TECHNISCHE FICHE

Cryptolaemus-System
De wolluis is één van de moeilijkst controleerbare plagen. Zijn lichaam is bedekt
met witte, wasachtige draden, waardoor een chemische bestrijding weinig succesvol
is. Het predatorkevertje Cryptolaemus is gespecialiseerd in het opruimen van
wolluispopulaties.

Wolluis

Veelvraat

In kassen kunnen diverse soorten wolluizen voorkomen. De
belangrijkste zijn de citruswolluis (Planococcus citri) en enkele
Pseudococcus-soorten. De citruswolluis komt sporadisch
voor in komkommer, meloen of aubergine. In tomaat krijgt
men steeds vaker af te rekenen met Pseudococcus affinis.
Wolluis veroorzaakt ongeveer dezelfde schade als bladluis.
De wolluizen zuigen plantensap en scheiden honingdauw af,
waarop schimmels kunnen groeien. Bij siergewassen zorgt de
bevuiling voor een verminderde sierwaarde. Virussen worden
minder snel overgedragen dan bij bladluizen.

Cryptolaemus is als predator zeer effectief in het opruimen van
wolluispopulaties. De voorkeur van de adulten en de jonge
larven gaat uit naar de eieren en de jonge larven van wolluis.
De grotere larven eten alle stadia. In het geval er weinig wolluizen aanwezig zijn, heeft Cryptolaemus als alternatief bladen/of schildluizen op het menu.
Bij introductie worden 2 à 3 volwassen kevers per m² uitgezet.
Het uitzetten gebeurt best op een koel moment van de dag.
De aanwezigheid van mieren in het gewas heeft een nadelig
effect op de werking van Cryptolaemus. De mieren zijn tuk
op de honingdauw van de wolluizen en beschermen ze daarom
tegen de wolluispredator.

Cryptolaemus montrouzieri
Cryptolaemus montrouzieri is een lieveheersbeestje, van
oorsprong uit Australië. Volwassen kevers kunnen tot 4 mm
lang worden en dragen zwartbruine dekschilden. De kop, het
voorste deel van het borststuk, de tippen van de dekschilden
en het achterlijf zijn oranjebruin.
De larven van Cryptolaemus kunnen tot 13 mm lang worden
en zijn te herkennen aan de witdonzige wasafscheiding.
Hierdoor lijkt de larve bijna als twee druppels water op zijn
prooi, de wolluis. De larve is echter langer van vorm, meer
beweeglijk en heeft grovere wasdraden dan de wolluis. De ontwikkelingsduur van ei tot larve is sterk temperatuursafhankelijk. Bij 24°C vergt dit ongeveer 32 dagen. Een wijfje leeft een
tweetal maanden en legt per dag ongeveer 10 eitjes te midden
van een wolluiskolonie of een verzameling wolluizeneieren.
Cryptolaemus is het meest actief bij zonnig weer. Voor de
eileg en de ontwikkeling van de larven is 22 à 25°C en een
relatieve luchtvochtigheid van 70 à 80 % optimaal. Bij een
temperatuur lager dan 16°C gaat het kevertje in rust (diapauze).
Temperaturen boven 33°C sturen het zoekgedrag van de kever
danig in de war.

Formuleringen
Cryptolaemus wordt geleverd per 25 of 500 adulten in een
plastic flesje met papier als draagstof. Eventueel kort te
bewaren bij 10-15°C en RV >85%.
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