TECHNISCHE FICHE

Eretmocerus-System
Eretmix-System
Sedert geruime tijd bestrijdt men wittevlieg in serres met Encarsia formosa. Onder
bepaalde omstandigheden (hoge temperatuur, aanwezigheid van tabakswittevlieg)
kent deze natuurlijke vijand wel enkele beperkingen. Dan kan de sluipwesp Eretmocerus eremicus helpen die te compenseren.

Wittevlieg

Eretmocerus: Biologie

Volwassen wittevliegen zijn met een witte waslaag bedekte
insecten van ongeveer 1 mm groot. Bij ons kent men twee
soorten wittevlieg in de kassen. De meest voorkomende is
de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum). De tabakswittevlieg (Bemisia tabaci of B. argentifolii) komt bij ons
minder vaak voor aangezien zij onze koude winters niet
overleeft.
De vrouwelijke wittevlieg legt haar 0,2 mm grote, langwerpige
eitjes aan de onderzijde van het blad in de kop van het gewas.
De larve die hieruit voortkomt, is eerst enkele uren mobiel om
op zoek te kunnen gaan naar een geschikte plaats om zich vast
te zetten. Vanaf dan en gedurende de volgende larvenstadia en
het popstadium verplaatst ze zich niet meer. De vier larvenstadia lijken uiterlijk sterk op elkaar, maar verschillen duidelijk
in grootte. Na het 4e stadium verpopt de larve. Tenslotte komt
via een T-vormige opening de volwassen wittevlieg uit de pop
te voorschijn. Op tomaat duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen insect 20 dagen bij 27°C of 38 dagen bij 17°C, maar op
andere waardplanten kan dit aanzienlijk verschillen.
Ook de vruchtbaarheid van de wittevlieg is sterk afhankelijk
van de temperatuur en de waardplant. Bij 17°C legt een
vrouwtje 100-150 eitjes op tomaat, 250-300 eitjes op komkommer en 450-600 eitjes op aubergine.
Zowel de larven als de adulten zuigen plantensap om zich
te voeden. Door het afscheiden van ‘honingdauw’ bevuilen
zij niet alleen de bladeren maar ook de vruchten, die zo
onverkoopbaar worden. Vaak werkt deze honingdauw de groei
van roetdauwschimmels in de hand, waardoor de fotosynthese
en de ademhaling van de plant belemmerd worden. Bovendien
kan de wittevlieg allerlei virussen overdragen.

De Noord-Amerikaanse sluipwesp Eretmocerus eremicus is
nauw verwant met Eretmocerus mundus, die uit het Middellandse-Zeegebied afkomstig is. Hoewel Eretmocerus mundus
enkel tabakswittevlieg parasiteert, kan Eretmocerus eremicus
zowel tabaks- als kaswittevlieg aan.
De volwassen sluipwesp Eretmocerus eremicus is even groot
als de verwante Encarsia formosa, maar is citroengeel van
kleur. De mannetjes onderscheiden zich van de vrouwtjes door
de kleur van het borstsegment dat bij hen bovenaan donkergeel en onderaan lichtbruin is. Er komen ongeveer evenveel
mannetjes als vrouwtjes voor.
Het vrouwtje kan elk larvenstadium van de wittevlieg parasiteren, maar verkiest het tweede of vroege derde stadium. Hiervoor legt de sluipwesp haar eitje onder de wittevlieglarve en
niet erin zoals Encarsia doet. Vijf dagen na de eileg komt de
Eretmocerus-larve uit. Deze zal na 2 à 3 dagen haar gastheer
langs onder binnendringen, maar dit zal ze uitstellen indien het
eitje onder een L1-larve is gelegd. Dan treedt er namelijk een
ontwikkelingspauze op, gedurende dewelke de sluipwesplarve
wacht tot de wittevlieglarve het tweede larvenstadium heeft
bereikt. De volgende twee larvenstadia, het pré-pop- en het
popstadium, voltrekken zich in de gastheer. In dit popstadium
(ongeveer 14 dagen na parasitering) verkleurt de wittevliegpop
geel. Tenslotte knaagt de sluipwesp zich via een rond gat naar
buiten.
De totale ontwikkelingsduur van Eretmocerus is afhankelijk
van de temperatuur, de luchtvochtigheid, de soort gastheer en
het ontwikkelingsstadium van de gastheer. Bij parasitering van
een L2-larve van de tabakswittevlieg bedraagt deze ongeveer
16 dagen bij 25°C tot 44 dagen bij 14°C. Over het algemeen
ontwikkelt Eretmocerus dus wel wat trager dan Encarsia, maar
ze is nog wel actief bij hogere temperaturen waarbij Encarsia
het laat afweten.
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De volwassen sluipwesp leeft ongeveer 20 dagen bij 24°C.
Gedurende de eerste dagen van haar volwassen leven legt ze
de meeste eitjes. Het totaal aantal eitjes hangt sterk af van
het klimaat en de gastheer en kan variëren van een 40-tal tot
meer dan 100.
De volwassen sluipwespen voeden zich met honingdauw of met
lichaamsvocht van wittevlieglarven (gastheervoeding). Voor
dit laatste prikt het vrouwtje bij voorkeur een L1-larve aan met
haar legboor, draait ze zich om en zuigt zo het vrijgekomen
lichaamsvocht op.

