TECHNISCHE FICHE

Aphidoletes-System
Bladluizen kunnen zich op zeer korte tijd tot een ware plaag ontwikkelen. Daarom
is het van belang een bladluishaard tijdig te bestrijden. De galmug Aphidoletes
aphidimyza zoekt zelf de bladluishaarden op en laat haar nakomelingen de bladluizen
opruimen.

Bladluizen
Biologie
Bladluizen zijn snavelinsecten (Hemiptera) die gemiddeld 1
tot 4 mm groot zijn. Bij ons komen honderden bladluissoorten
voor die elk hun eigen uiterlijk, levenswijze en waardplant
hebben in talrijke buitenteelten en kasteelten. Bladluizen
hebben een bolvormig tot peervormig achterlijf met achteraan twee uitstulpingen, siphonen genaamd. Deze siphonen
scheiden niet alleen de honingdauw af, maar ook “alarmferomonen”, die soortgenoten waarschuwen bij dreigend
gevaar. Opvallende kenmerken om bladluissoorten uiterlijk
te onderscheiden zijn de siphonen, de cauda (“staartje”), de
antennen en de voorhoofdsknobbels.
Men onderscheidt polyfage en waardplant-specifieke bladluissoorten. Polyfage soorten kunnen zich op verschillende
waardplanten voeden. Algemeen voorkomende polyfage
soorten in kasteelten zijn de groene perzikluis (Myzus persicae), de katoenluis (Aphis gossypii), de aardappeltopluis
(Macrosiphum euphorbiae) en de boterbloemluis (Aulacorthum
solani). Enkele waardplant-specifieke bladluizen in kasteelten
zijn de chrysantenluis (Macrosiphoniella sanborni) en de
rozenbladluis (Macrosiphum rosae).
De levenscyclus van bladluizen is zeer divers en gecompliceerd. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat ze bij
ongeslachtelijke voortplanting levendbarend (vivipaar) zijn.
Dit wil zeggen dat het vrouwtje geen eitjes legt, maar volledig
ontwikkelde nimfen voortbrengt. De nimfen zijn precies
kleine volwassenen en beginnen onmiddellijk plantensap te
zuigen. Er zijn 4 nimfestadia gevolgd door het volwassen
stadium. Bij overgang naar een volgend stadium laten zij witte
vervellingshuidjes achter, die de aanwezigheid van bladluizen
verraden.
Sommige bladluissoorten wisselen in de winter van waardplant,
terwijl andere op dezelfde gastheerplant blijven overwinteren.
De winterwaardplanten zijn meestal houtige gewassen. Bij
wisselen van waardplant of bij hogere populatiedichtheden
ontstaan gevleugelde exemplaren (alaten). Zijn ze op de
winterwaard of in nieuwe kolonies op de zomerwaard, dan ontstaan weer ongevleugelde exemplaren (apteren). Bij de meeste

bladluissoorten worden in de herfst mannetjes geboren en vindt
geslachtelijke voortplanting plaats. In andere periodes van het
jaar gebeurt de voortplanting ongeslachtelijk (parthenogenese)
en zijn er dus geen mannetjes nodig.
De ontwikkelingsduur van bladluizen is zeer variabel en
hangt af van de soort bladluis, de soort en kwaliteit van de
waardplant, het klimaat en de populatiedichtheid. Dankzij de
overwegend ongeslachtelijke en levendbarende voortplanting
kan een bladluispopulatie zich razendsnel ontwikkelen. Eén
wijfje kan tussen 40 en 100 nakomelingen voortbrengen,
wat neerkomt op 3 tot 4 nimfen per dag. Vaak zit er in de
pasgeboren nimf al een volgende generatie klaar.
Schade
Bladluizen kunnen gewassen op verschillende manieren
beschadigen:
1. Met hun zuigsnuit onttrekken ze voedingsstoffen aan planten, waardoor de groei van de plant belemmerd wordt.
Aantastingen op jonge bladeren geven later misvormde
bladeren.
2. Het teveel aan opgenomen suikers wordt als honingdauw
afgescheiden, waarop roetdauwschimmels kunnen groeien
die de bladeren of vruchten bevuilen.
3. Ze kunnen virussen overbrengen.
4. Ze kunnen toxische stoffen in de plant brengen.

