
Biologische bestrijding van 
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Aphidoletes kan meer dan 
we denken .. 
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Aulacorthum solani    Boterbloemluis

Myzus persicae  Myzus (persicae) nicotianae

Groene perzikluis Rode (perzik) luis

Belangrijkste bladluizen in paprika



Boterbloemluis geeft sterke allergische reacties in de 
plant



Rode luis geeft dichte kolonies, vooral in 
de top van de plant  



• Een luizenpopulatie kan wel 40% per dag groeien -> logaritmische groei
• Kan je er vanaf het begin elke dag een klein beetje afhalen dan scheelt 

dat enorm in de populatieontwikkeling
• Snel handelen is een must, bij luisbestrijding !
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Beschikbare bestrijders

• Aphidius colemani

• Aphidius ervi

• Aphelinus abdominalis

• Aphidoletes aphidimyza

• Chrysoperla carnea

• Episyrphus balteatus

• Adalia bipunctata

• bankerplants



  (a)                (b)                     (c) 

Voorbeelden van lege mummies  
  a en b Aphidius sp                                c hyperparasiet 

Dendrocerus aphidum (hyperparasiet)

Hyperparasieten verstoren vaak de opbouw van Aphidius
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Gecompliceerd voedselweb.
Kunnen we dit vereenvoudigen?



Zonder Amblyseius swirskii Met  Amblyseius swirskii

Roofmijten eten eieren van galmuggen Messelink et al. Biol. Control. 2011



Kunnen we Aphidoletes als enige 

bladluisbestrijder gebruiken door elke 

twee weken materiaal uit te zetten?



Aphidoletes aphidimyza  (Galmug)



Aphidoletes aphidimyza /APHIDEND

adult eieren

larve pop



Vrouwtje Mannetje                       

Aphidoletes aphidimyza



Paring in spinnenwebben



Flesje is tevens 
uitzetsysteem

Alleen dop er af 
draaien en in de 
kas zetten
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Invloed voeding en luis op eileg 

18

Treatment 

(before   / after mating)

Average 

longevity Eileg per vrouwtje

Nothing / nothing 2 0

Nothing / sugar 11 21

Nothing / Myzus 7 101

Nothing / Myzus + sugar 7 89

Sugar    / nothing 2 1

Sugar    / sugar 11 15

Sugar   / Myzus 9 135

Sugar    / Myzus + sugar 9 163

Behandeling

(paring  / eileg)

Levensduur

(dagen)

Niets / niets 2

Niets / suiker 11

Niets / Myzus 7

Niets / Myzus + suiker 7

Sugar    / nothing 2

Sugar    / sugar 11

Sugar   / Myzus 9

Sugar    / Myzus + sugar 9

Conclusie: suiker is beter dan niets, maar luizen zijn net zo goed



Wat is de invloed van lage nachttemperaturen op de 
eileg van Aphidoletes?

Dag  - nacht

• 20 - 16°C

• 18 - 14°C

• 16 - 12°C

Licht:Donker = 8:16 



Eileg bij lage nacht temperaturen
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Conclusie: zelfs bij een nachttemperatuur van 12 graden worden 
er nog eieren gelegd



Diapauze proef

Opgekweekt van ei tot adult bij:

23°C, lange dag :    0 % diapauze

20-16°C, korte dag:    100% diapauze

Conclusie:  

• Aphidoletes gaat bij lage temp. en
korte dag als pop in diapauze.

• Dit heeft echter geen gevolgen
voor de eerste werking (larven!) 
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Conclusie:  muggen kunnen luis vinden tot 40 
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Kunnen we Aphidoletes als enige 

bladluisbestrijder gebruiken door elke 

twee weken materiaal uit te zetten?



Kas “Aphelinus”
• 4 hectare 
• Februari bankers met graanluis en Aphelinus
• 24 / ha.
• Elke twee weken gemonsterd in gewas met 

kleine graanplantjes

Kas “Aphidoletes”
• 4 hectare
• Half februari elke twee 

weken 2 Aphidend/ m2

• Elke twee weken 
gemonsterd met kleine 
graanplantjes

• Bijschakelen met parasieten 
indien nodig
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Resultaten

• Continue aanwezigheid van galmuglarven op alle bankerplantjes
aangetoond (feb- juli)

• Aphelinus alleen in de maanden maart en april. In het begin alleen op 
bankerplantjes dichtbij bron

• In afdeling met Aphelinus 2 maal gecorrigeerd met Pirimor voor 
aardappeltopluis

• In afdeling met Aphidend , 1 maal Myzus gevonden (met Aphidend larven 
er al bij) voor zekerheid wat A. colemani bijgezet. Onder controle.

• Half juli beide kassen chemisch ivm rupsen.

• Goed resultaat, met beperkte kosten



Verdere plannen

• Uitzetschema van Aphidend verfijnen en

breder toepassen

• Voor bestrijding van Myzus is er zeker

potentieel. Boterbloemluis moet verder

onderzocht

• Invloed zwavel op zoekgedrag

• Verdere inpassing van roofmijten in het 

systeem



Hartelijk dank voor uw aandacht!


