TECHNISCHE FICHE

Encarsia-System
De kaswittevlieg is een typisch plaaginsect dat vele kasteelten bedreigt. Met de
sluipwesp Encarsia formosa beschikt de tuinder over een praktisch en economisch
biologisch bestrijdingsmiddel om de wittevliegpopulaties klein te houden.

Wittevlieg

Encarsia formosa

Volwassen wittevliegen zijn met een witte waslaag bedekte
insecten van ongeveer 2 mm groot. Bij ons kent men twee
soorten wittevlieg in de kassen. De meest voorkomende is
de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum). De tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) komt bij ons minder vaak voor
aangezien zij onze koude winters buiten niet overleeft.
De adulten van de kaswittevlieg onderscheiden zich van de
tabakswittevlieg door hun horizontale vleugelstand. Bij de
tabakswittevlieg leunen deze meer tegen hun lichaam aan.
De kaswittevliegpoppen hebben een ovaalronde vorm met
rechtopstaande wanden en vertonen een krans van wasdraden.
De meer onregelmatig ovale en afgeplatte vorm van de
tabakswittevliegpoppen hebben geen krans van wasdraden.
De vrouwelijke wittevlieg legt haar 0,2 mm grote, langwerpige
eitjes aan de onderzijde van het blad in de kop van het gewas.
De larve die hieruit komt, is eerst enkele uren mobiel om op
zoek te kunnen gaan naar een geschikte plaats om zich vast te
zetten. Daarna, en gedurende de volgende larvenstadia en het
popstadium, verplaatst ze zich niet meer. De vier larvenstadia
lijken uiterlijk sterk op elkaar, maar verschillen duidelijk in
grootte. Na het 4de stadium verpopt de larve. Tenslotte komt
via een T-vormige opening de volwassen wittevlieg uit de
pop tevoorschijn. Op tomaat duurt de ontwikkeling van ei tot
volwassen insect 20 dagen bij 27°C of 38 dagen bij 17°C, maar
op andere waardplanten kan dit aanzienlijk verschillen.
Ook de vruchtbaarheid van de wittevlieg is sterk afhankelijk
van de temperatuur en de waardplant. Een vrouwtje legt
ongeveer 100 eitjes op tomaat, 200 eitjes op komkommer en
300 eitjes op aubergine.
Zowel de larven als de adulten zuigen plantensap om zich
te voeden. Door het afscheiden van ‘honingdauw’ bevuilen
zij niet alleen de bladeren maar ook de vruchten, die zo
onverkoopbaar worden. Vaak werkt deze honingdauw de groei
van roetdauwschimmels in de hand, waardoor de fotosynthese
en de ademhaling van de plant belemmerd worden. Bovendien
kunnen de wittevliegen plantvirussen overdragen zoals het
TYLC-virus door B. tabaci.

De kaswittevlieg kan doeltreffend bestreden worden met de
sluipwesp Encarsia formosa. Waar Encarsia oorspronkelijk
vandaan komt, is niet met zekerheid bekend, maar momenteel
komt ze in warmere streken over de hele wereld voor.
Een populatie Encarsia-sluipwespen bestaat haast volledig
uit vrouwtjes van ongeveer 0,6 mm groot. De vrouwelijke
exemplaren zijn zwart met een geel achterlijf, terwijl de zeldzame mannetjes helemaal zwart zijn.
Het vrouwtje heeft geen bevruchting nodig. Ze legt haar
eieren liefst in larven van de kaswittevlieg van het derde en
vroege vierde stadium. Tien dagen na parasitering (bij 23°C)
verpopt de larve. De geparasiteerde pop kleurt zwart. Ongeveer
elf dagen later verlaat een nieuwe volwassen sluipwesp de
pop via een ronde opening met gekartelde rand. De totale
ontwikkelingsduur bedraagt dus 21 dagen bij 23°C, maar
varieert met de temperatuur van 15 dagen (bij 26°C) tot 32
dagen (bij 18°C). Een Encarsia-vrouwtje legt dagelijks 10 tot
15 eitjes en leeft onder optimale omstandigheden ongeveer
twee tot drie weken. De levensduur neemt sterk af bij hogere
temperaturen.
De parasitering van de tabakswittevlieg door Encarsia is mogelijk. In dit geval kleuren de geparasiteerde larven niet zwart,
maar vuilwit tot bruin. Als beide soorten wittevlieg voorkomen,
dan heeft de sluipwesp een voorkeur voor de kaswittevlieg.
Volwassen Encarsia-sluipwespen voeden zich met honingdauw
en met het lichaamsvocht van aangeprikte wittevlieglarven in
het eerste en tweede larvenstadium (gastheervoeding).
Gedurende haar totale levensduur parasiteert een Encarsiavrouwtje gemiddeld 250 kaswittevlieglarven (maximaal 450)
en doodt ze er nog eens gemiddeld 30 (maximaal 70) voor
gastheervoeding.
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Toepassing

