hetgeen nogmaals het belang van een goede biologische bestrijding
benadrukt.

Aphidius colemani
Biologie
Aphidius colemani is een slanke, zwarte sluipwesp met bruine
poten, lange antennen en opvallende nerven op de vleugels.
Haar grootte hangt af van de grootte van de geparasiteerde
bladluis waar ze uit voortkomt, maar is gemiddeld 2 mm. Het
vrouwtje heeft een puntig achterlijf, het mannetje een afgerond
achterlijf.
Het vrouwtje legt een eitje in de bladluis. Hiervoor buigt ze
haar achterlijf onder haar poten door en injecteert ze met haar
legboor een eitje in de bladluis. Dit proces duurt slechts een
fractie van een seconde.
Bij aanwezigheid van een Aphidius-sluipwesp in een bladluiskolonie, scheiden bladluizen vaak ‘alarmferomonen’ af.
Hierdoor geraken de andere bladluizen zo in paniek, dat ze zich
soms van het blad laten vallen, en zo dus ook verloren zijn. De
sluipwesp parasiteert adulte bladluizen of nimfen. Gedurende
het eistadium van de parasiet (de eerste 3 dagen na parasitering)
neemt de bladluis zelfs meer voedsel op en scheidt ze meer
honingdauw af. Geparasiteerde bladluisnimfen van het 4de
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stadium of volwassen bladluizen blijven nog nakomelingen
produceren. Vervolgens zal de Aphidius-larve de bladluis van
binnenuit leegeten, beginnend met de niet-vitale delen. Zeven
dagen na parasitering zet de Aphidius-larve de bladluis stevig
vast op het blad, en vormt een zijden cocon in de bladluis zodat
deze opzwelt. De buitenkant wordt bruin en leerachtig. Men
spreekt dan van een mummie. Vier dagen na het begin van
de mummificatie (bij 21°C) verlaat een volwassen Aphidiussluipwesp de mummie via een rond gat.
De totale ontwikkelingsduur van Aphidius colemani bedraagt
14 dagen bij 21°C, wat langer is dan die van bladluizen
onder gunstige omstandigheden (9 dagen). Dit wordt echter
ruimschoots gecompenseerd door de honderden eitjes die de
sluipwesp legt. Het grootste gedeelte hiervan wordt gedurende
de eerste vier dagen gelegd. De volwassen sluipwesp leeft
maximaal 2 à 3 weken. De sluipwesp vindt bladluishaarden
op relatief grote afstand terug door de ‘alarmstoffen’ die een
aangetaste plant afscheidt. Op kortere afstand ruikt zij ook
de honingdauw. Een volwassen sluipwesp voedt zich met
honingdauw.
Mannetjes worden uit onbevruchte eitjes geboren. Deze legt
het vrouwtje kort na de paring of op het einde van haar leven.
De verhouding vrouwtjes-mannetjes bedraagt meestal 2:1.

Toepassing

Hyperparasieten
Verscheidene soorten sluipwespen parasiteren Aphidius-larven
of -poppen. Hiervoor legt de hyperparasiet een eitje in de
larve of jonge pop van Aphidius. Het mummiestadium duurt
na hyperparasitering enkele dagen langer dan de 4 dagen bij
een niet-geparasiteerde Aphidius.
Hyperparasieten verlaten de mummie via een gat met gekartelde rand en onderscheiden zich zo van Aphidius die een rond
gat maakt. Bij Aphidius blijft meestal ook het dekseltje aan
de opening hangen.

Aphidius-System

Aphidius colemani is inzetbaar op alle gewassen waarop de
geschikte gastheren voorkomen.
Gezien de snelle voortplanting van bladluizen, moeten ze tijdig
bestreden worden. Aphidius colemani is een geschikte parasiet
voor preventieve bestrijding. In verscheidene kasteelten zoals
paprika, komkommer, aubergine, roos en chrysant raadt men
reeds vroeg in de teelt preventieve introducties van minimaal
0,15 Aphidius per m² per week aan. Een verbeterd systeem
voor een goede preventieve bestrijding is het gebruik van
graanluiskweekjes (Sitobion-System).
Zodra de aanwezigheid van bladluizen wordt waargenomen
op gele vangplaten (BUG-SCAN®) of in beginnende haarden,
verhoogt men de introductieaantallen naar wekelijks 0,5 à
1 Aphidius/m², afhankelijk van de teelt en de situatie en dit
gedurende minimaal 3 weken. In geval van een curatieve
behandeling wordt meestal gelijktijdig de galmug Aphidoletes
aphidimyza uitgezet. Verder gevorderde aantastingen gaat men
te lijf met het lieveheersbeestje Adalia bipunctata.Vanaf de
zomer kan de bestrijding met Aphidius colemani belemmerd
worden door de aanwezigheid van hyperparasieten!

Aphidius colemani wordt geleverd in een flesje van 500, 1000
of 5000 mummies. De mummies kunnen in bioboxen worden
gestrooid. Hang ± 25 boxen/ha.
U kunt ze ook op de steenwolmat (waar het droog is) of op
het blad aanbrengen.
Men kan Aphidius eventueel kort bewaren bij 6-8°C en RV
>85%.

VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•

Toepasbaar op allerlei gewassen;
Bestrijdt ook de katoenluis en ‘rode luis’ goed;
Preventief inzetbaar;
Goed zoekvermogen;
Hoog aantal eitjes per vrouwtje;
Parasitering goed zichtbaar (mummies);
Populatie onderhoudt zich ook bij lage
aantasting.

Biobest waarborgt de kwaliteit van zijn producten. Omdat door Biobest geen controle over het gebruik van het product kan uitgeoefend worden, aanvaardt Biobest geen aansprakelijkheid voor minder goede werking of schade die direct
of indirect ontstaat uit gebruik, vervoer of opslag.
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