Eretmocerus-System

Toepassing

Eretmix-System

De voornaamste voordelen van Eretmocerus eremicus als
wittevliegbestrijder zijn de goede parasitering van tabakswittevlieg en de goede werking bij hogere temperaturen.
Zo vindt deze sluipwesp haar toepassing in verscheidene
sierteelten (o.a. gerbera) en groenten zoals tomaat, aubergine,
komkommer en meloen en dit vooral in warmere klimaatzones
(Middellandse-Zeegebied).
Nochtans blijft het raadzaam deze sluipwesp steeds in combinatie met Encarsia uit te zetten. Encarsia kent namelijk een
snellere populatieopbouw, behalve onder moeilijke omstandigheden.
Net zoals bij Encarsia kan men door wekelijkse introducties
vanaf de eerste waarneming van wittevlieg op de vangplaten
(BUG-SCAN®) of in het gewas een evenwicht tussen plaaginsect en parasiet bekomen. De introductieaantallen hangen
sterk af van het klimaat, de teelt en de soort wittevlieg, maar
moeten in elk geval voldoende hoog zijn, omdat de helft van de
populatie uit mannetjes bestaat. De parasitering kan men goed
volgen d.m.v. het percentage gele poppen op het gewas.
Een ander bijzonder voordeel van Eretmocerus is, dat ze
beter bestand blijkt tegen een aantal chemische middelen dan
Encarsia, wat interessant is bij geïntegreerde teeltsystemen.

Deze mix van sluipwespen bevat 50 % Eretmocerus eremicus
en 50 % Encarsia formosa. Ze wordt geleverd op kaartjes per
5.000 of 10.000 sluipwespen of als losse poppen. De poppen
werden verpakt per 10.000 stuks, vermengd met draagstof
in een tube. Ook bij deze mix is het belangrijk de poppen
uit te strooien op een droge ondergrond en direct zonlicht te
vermijden. Men kan Eretmix-System eventueel kort bewaren
bij 6-10°C. Meer informatie over Encarsia formosa vindt u
in de technische fiche Encarsia-System.

Eretmocerus eremicus wordt geleverd op kaartjes per 10.000
stuks of als losse poppen. De poppen worden verpakt per 1.000
of 5.000 stuks, vermengd met zagemeel in een tube.
Het is belangrijk de poppen uit te strooien op een droge plaats
en direct zonlicht te vermijden.
Men kan Eretmocerus-System eventueel kort bewaren bij 610°C (nooit lager!).

VOORDELEN
•
•
•
•
•

Goede werking bij hoge temperaturen;
Parasiteert zowel tabaks- als kaswittevlieg;
Minder gevoelig voor pesticiden dan Encarsia;
Doet aan gastheervoeding;
Toepasbaar op 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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