TECHNISCHE FICHE

Citruswolluis feromoon
De citruswolluis, Planococcus citri, wordt steeds meer als plaag in NoordwestEuropa gesignaleerd. Door de toenemende import van vooral potplanten maar ook
snijbloemen en door het wegvallen van chemische middelen in diverse landen komt
het beestje steeds meer voor in kwekerijen en in tropische kassen zoals botanische
tuinen, dierentuinen, enz.

Citruswolluis

Schade

Van alle wolluissoorten komt de citruswolluis het meeste voor.
Zij is te onderscheiden van andere wolluissoorten door het
ontbreken van de staartdelen die andere soorten typeren. De
meest prominent gesignaleerde wolluizen zijn de vrouwtjes
omdat die op planten worden aangetroffen. Zij zijn niet zo
mobiel als de mannetjes die meer op dunne vliegende insecten
(muggen) lijken. Deze mannetjes komt men ook nauwelijks op
planten tegen omdat ze slechts 1 tot 2 dagen leven. Hun enige
functie in het leven is het bevruchten van de vrouwtjes.

Wolluis kan evenals de gewone bladluis enorme schade
veroorzaken. Door het zuigen van plantensap blijven er
minder suikers en voedingsstoffen over voor de groei van
de plant. Door de groeiremming is de plant gevoeliger voor
schimmelinfecties.
Naast groeiremming, bladvergeling en bladval treedt er ook
cosmetische schade op door de witte, pluizige wolmassa.

Wolluizen behoren tot de orde van de snavelinsecten, waartoe
ook wittevlieg en bladluizen behoren. Citruswolluis behoort tot
de familie van wolluizen, de Pseudococcidea, waartoe ook de
tomatenwolluis (Pseudococcus affinis) en de langstaartwolluis
(Pseudococcus longispinus) behoren.
Citruswolluis komt onder andere voor op Cactus, Ficus,
Schefflera, Passiflora, Codiaeum, Oleander en diverse soorten
palmen. Een volwassen vrouwtje is bedekt met een witte,
wasachtige afscheiding. Zij kan 300 tot 500 eitjes afzetten in
een eizak die de eitjes beschermt tegen natuurlijke vijanden
en chemische middelen.
Na de ei-afzetting, die 5 tot 10 dagen kan duren, sterft het
vrouwtje. De jonge luizen, die erg beweeglijk zijn, verspreiden
zich en zoeken een ideaal plaatsje om sap te kunnen onttrekken
aan de plant. Voordat het volwassen stadium wordt bereikt,
doorloopt de wolluis 3 nimfenstadia. De totale cyclus van ei
tot adult is zeer sterk afhankelijk van de temperatuur. Bij 18°C
duurt deze 3 maanden en bij 30°C slechts 1 maand.

Bestrijding
Omdat het beschikbare pakket chemische middelen steeds
kleiner wordt, is citruswolluis moeilijk met chemische middelen
alleen te bestrijden. Bovendien worden zowel de volwassen
vrouwtjes als de eitjes beschermt door de waslaag. Eitjes en
jonge wolluizen zitten vaak zo dicht tegen elkaar aan dat ze
elkaar ook nog eens bedekken, waardoor het zeer lastig is om
ze goed te raken met een bespuiting.
Er zijn de laatste jaren zeer goede ervaringen opgedaan met het
inzetten van natuurlijke vijanden tegen de citruswolluis. Het
gecombineerd inzetten van de sluipwesp Leptomastix dactylopii (Leptomastix-System) en het roofkevertje Cryptolaemus
montrouzieri (Cryptolaemus-System) biedt de meeste kans
van slagen. De sluipwesp wordt als eerste ingezet wanneer
het niveau van aantasting door citruswolluis nog laag is. Als
er al wat meer wolluizen in het gewas aanwezig zijn, wordt
daarnaast ook Cryptolaemus geïntroduceerd.
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Monitoring & Scouting

aan de

hand van feromonen
Om het juiste moment te bepalen wanneer gestart moet worden
met het inzetten van natuurlijke vijanden kan gebruik gemaakt
worden van een zeer vernuftige methode van waarnemen.
Biobest heeft hiervoor namelijk een feromoon (lokstof)
beschikbaar waarmee vliegende (mannelijke) citruswolluizen
kunnen worden gesignaleerd.

De feromooncapsules worden per 10 stuks aangeboden.
Aangezien het feromoon zeer specifiek is en alleen citruswolluis aantrekt, blijft scouten in het gewas naar andere wolluissoorten belangrijk. Proeven hebben aangetoond dat deze
soorten niet door het feromoon worden aangetrokken en
daardoor nog voor verrassingen kunnen zorgen.

Dit feromoon zit verpakt in een capsule die eenvoudig vanuit de
verpakking in een deltaval met plakbodem of met een paperclip
op een vangplaat bevestigd kan worden. Gedurende minimum
6 weken zullen de mannelijke citruswolluizen aangetrokken
worden door het feromoon en weggevangen worden door de
vangplaat.

VOORDELEN
• Nauwkeurige detectie van de allereerste mannelijke
wolluizen
• Door middel van snelle detectie ook meer efficiënte
en gerichte bestrijding
• Kan ingezet worden in combinatie met andere biologische of geïntegreerde systemen
• Gemakkelijk aan te brengen in het gewas
• Geen risico’s voor resistenties
• Compleet veilig voor mens, dier en plant
• Bij toepassing geen beschermende kledij vereist
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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