TECHNISCHE FICHE

Swirskii-System
Swirskii-Breeding-System
Swirskii-Long-Life-System
Door zijn polyfaag karakter en aanpassingsvermogen aan hoge temperaturen, vervult deze
vraatzuchtige roofmijt een belangrijke rol in de biologische gewasbescherming.
Wittevlieg en trips krijgen er een geduchte tegenstander bij.

Prooien

Gewassen

Amblyseius (Typhlodromips) swirskii is een polyfage roofmijt
die zich met meerdere prooien voedt. Voor een snelle groei
van zijn populatie berust hij op een voldoende voedselaanbod,
waarbij zijn voorkeur hoofdzakelijk uitgaat naar wittevlieg
en trips. A. swirskii voedt zich ook met stuifmeel en hij
eet in beperkte mate ook spint- en weekhuidmijten. Deze
vraatzuchtige roofmijt kent al belangrijke toepassingen in
paprika, komkommer, aubergine, aardbei en enkele sierteeltgewassen.

Deze vraatzuchtige roofmijt kent al belangrijke toepassingen
in paprika, komkommer, aubergine, (water)meloen, bessen,
aardbei en enkele sierteeltgewassen.
Niet geschikt voor tomaat, wegens de beharing en
klierhaarafscheiding van het blad.

Wittevlieg
De wittevlieglarven voeden zich van plantensap en het overtollige suiker wordt als kleverige honingdauw uitgescheiden.
De honingdauw bevordert de groei van roetdauwschimmel
wat op zijn beurt de fotosynthese en evapo-transpiratie van
de plant belemmert. Daarnaast zijn wittevliegen vectoren van
belangrijke plantvirussen, zoals o.a. TYLCV.
Het zijn vooral de eitjes en het eerste larvale stadia van
zowel kas- als tabakswittevlieg waarmee A. swirskii zich
voedt. Dagelijks kan hij een 10-tal eitjes en jonge larven
verorberen.

A mblyseius (T yphlodromips )
swirskii

Trips
Trips zorgt voor uiteenlopende schadebeelden in het gewas.
Uitgezogen plantencellen vormen grijze vlekken op het blad,
meestal gepaard gaande met zichtbare stippen afkomstig van
uitwerpselen. De afgelegde eitjes in de bladepidermis zijn
duidelijk herkenbaar als wratachtige verkurkingen. Afhankelijk
van het gewas worden er ook misvormingen en verkleuringen
aan blad, vruchten en bloemen waargenomen. Trips kan ook
specifieke virussen overdragen.

De oorsprong van Amblyseius swirskii ligt in het oosten van het
Middellandse Zeegebied, in landen zoals . Griekenland, Turkije,
Israël en Egypte waar hij van nature voorkomt. Dit verklaart
waarom A. swirskii het beter doet in warme en vochtige klimaatomstandigheden. De optimale ontwikkelingstemperatuur
ligt tussen de 25 °C en 28 °C en de roofmijt blijft zelfs actief
tot temperaturen van 40 °C. Onder de 15 °C wordt zijn reproductie sterk teruggedrongen. De relatieve vochtigheid is ook
een bepalende factor voor de ontwikkeling van deze roofmijt.
De kritische grens ligt rond 70 %. Een daling onder deze
grens betekent niet noodzakelijk het einde voor A. swirskii,
dankzij het microklimaat rond het bladoppervlak. Indien de
droge periodes echter te lang aanhouden, zullen de afgelegde
eitjes uitdrogen.
De roofmijt kent geen diapauze en is dus ook inzetbaar in
periodes van korte daglengte.
In optimale klimaat- en voedingsomstandigheden zal zijn totale
levenscyclus rond 5 à 6 dagen in beslag nemen en leggen de
wijfjes dagelijks gemiddeld een 2-tal eitjes af.

A. swirskii eet voornamelijk de jonge tripslarven. Zijn predatiecapaciteit is vergelijkbaar met die van A. cucumeris waarbij
een 5-tal tripslarven per dag geconsumeerd worden.

