TECHNISCHE FICHE

Chrysopa-System &
Chrysopa-MC-System
Een veelvraat in hart en nieren. Chrysopa, beter bekend als de gaasvlieg, is een
inheemse predator die vaak spontaan in kassen en openlucht voorkomt. De larven
zijn uitermate vraatzuchtig en efficiënte bladluisbestrijders.
De volwassen vliegen zijn tere, lichtgroene insecten met lange transparante,
fijndooraderde vleugels en gouden ogen. De volwassen gaasvlieg is geen predator
en leeft van nectar, honingdauw en pollen.

Biologie

Verpakking

In de natuur zijn er 2 tot 3 generaties per jaar. Adulten leggen
vanaf de lente ongeveer 20 eieren per dag. Deze eieren worden
afzonderlijk of in groepjes afgezet op korte steeltjes (0,7 mm
lang) aan de bladonderzijde. Na drie dagen ontwikkelt zich
het eerste larvestadium uit het ei en later ook larvestadia 2 en
3. Het derde larvestadium is het meest belangrijke, het neemt
tenslotte 80 % van de totaal opgenomen voeding voor zich.
Larve 3 is ongeveer 8 mm lang en kan 50 bladluizen per dag
verorberen (totaal ± 600 bladluizen). Het wordt daarom niet
voor niets ook wel eens de “bladluisleeuw” genoemd. Ongeveer
16 dagen na de eiafzetting zal de larve verpoppen, waaruit nog
eens 2 weken later een volwassen gaasvlieg verschijnt.

Chrysopa-MC-System

Toepassing
Chrysopa carnea kan in verschillende groente-, fruit- en
sierteeltgewassen worden ingezet tegen verschillende soorten
bladluizen.
Ook andere insecten als trips, spint, wittevlieg, kleine rupsen,
vlindereieren en wolluis versmaadt zij niet.
Vooral in teelten waar de temperatuur en/of relatieve vochtigheid sterk kan wisselen, zal Chrysopa geen problemen
kennen.
Aangezien de larven niet kunnen vliegen, moeten zij hun prooi
via de kortst mogelijke weg kunnen bereiken. Het is daarom
belangrijk om de larven uit te zetten in de nabijheid van hun
prooi. Toch is een larve in staat om vóór het volwassen worden
4 tot 5 km af te leggen.

De larven van Chrysopa worden per 500 stuks geleverd in
kartonnen honingraatplaatjes (multicellen), bedekt met fijn
gaas.
Eventueel kort te bewaren bij 6-10°C en RV>85%.
Daar deze insecten kannibalistisch zijn, en ze mekaar dus tijdens
het transport zouden opeten, worden de larven afzonderlijk
verpakt in kleine celletjes die samen een honingraatstructuur
vormen. Eén multicel (MC) bevat 500 larven.
Chrysopa-System
De larven van Chrysopa carnea zijn nu ook beschikbaar in een
5L emmer met 10.000 stuks met boekweit als draagstof. De
emmer bevat ook een additionele voedingsbron voor de larven
om cannibalisme te voorkomen.

Biobest adviesschema
1.

In het voorjaar wanneer bladluizen zich meer en meer
gaan vertonen, wekelijks 5 larven/m² uitzetten.

2.

In bladluishaarden 2 maal larven uitzetten gedurende een
periode van 8 tot 10 dagen aan 40 stuks/m².

3.

Open de multicel en maak ze zover open naargelang de
gewenste hoeveelheid larven. De multicel omdraaien en
enkele malen voorzichtig kloppen zodat de larven op de
te behandelen planten vallen.
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VOORDELEN
• Chrysopa carnea is nauwelijks temperatuursafhankelijk en
onafhankelijk van de luchtvochtigheid. De larven zijn actief
van 12°C tot 35°C en dus ook in open lucht inzetbaar;
• Daar het hier om een redelijk primitief insect gaat, is er ook
een redelijke resistentie tegen verschillende gewasbeschermingsmiddelen;
• De larven zijn zeer agressief en zeer efficiënt in haarden. Per
dag kan 1 larve ongeveer 50 bladluizen eten;
• Chrysopa is een predator en verorbert buiten de verschillende
bladluissoorten ook andere insecten waaronder spint, trips,
wittevlieg, enz.;
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