TECHNISCHE FICHE

Aphelinus-System
Voor de bestrijding van grotere bladluissoorten zoals aardappeltopluis en boterbloemluis in kasteelten worden de sluipwespen Aphelinus abdominalis en Aphidius ervi ingezet. Het voordeel van Aphelinus is, dat een volwassen vrouwtje het
parasiteren verscheidene weken volhoudt en dat ze ook aan gastheervoeding
doet.

Gastheren

Aphelinus abdominalis

Van de meer dan 200 bladluissoorten die Aphelinus abdominalis
parasiteert, zijn de aardappeltopluis en de boterbloemluis de
meest algemene in kassen. Hier volgt een korte beschrijving
van hun voorkomen en levenswijze.

Biologie
De sluipwesp Aphelinus abdominalis komt van nature voor in
grote delen van Europa en Azië. Ze behoort tot de familie der
Aphelinidae, waartoe ook de wittevliegparasieten Encarsia
formosa en Eretmocerus eremicus gerekend worden.
Een volwassen Aphelinus abdominalis is gemiddeld 3 mm
groot en heeft relatief korte poten en korte antennen. Het
vrouwtje heeft een zwart borststuk en een geel achterlijf. Het
mannetje is iets kleiner en heeft een donkerder achterlijf.
Meestal komen er ongeveer evenveel mannetjes als vrouwtjes
voor. Aphelinus vliegt niet vaak. Wanneer het vrouwtje op
zoek is naar bladluizen, wandelt ze tastend snel over het blad.
Wanneer zij een bladluis gevonden heeft, tast ze deze enkele
seconden af, draait ze zich om, heft de vleugeltippen omhoog
en prikt de legboor in de bladluis.
De eileg duurt zo’n 20 à 60 seconden. Aphelinus kan elk
bladluisstadium parasiteren, zelfs gevleugelde bladluizen. De
Aphelinus-larve ontwikkelt zich in de bladluis. Zeven dagen
(bij 20°C) na parasitering verpopt ze en hervormt ze de bladluis
tot een zwarte mummie. Acht dagen later komt er dan een
volwassen Aphelinus sluipwesp uit de mummie.
Kenmerkend voor Aphelinus is de lange periode dat ze eitjes
legt. De eerste dagen na het uitkomen van de volwassen
sluipwesp begint ze nog niet volop eitjes te leggen. De eileg
komt pas goed op gang vanaf de 3de of 4de dag. Pas daarna
parasiteert ze 5 à 10 bladluizen per dag en houdt dit tot zo’n
8 weken vol.
Aphelinus abdominalis doet ook aan gastheervoeding. Hiervoor
prikt ze een bladluis één of enkele keren met haar legboor
aan, draait zich om en zuigt de inhoud van haar prooi op.
De sluipwesp kan zich ook met bladluissoorten voeden die
ze niet parasiteert. Daarnaast voedt Aphelinus zich ook met
honingdauw.

Aardappeltopluis
De aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) is een 2 tot
4 mm grote, langgerekte bladluis met relatief lange poten. De
antennen zijn langer dan het lichaam. De ogen zijn opvallend
rood. De cauda (staart) is relatief lang en de siphonen zijn lang
met een donker uiteinde. De aardappeltopluis is meestal groen,
soms gelig of roze. De larven hebben een donkere lengtestreep
op de rug. Opvallend is dat de aardappeltopluis zeer beweeglijk
is. Zij laat zich ook gemakkelijk vallen.
Hoewel deze bladluis in Noord-Amerika meestal op roos
overwintert, overwintert ze bij ons doorgaans in de kas. De
aardappeltopluis heeft wel meer dan 200 waardplanten zoals
tomaat, aubergine, paprika, chrysant, roos, gerbera, pelargonium, tabak en aardappel. Zij bevindt zich ook vaak op
stengels of op jonge gedeelten van de plant, waardoor zij
gekrulde toppen geeft die op virusaantastingen lijken.
Boterbloemluis
De boterbloemluis (Aulacorthum solani) is een middelgrote,
rondovale bladluis van 1,8 tot 3 mm. Onderscheidend zijn de
donkere bandjes op de antennen, die langer zijn dan het lichaam.
De cauda (staart) en siphonen zijn middellang. Aan de basis
van de siphonen zijn donkergroene vlekken waarneembaar.
Deze bladluis is meestal glanzend geelgroen van kleur, maar
dit kan variëren van witgelig groen tot bruinig groen.
De boterbloemluis heeft geen sexuele fase en plant zich dus
levendbarend voort op verschillende gewassen. In openlucht
tast zij o.a. aardappel- en allerlei bolgewassen aan. In de kas
bedreigt zij vooral paprika, chrysant, gerbera, aubergine, sla
en boon.
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Aphelinus kan een geparasiteerde van een niet-geparasiteerde
bladluis onderscheiden (gastheerdiscriminatie). Zij zal slechts
zeer zelden een tweede eitje in een reeds geparasiteerde bladluis
leggen.
Voor een goede werking vereist Aphelinus voldoende licht en
een voldoende hoge temperatuur.
Hoewel er hyperparasieten van Aphelinus bekend zijn, ondervindt zij er in de praktijk geen last van, zoals wel het geval is
bij Aphidius colemani.

Toepassing
Hoewel Aphelinus abdominalis verscheidene grotere bladluissoorten parasiteert, wordt zij in de praktijk voornamelijk
uitgezet tegen aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) en
boterbloemluis (Aulacorthum solani). Zo vindt zij toepassing
in verscheidene kasteelten zoals tomaat, paprika, aubergine,
snijboon, gerbera, roos, chrysant, ...

Men dient de sluipwesp uit te zetten bij waarneming van de
eerste bladluizen. De sluipwespen worden in en rondom
de beginnende aantastingen uitgezet met 0,5 tot 2 ex./m²,
afhankelijk van de teelt en de omstandigheden.
Houd er rekening mee dat Aphelinus een langdurige, maar trage
werking heeft. Voor een snellere aanpak zijn de sluipwesp
Aphidius ervi of de galmug Aphidoletes aphidimyza meer
aangewezen. Verder gevorderde aantastingen worden het
beste bestreden met het lieveheersbeestje Adalia bipunctata
of met een selectief middel.

Aphelinus-System
Aphelinus abdominalis wordt geleverd per 100 mummies in een
flesje. Deze mummies worden best met behulp van bioboxen
aangebracht op het gewas.
Aphelinus kan eventueel enkele dagen bij 8 à 10°C en RV >
85% bewaard worden.

VOORDELEN
•
•
•
•
•

Toepasbaar op allerlei gewassen;
Lange levensduur;
Doet aan gastheervoeding;
Geen last van hyperparasieten;
Parasitering goed zichtbaar (mummies).
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