Zolang de ideale omstandigheden gewaarborgd blijven, groeit
een A .swirskii populatie zeer snel en verspreidt zich doorheen
de gewasrij. De roofmijten zijn terug te vinden over heel de
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plant, maar bij stuifmeelhoudende gewassen hebben ze een
lichte voorkeur voor het bovenste gedeelte.
Om de verspreiding tussenin de gewasrijen te bevorderen, is
het aangeraden om de roofmijten goed verdeeld uit te zetten.
De klierhaartjes op een tomatenblad, honingdauwvlekken en
spintraggen belemmeren de mobiliteit van de roofmijt.
Met het blote oog of met een loep zijn de uiterlijke verschillen
tussen A. swirskii, A. cucumeris of A. californicus niet te onderscheiden. Deze kunnen slechts aangetoond worden onder de
microscoop.

Formuleringen en doseringen
Biobest levert A. swirskii in de volgende formuleringen:
Swirskii-System
De roofmijten worden per 10.000, 25.000 of 50.000 stuks
geleverd in een handige 1 liter tube. De samenstelling van
de draagstof bestaat uit een mix van zemelen en vermiculiet.
Strooi preventief 20st/m² uit op de bladeren. Van zodra de eerste
prooi-insecten worden waargenomen, verspreid dan 100st/m²
op de plaatsen waar wittevlieg of trips werd aangetroffen.
Swirskii-Breeding-System
Met behulp van kweekzakjes worden de roofmijten preventief
uitgezet, ook in niet-stuifmeelhoudende gewassen zoals komkommer. Bij aanvang bevat ieder kweekzakje ongeveer 250
A. swirskii in een draagstof van zemelen en voedingsmijten.
In het kweekzakje dienen deze voedingsmijten als alternatieve
prooi. Gedurende 3-4 weken produceert een enkel kweekzakje
een duizendtal roofmijten. Via een voorgeprikt gaatje in het
waterafstotende papier van het zakje, verspreiden deze zich
gemakkelijk in het gewas. Het openscheuren van het zakje is
dus overbodig.

Swirskii-Long-Life-System
Bij aanvang bevat ieder Swirskii-Long-Life-System kweekzakje
ongeveer 150 A. swirskii in een draagstof van zemelen, 2
verschillende soorten voedingsmijten en een alternatieve
voedingsbron voor deze voedingsmijten.
De zakjes produceren rond de 2.000 roofmijten. De afgifte
van roofmijten duurt langer dan 6 weken.
Via een voorgeprikt gaatje in het waterafstotende papier van
het zakje, verspreidt A. swirskii zich gemakkelijk in het gewas.
Het openscheuren van het zakje is dus overbodig. Hang 1
kweekzakje per 2m².
De specifieke samenstelling van deze kweekzakjes resulteert
in een langere afgifteperiode. Op deze manier blijft A. swirskii
langer in het gewas aanwezig, biedt het meer bescherming, wat
het interessant maakt voor niet-stuifmeelhoudende gewassen
zoals komkommer.
Swirskii-Long-Life-System zit verpakt per 500 kweekzakjes
in een doos.
Nota: Daar A. swirskii voornamelijk jonge stadia predateert, is
het uitzetten van enerzijds sluipwespen tegen de oudere larvale
stadia van wittevlieg en anderzijds Orius spp. tegen oudere
tripslarven en -adulten aanbevolen. Phytoseiulus persimilis
in spinthaarden is een gunstige aanvulling.

Bewaring en houdbaarheid
De ideale bewaartemperatuur bedraagt 15 °C. Bij deze temperatuur blijven de roofmijten gedurende maximaal 1 week in
optimale conditie. Lagere temperaturen hebben een negatieve
invloed op A. swirskii.
Bewaar de roofmijten in een donkere ruimte met voldoende
verluchting om de narcotische effecten van mogelijke CO2ophoping te vermijden.
Zet echter steeds de roofmijten zo snel mogelijk uit om plotse
conditioneringschommelingen te voorkomen!

Hang 1 kweekzakje per 2 m² kweekruimte. Indien nodig herhaal
dit na 4 weken om een continue verspreiding van A. swirskii
in het gewas te verkrijgen.
Swirskii-Breeding-System zit verpakt per 500 kweekzakjes
in een doos.

VOORDELEN
• Preventief inzetbaar via kweekzakjes, ook in nietstuifmeelhoudende gewassen
• Langere bescherming dankzij Swirskii-Long-LifeSystem
• Breed gamma aan prooien
• Ongevoelig voor daglengte
• Voedt zich ook met stuifmeel
• Inzetbaar in vele gewassen
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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