TECHNISCHE FICHE

Macrolophus-System
Sinds enkele jaren worden tomaten- en auberginetelers in de strijd tegen wittevlieg
bijgestaan door de roofwants Macrolophus pygmaeus. Aangezien deze natuurlijke
vijand haar leger traag opbouwt, is het belangrijk de roofwants reeds vroeg in het
voorjaar uit te zetten. Maar als zij op goede slagsterkte is, beschermt zij het gewas
niet alleen efficiënt tegen wittevlieg, maar eet zij ook spintmijt, motteneitjes en
bladluis.

Wittevlieg

Macrolophus pygmaeus

Volwassen wittevliegen zijn met een witte waslaag bedekte
insecten van ongeveer 2 mm groot. Bij ons kent men twee
soorten wittevlieg in de kassen. De meest voorkomende is de
kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum). De tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) komt bij ons minder vaak voor, aangezien zij onze koude winters buiten 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 komt, is eerst enkele uren mobiel om op
zoek te kunnen gaan naar een geschikte plaats om zich vast
te zetten. Daarna en gedurende de volgende larvestadia en
popstadium verplaatst ze zich niet meer. De vier larvestadia
lijken uiterlijk sterk op elkaar, maar verschillen duidelijk in
grootte. Na het 4de 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. Een vrouwtje legt
ongeveer 100 eitjes op tomaat, 200 eitjes op komkommer en
300 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 een virus overdragen.

Macrolophus pygmaeus is uit het Middellandse Zeegebied
afkomstig. Daar komt zij vaak spontaan voor in serres of
tunnels waar weinig wordt gespoten.
Macrolophus pygmaeus is een felgroene roofwants van 2 à 4
mm groot. Ze heeft rode ogen en lange, groene antennen met
een zwarte basis. Ze heeft hoge poten waarmee ze zich snel
kan verplaatsen, ook op met klierharen bezette bladeren. Het
vrouwtje is iets groter dan het mannetje en heeft een dikker
achterlijf met een legboor.
Drie dagen na de paring legt Macrolophus met haar legboor
haar eitjes in het weefsel van het blad, de nerf of de stengel.
Pas na 11 dagen bij 25°C (of na 37 dagen bij 15°C) worden
de nimfen geboren en volgen er 5 nimfenstadia. Gedurende de
eerste stadia zijn de nimfen geelgroen van kleur, maar oudere
nimfen zijn felgroen zoals de adulten. In de twee laatste stadia
is de vleugelaanleg zichtbaar.
De vijf nimfenstadia nemen in totaal 19 dagen in beslag bij
25°C of 58 dagen bij 15°C. De ontwikkeling van Macrolophus
duurt dus vrij lang.
Vrouwelijke Macrolophus-wantsen leven 40 dagen bij 25°C
of 110 dagen bij 15°C. De mannetjes leven iets langer.
Een vrouwtje legt in het totaal tussen de 100 en 250 eitjes,
afhankelijk van de temperatuur en de voeding. Op een dieet
van wittevliegeitjes worden meer eitjes gelegd dan op bladluis
of spint als voedsel.
Hoewel Macrolophus verschillende plaaginsecten predateert,
heeft ze een duidelijke voorkeur voor wittevlieg, zowel voor
de eitjes als voor de larven en de poppen. Per dag kan een
volwassen exemplaar zo’n 40 à 50 wittevliegeitjes leegzuigen.
Een leeggezogen eitje, larve of pop is herkenbaar aan een klein
gaatje waar de wants met zijn snavel gestoken heeft. Soms zijn
de leeggezogen prooien ingeklapt. Macrolophus pakt zowel
kaswittevlieg als tabakswittevlieg.
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Zoals reeds vermeld, eet Macrolophus ook spintmijten, motteneitjes en bladluizen. Af en toe zuigt de roofwants ook
plantensap op.
De activiteit van Macrolophus neemt af bij lagere temperaturen
en minder licht.

