TECHNISCHE FICHE

Diglyphus-System
Mineervliegen maken gaatjes in de bladeren om zich met plantensap te voeden en/
of om er een eitje in te leggen. De larven graven al etend gangen door de bladeren.
Deze schade kan aanzienlijk oplopen. Dankzij de sluipwesp Diglyphus isaea zijn
mineervliegen biologisch goed te bestrijden.

Mineervlieg
Mineervliegen (Liriomyza spp.) zijn tweevleugeligen (Diptera),
net zoals de gewone huisvlieg. Bij ons komen in de praktijk
drie soorten voor: de tomatenmineervlieg (Liriomyza bryoniae),
de floridamineervlieg (L. trifolii) en de nerfmineervlieg (L.
huidobrensis). Bij de drie soorten zijn de volwassen wijfjes
2 à 3 mm groot en zwart met geel van kleur. Opvallend is de
gele stip op de rugzijde van het borststuk. De drie soorten zijn
slechts door een specialist uiterlijk te onderscheiden. Mannetjes
zijn iets kleiner (1,5 mm).
Met haar getande legboor prikt het vrouwtje gaatjes in de
bovenkant van de bladeren om zo plantensap te kunnen
opzuigen (voedingsstippen). Mannetjes hebben zelf geen
legboor en profiteren dus van de gaatjes gemaakt door de
vrouwtjes. In zo’n gaatje kan een wijfje ook een eitje leggen.
Voedingsstippen zijn rond en eistippen zijn ovaal. De larve
die uit het eitje komt, begint onmiddellijk met het vreten van
gangen door het bladweefsel. Er zijn drie larvenstadia. In het
eerste larvenstadium is de larve transparant, maar in de latere
stadia is zij, afhankelijk van de soort, vuilwit of okergeel (L.
trifolii).
Net vóór de verpopping bijt de larve een sikkelvormige
uitgang en verlaat het blad. Zij laat zich meestal vallen om
te verpoppen in de grond of in de plooien van het plastic
bij substraatteelt, maar soms blijft zij aan het blad hangen.
Afhankelijk van de soort, is de pop geel tot bruin of roodbruin.
De ontwikkelingsduur van ei tot volwassen mineervlieg is sterk
temperatuursafhankelijk. Bij de floridamineervlieg bedraagt
deze 12 à 14 dagen bij 30°C en 54 à 61 dagen bij 15°C. De
eerste generaties bij het begin van de teelt volgen elkaar vaak
in golven op. Een volwassen vrouwtje leeft 1 à 2 weken.
Het aantal eitjes dat ze legt, hangt sterk af van de soort, de
waardplant en de temperatuur en kan variëren van verscheidene
tientallen tot enkele honderdtallen.

Mineervliegschade komt op vele groente- en siergewassen voor.
Alleen al de voedingsstippen hebben een vermindering van de
sierwaarde bij sierteeltgewassen tot gevolg. De mineergangen
verminderen niet alleen de fotosynthese van de bladeren,
maar kunnen ook verdroging of vroegtijdige val van het blad
veroorzaken. Tenslotte zijn de voedingsstippen invalspoorten
voor allerlei ziekten.

Diglyphus: Biologie
Diglyphus isaea is een zwarte sluipwesp van 2 à 3 mm
die van nature bij ons voorkomt. De kort gelede antennen
onderscheiden haar duidelijk van Dacnusa sibirica, een andere
sluipwesp tegen mineervlieg. Vrouwtjes zijn iets groter dan
mannetjes en zijn bovendien nog herkenbaar aan de gele streep
over hun achterste pootjes.
De vrouwelijke sluipwesp prikt een mineervlieglarve van
het late 2de of het 3de stadium aan, waardoor deze verlamt.
Vervolgens legt ze een langwerpig eitje naast de mineervlieglarve. Diglyphus is daarom een ectoparasiet. Uit het
eitje komt een Diglyphus-larve die zich voedt met de mineervlieglarve. De sluipwesplarve kent 3 stadia, waarvan het eerste
transparant is, het tweede geelachtig en het laatste blauwgroen.
In het laatste stadium kruipt de larve een beetje terug in de
mineergang om daar te verpoppen. Met uitwerpselen bouwt ze
zes pilaartjes om zich heen, die de boven- en onderepidermis
van het blad uit elkaar moeten houden. Deze pilaartjes zijn
met het blote oog in het blad waarneembaar als zes zwarte
puntjes. De pop is eerst groen en later zwart. Tenslotte verlaat
een nieuwe, volwassen sluipwesp de mijngang door een rond
gat aan de bovenkant van het blad.
De totale ontwikkelingsduur bedraagt 13 dagen (bij 25°C) tot
33 dagen (bij 16°C). De volwassen sluipwesp leeft 10 dagen
(bij 25°C) tot 32 dagen (bij 20°C) en legt gedurende deze
periode zo’n 200 à 300 eitjes. Daardoor kan een populatie
Diglyphus reeds vanaf 15°C sneller toenemen dan een mineervliegpopulatie.
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Om zich te voeden prikt het wijfje mineervlieglarven van het
late 1ste en 2de stadium aan en zuigt ze leeg (gastheervoeding).
Bij 20°C doodt zij ongeveer 70 larven alleen om te eten. Een
leeggezogen larve herkent men aan een korte mijngang die
vroegtijdig is stopgezet.
In haar zoektocht naar mineervlieglarven landt het Diglyphuswijfje op een blad met mineergangen en tast deze met de
antennen af. Bij lage mineervliegaantasting heeft ze meer
moeite om de larven te vinden.

Diglyphus-System
Diglyphus wordt geleverd in flesjes van 250 adulten. Om uit
te zetten houdt men het flesje laag in het gewas en opent het,
zodat de sluipwespen kunnen uitvliegen en op zoek gaan naar
mineervlieglarven.
Diglyphus kan eventueel kort bij 6-10°C bewaard worden.

Toepassing
Diglyphus isaea wordt ter bestrijding van mineervlieg toegepast
in verscheidene groenten (o.a. tomaat, paprika, meloen, ...) en
sierteeltgewassen (gerbera, chrysant, ...).
Vaak komt deze sluipwesp vanaf mei ook spontaan in de kas
voor. Diglyphus parasiteert zowel de tomatenmineervlieg als
de floridamineervlieg en de nerfmineervlieg.
Diglyphus heeft als voornaamste voordeel dat ze een snelle
populatieontwikkeling kent en daardoor een toenemende
mineervliegpopulatie de baas kan. Bij te ver gevorderde
aantasting kan men in bloemisterijgewassen het selectieve
middel Trigard (cyromazine) toepassen, dat de sluipwespen
spaart (niet toegelaten in glasgroenten in Nederland).
Een bijkomend voordeel van Diglyphus is, dat de larve en de
pop goed waarneembaar zijn, zodat men het populatieverloop
beter kan volgen.

VOORDELEN
•
•
•
•
•
•

Toepasbaar op vele gewassen;
Parasiteert de 3 algemene mineervliegsoorten;
Snelle populatieopbouw;
Activiteit geparasiteerde mineervlieglarve
stopt onmiddellijk;
Larve en pop goed waarneembaar;
Doet veel aan gastheervoeding.

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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