Aphidoletes aphidimyza
Aphidoletes is een galmug die van nature algemeen voorkomt
in Europa, Noord-Amerika en Azië. In tegenstelling tot
verscheidene andere galmugsoorten berokkent zij geen schade
aan planten door het vormen van gallen op de bladeren.
Een volwassen Aphidoletes-galmug is ongeveer 2,5 mm lang,
met lange poten en een slank lichaam. Mannetjes hebben
lange, achterovergekrulde grijze antennen bezet met lange
haren, terwijl vrouwtjes kortere, donkere antennen hebben.
Aphidoletes is vooral ‘s nachts actief. Na zonsondergang
legt het vrouwtje haar eitjes in groepjes in bladluiskolonies.
Het aantal eitjes hangt sterk af van de voeding als larve en
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als volwassen insect en van het klimaat, maar loopt meestal
op tot ruim een honderdtal. De eitjes zijn glanzend oranje,
langwerpig en 0,3 mm groot. Na 2 à 3 dagen komen hieruit
larven te voorschijn die vrijwel onmiddellijk de bladluizen
in hun naaste omgeving beginnen leeg te zuigen. Er zijn 3
larvestadia. Aanvankelijk is de larve transparant oranje, maar
wordt vervolgens, naargelang de aard van het voedsel, oranje,
rood, bruin of grijs. Na 7 à 14 dagen (bij 21°C) als larve te
hebben geleefd, verpopt ze in vochtige grond. Hiervoor vormt
ze een ovale, bruine zijden cocon bedekt met zandkorrels,
vervellingshuidjes en uitwerpselen. Na 10 à 14 dagen komt
uit de pop een volwassen galmug. Omdat de larve haar prooi
niet verder dan 6 cm van haar geboorteplaats zoekt, verkiest de
vrouwelijke galmug haar eitjes in voldoende grote kolonies te
leggen. Eén larve heeft minimaal 5 bladluizen nodig om zich
te ontwikkelen, maar zal er meer doden dan strikt nodig bij
overaanbod. De larve injecteert eerst een gif in de bladluis,
waardoor deze verlamt en de inhoud binnen 10 minuten oplost.
Van Aphidoletes aphidimyza is bekend dat zij minstens 70
verschillende bladluissoorten eet. Een volwassen galmug
voedt zich met honingdauw. De levensduur bedraagt 7 à 10
dagen, maar kan verkort worden indien ze niet voldoende
honingdauw kan eten. Ook bij droogte is de sterfte van de
galmuggen groter. Paring vindt meestal na zonsondergang of
vóór zonsopgang plaats of op een frisse en schaduwrijke plaats
laag in het gewas. In de natuur gaat de pop in diapauze van
eind september tot mei. In de kas wordt deze diapauze door de
hogere temperaturen reeds in de vroege lente doorbroken.

Volvelds worden wekelijks 0,5 tot 2 Aphidoletes/m² uitgezet,
afhankelijk van het gewas en de bladluissoort. In haarden raadt
men een wekelijkse introductie van 5 tot 10 galmuggen/m²
aan. In grondteelten kunnen de larven in de grond verpoppen
en kunnen verschillende generaties elkaar opvolgen. In
substraatteelten hebben de larven amper geschikte plaatsen
om te verpoppen en is de sterfte veel groter. Daarom is het
bij substraatteelten niet mogelijk een biologisch evenwicht
met de bladluizen te krijgen zoals dit bij de sluipwespen wel
het geval is. Aphidoletes moet hier veeleer gezien worden
als een tijdelijk middel ter bestrijding van beginnende bladluishaarden (biologisch correctiemiddel). Ter correctie van
grotere aantastingen kan men de lieveheersbeestje Adalia
bipunctata in de haarden uitzetten.

Aphidoletes-System
Aphidoletes aphidimyza wordt geleverd per 1000 of 10000
poppen, vermengd met vermiculiet. Om Aphidoletes uit te
zetten, wordt het plastic flesje geopend en onder de bladluishaard geplaatst ofwel gestrooid in de hiervoor voorziene
paaremmer. Deze introductiemethoden vergroten de kans dat
de mannetjes en wijfjes elkaar terugvinden voor de paring. Hoe
voorspoediger de paring verloopt des te sneller de populatie
opbouw van deze galmug.
Men kan Aphidoletes eventueel kort bewaren bij 10-15°C en
RV >85%.

Toepassing
Het grote voordeel van Aphidoletes-System is het feit dat het
toepasbaar is op allerlei gewassen met allerlei soorten bladluizen. De galmug kan samen met een bladluis-parasiterende
sluipwesp (Aphidius colemani, Aphidius ervi of Aphelinus
abdominalis) preventief worden uitgezet met 0,1 Aphidoletes/
m². Een alternatieve preventieve uitzetmethode is het gebruik
van graanluiskweekjes op gerst (Biobest Banker-System: zie
folder).Vanaf het waarnemen van de eerste bladluiskolonies
of het waarnemen van de eerste vliegende bladluizen op gele
vangplaten (BUG-SCAN®), kan Aphidoletes ook curatief
worden uitgezet.

VOORDELEN
•
•
•
•
•

Toepasbaar op alle gewassen;
Bestrijdt alle bladluissoorten;
Uitstekend zoekvermogen;
Curatieve bestrijding van bladluishaarden;
Doodt meer bladluizen dan strikt nodig.

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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