Encarsia-System

Encarsia formosa wordt op een groot aantal groente- en
sierteeltgewassen in kassen uitgezet ter bestrijding van de
kaswittevlieg.
Door tijdig Encarsia uit te zetten tracht men vroeg een
evenwicht tussen plaag en parasiet te krijgen. Vanaf de eerste
waarneming van kaswittevliegadulten op gele vangplaten
(BUG-SCAN®) of in het gewas, start men met wekelijks
curatief Encarsia uit te zetten tot voldoende parasitering
bereikt is. Indien ten minste 80 % van de wittevliegpoppen
zwart gekleurd zijn, spreekt men van een goede parasitering.
Bovendien heeft ervaring aangetoond dat ook het wekelijks
preventief uitzetten van Encarsia in een lagere dosis zinvol
is.
Voor een goed evenwicht moet men onder andere rekening
houden met de volgende punten:
• Bij een temperatuur onder de 18°C vliegen de sluipwespjes
nauwelijks en wordt hun zoekgedrag sterk beperkt. Bij
temperaturen boven de 30°C wordt de levensduur van de
adulten aanzienlijk ingekort.
• Bepaalde gewasbeschermingsmiddelen (bv. pyrethoïden)
kunnen een zeer lange nawerking hebben op Encarsia.
• Bij te laat uitzetten belemmert te veel honingdauw op
het blad de voortbeweging van Encarsia en dus de
parasitering.
• Door extreem bladplukken worden geparasiteerde poppen,
die nog niet uitgekomen zijn, uit de kas verwijderd.
• Het regelmatig stuiven van gewasbeschermingsmiddelen
is nadelig voor Encarsia.

Biobest levert Encarsia onder de volgende vormen:

Bij bepaalde sierteelten, waarbij praktisch een nultolerantie
van plaaginsecten gehanteerd wordt, adviseert men hogere
introductieaantallen (overkill). De bestrijding zal hier bijna
uitsluitend op gastheervoeding berusten.
Raadpleeg voor het effect van gewasbeschermingsmiddelen
op Encarsia de Biobest neveneffectengids.

1. Op kaartjes
Voor een praktische en optimale verdeling in het gewas levert
Biobest de Encarsia-poppen op kaartjes. De kaartjes worden
gelijkmatig opgehangen in het gewas en telkens ongeveer
60-90 cm onder de kop van de plant. Kort na het uithangen,
komen de sluipwespen uit. De poppen worden gekleefd in een
uitsparing waardoor ze beschermd liggen tegen beschadiging
tijdens transport of uitzetten. Ieder kaartje bevat voldoende
poppen om de uitkomst van 100 sluipwespen te garanderen.
Kaartjes, waarbij de uitkomst van 50 sluipwespen gegarandeerd
worden, zijn ook verkrijgbaar. De kaartjes worden per 50 of
per 100 geleverd.
2. Als losse poppen
Aangezien kaartjes niet in alle gewassen even praktisch
opgehangen kunnen worden, levert Biobest ook losse poppen
per 5000 stuks. De poppen worden op het blad of in een BioBox gestrooid. Per Bio-Box worden ongeveer 100 poppen
uitgezet. De Bio-Boxen worden dan gelijkmatig opge-hangen
in het gewas. In een jong gewas worden de Bio-Boxen
gehangen op 30 cm hoogte, later in de teelt worden de BioBoxen op borsthoogte (ca. 120 cm) gehangen.
Eventueel kan men Encarsia kort op een temperatuur van 610°C (maar niet lager) bewaren.

VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•

Toepasbaar in een breed gamma gewassen;
Efficiënt zoekgedrag;
Geparasiteerde poppen goed herkenbaar (zwart);
Gastheervoeding;
Praktische uitzetmethodes;
Betrouwbaar resultaat;
Economisch.

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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