Toepassing
Macrolophus wordt in de teelt van tomaat en aubergine uitgezet
ter bestrijding van de wittevlieg in combinatie met Encarsia
formosa.
Gezien de trage populatieontwikkeling dient men de roofwants
vroeg in het voorjaar in de kas te brengen. Vaak zet men
gedurende enkele weken in en rondom de eerste wittevlieghaarden 5 à 10 Macrolophus/m² uit, tot een aantal van 0,5 - 1
roofwants/m² volvelds bereikt is. Op deze manier geniet de
Macrolophus van de aanwezigheid van wittevlieg voor haar
ontwikkeling en helpt zij de sluipwesp Encarsia formosa met
het beheersen van de eerste wittevlieghaarden. Indien vóór
eind maart nog geen wittevlieg is waargenomen, zet men de
Macrolophus het beste op de warmere plekken van de kas uit.
De eerste 3 à 4 weken zal men de Macrolophus met moeite
terugvinden in het gewas. Het zal tenminste 2 maanden duren
voordat een goede Macrolophus-populatie is opgebouwd.
Gedurende deze beginperiode is het gebruik van andere
wittevliegbestrijders (zoals Encarsia formosa) onmisbaar.
Na enkele generaties is de roofwants slagkrachtig genoeg
om uw gewas veilig te stellen tegen onverwachte haarden
van wittevlieg. Ook bij haarden van andere plaaginsecten
is de roofwants een niet te onderschatten bondgenoot. Het
is bv. opvallend hoe het aantal uitgevoerde behandelingen
tegen rupsen gedaald is bij tomatentelers sinds het gebruik
van Macrolophus. De nimfen van Macrolophus worden erg
geapprecieerd voor hun bijdrage tot de bestrijding van spint.
Hoewel Macrolophus wel eens een door Encarsia of Eretmocerus geparasiteerde wittevlieglarve pakt, hoeft deze interactie
niet noodzakelijk als negatief beschouwd te worden. Beide
bestrijders blijven bestaan in de kas en zullen afhankelijk
van het moment of de situatie het grootste gedeelte van de

bestrijding op zich nemen. Bij gebrek aan prooi voedt Macrolophus zich ook met plantensappen. Economisch betekenisvolle schade komt slechts zelden voor.

Macrolophus-System
Biobest levert Macrolophus per 250 of 500 exemplaren
met vermiculiet als draagstof in een 250 ml tube. De
wantsen bevinden zich allemaal in het laatste nimfen- of het
volwassen stadium. Men zet Macrolophus het beste uit in
wittevlieghaarden of op warme plaatsen in de kas, in voldoende
grote hoopjes, zodat de populatie zich gemakkelijker kan
ontwikkelen.
Men kan Macrolophus eventueel kort bewaren op 8-10°C.

Macrolophus-N-System
Speciaal gericht op de bestrijding van spint, biedt Biobest
nimfen van Macrolophus aan per 500 exemplaren met vermiculiet als draagstof in een plastic tube.

VOORDELEN
•
•
•
•
•

Langdurige bescherming;
Bestrijdt zowel kaswittevlieg als tabakswittevlieg;
Pakt ook andere plaaginsecten aan;
Combineerbaar met Encarsia en Eretmocerus;
Ook werkzaam bij lagere temperaturen.

Waarschuwing
Macrolophus kan uitzonderlijk gewasschade veroorzaken vooral bij volgende omstandigheden:
hoge Macrolophus-populatie, nl. 100-tal individuen op de gehele plant of 50-tal individuen in de kop
gebrek of onvoldoende aanwezigheid van prooi
verminderde vruchtzetting t.g.v. ongunstige klimaatsomstandigheden of sterke vegetatieve groei
gevoelige gewassen en variëteiten, bv. cherrytomaten en kleinere trostomaten
Schade zoals o.a. slechte vruchtzetting, bloemrui, onregelmatig gevormde bloemen, vruchten of trossen en voedingstippen aan de vruchten
kunnen dan voorkomen.

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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