Matricariae-System
Technische fiche

Plagen
De sluipwesp Aphidius matricariae kan ongeveer 40 bladluissoorten parasiteren. Het is vooral een uitstekende sluipwesp
voor de bestrijding van groene perzikluis (Myzus persicae) en de nauw verwante soorten, de tabaksperzikluis (Myzus
persicae var. nicotianae) en de perzikaardappelluis (Myzus persicae var. persicae).
De sluipwesp draagt ook bij in het verstoren van de populatie van de boterbloemluizen (Aulacorthum solani).

Gewassen
A. matricariae wordt gebruikt in beschermde nachtschadegewassen en bessen, met name in de organische paprika- en
aardbeiteelt waar bladluisbestrijding een grote uitdaging is.
Het kan ook worden gebruikt in siergewassen en kruiden.

Aphidius matricariae
Aphidius matricariae 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
2-3 mm. Het Aphidius vrouwtje injecteert het eitje met haar legboor in de bladluis.
Dit proces duurt slechts een fractie van een seconde.
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 stadium of volwassen bladluizen blijven nog nakomelingen
produceren. Vervolgens zal de Aphidius-larve de bladluis van binnenuit leegeten,
beginnend met de niet-vitale delen. Tien dagen na parasitering (bij 21°C) zet de
Aphidius-larve de bladluis stevig vast op het blad, en vormt een zijden cocon in de bladluis zodat deze opzwelt tot ze
een bruine en leerachtige mummie wordt. Vijf dagen na het begin van de mummificatie (bij 21°C) verlaat een volwassen
Aphidius-sluipwesp de mummie via een rond gat.
In vergelijking met de andere Aphidius soorten, parasiteert A. matricariae vlugger en in hogere aantallen. De vrouwelijke
sluipwesp legt ongeveer honderd eieren en kan tot driehonderd bladluizen parasiteren. Het grootste gedeelte van de
eieren wordt gedurende de eerste vier dagen gelegd. Een volwassen Aphidius leeft maximaal 2 à 3 weken.
A. matricariae kan uitstekend bladluiskolonies opsporen.
De aanwezigheid van Aphidius veroorzaakt een paniekreactie in een bladluiskolonie. Bladluizen laten zich dan vaak
vallen en sterven dan op de grond.
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Toepassing
Dosering
Preventieve bestrijding: 0.25/m², eventueel wekelijks herhalen.
Lichte curatieve bestrijding: 1/m² met wekelijks interval, min. 3x herhalen
Hoge curatieve bestrijding: 2/m² met wekelijks interval, min. 6x herhalen
Gebruik de Biobox om de mummies in de bladluishaarden uit te zetten.
Klimatologische omstandigheden
De optimale temperatuur bedraagt 18-22°C en de relatieve vochtigheid 60-80%.
A. matricariae kan alleen gebruikt worden als de temperatuur hoger is dan 10°C. De effectiviteit daalt bij een
temperatuur hoger dan 30°C.
NB
Het uitzetten van bladluispredatoren zoals Adalia bipunctata (Adalia-System), Aphidoletes aphidimyza (AphidoletesSystem) en Chrysopa carnea (Chrysopa-System), is een gunstige aanvulling.
Verpakking
Matricariae-System is beschikbaar in volgende verpakkingen:
• 30 ml plastic tube met 500 mummies vermengd in zaagmeel
• 250 ml plastic flesje met 5.000 mummies vermengd in zaagmeel
Bewaring
Bewaar Matricariae-System in een donkere plaats op een temperatuur van 6-8°C en RV van 85%.
Onder deze omstandigheden blijft Matricariae-System optimaal tot de vervaldatum vermeld op het label.
Het is aan te raden om de mummies zo snel mogelijk vrij te laten na ontvangst.
VOORDELEN
1. Toepasbaar op allerlei gewassen
2. Uitstekende sluipwesp voor de bestrijding van de groene perzikluis (Myzus persicae), de tabaksperzikluis
(Myzus persicae var. nicotianae) en de perzikaardappelluis (Myzus persicae var. persicae).
3. Preventief inzetbaar
4. Goed zoekvermogen
5. Hoog aantal eitjes per vrouwtje tijdens de eerste dagen
6. Parasitering goed zichtbaar (mummies)
7. Minder gevoelig voor hyperparasitisme
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