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Aanleiding projectvoorstel

� Begin 2020 toelating pymetrozine (Plenum en Tafari) 
ingetrokken (opgebruiktermijn tot eind 2020, Teppeki
beperkt inzetbaar)

� Grote problemen verwacht met bladluis in diverse 
teelten:

● Paprika, aubergine, komkommer, cymbidium, 
alstroemeria, gerbera, roos etc. 

� Biologische bestrijding nog niet op orde: nog veel
problemen in de ekoteelt en hoge kosten voor bestrijding



Belangrijke soorten bladluis

� Groene perzikluis, Myzus persicae

� Boterbloemluis, Aulacorthum solani

� Aardappeltopluis, Macrosiphum euphorbiae

� Katoenluis, Aphis gossypii

� Roos: gele rozenluis Rhodobium porosum, 

gewone rozenluis Macrosiphum rosae



Veel soorten bladluisbestrijders

� Sluipwespen

� Galmuggen

� Zweefvliegen

� Gaasvliegen

� Lieveheersbeestjes

� Generalistische
roofwantsen



Problemen bij biologische bestrijding

� Verstorende interacties: bijvoorbeeld roofmijten die 
eieren van galmug eten



Sluipwespen verstoord door hyperparasitoïden

� Veel hyperparasitering door Dendrocerus aphidum

� Kan al vanaf april-mei oplopen tot 100% 



Doel project

Ontwerpen van stabiele ecosystemen met zelfregulerend
vermogen voor plaagbestrijding



Kijken hoe bestrijders elkaar aanvullen

Complementariteit natuurlijke vijanden door verschil in:

1) activiteit gedurende de dag en nacht 

2) grenswaarden voor activiteit bij hoge en lage 

temperaturen 

3) activiteit gedurende het teeltseizoen in het jaar 

4) habitatsvoorkeur in de plant (bijv. laag of hoog in het 

gewas) 

5) voorkeur voor haardgrootte 

6) manier van prooibenadering



Globale aanpak project (4 jaar)

1. Selectie van nieuwe (inheemse) bestrijders die 
aanvullend zijn op het huidige pakket bestrijders. 
Tenminste 5 nieuwe soorten, kweken ism producenten
biologische bestrijders (Viridaxis, Bioplanet etc)

2. Kasproeven met combinaties van bestrijders met 
verwachtte onderlinge versterkende werking

3. Reduceren van verstorende interacties (o.a. hypers)

4. Integratie met entomopathogene schimmels en overige 
innovatieve maatregelen



Voorbeeld entomopathogene schimmel: 

Lecanicillium longisporum



Interesse om mee te doen?

� Project loopt 4 jaar: 2020 t/m 2023

� Meerdere telersgroepen doen mee (voorlopig
toegezegd):

● GC paprika, aubergine, komkommer, Alstroemeria, 
Cymbidium

● biologische telers

● Stichting KIJK

� Doen jullie mee?

● Bijdrage 5-10 k€/jaar
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