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Probleem
Niet alleen in groentegewassen, maar ook in steeds meer
siergewassen worden verschillende soorten natuurlijke vijanden
tegen trips en wittevlieg losgelaten. Het gewas is van invloed op
de ontwikkeling van de plaag en de ontwikkeling van de natuurlijke
vijanden. Tegen trips worden onder meer Orius-soorten (Anthocoridae) ingezet, die overigens ook andere prooien eten. Wittevlieg
wordt onder meer bestreden met Macrolophus melanotoma
(=caliginosus) (Miridae), maar de prooikeuze van miride-wantsen is
breder. De literatuur beschrijft veel verwante soorten roofwantsen
die polyfaag zijn met soms een zekere voorkeur voor een plaag
en/of een gewas.

Onderzoek
Doel is een overzicht van soorten roofwantsen samen te stellen
met mogelijke voorkeuren voor gewassen, wilde waardplanten,
prooi en potentiële andere voedselbronnen. De database van CAB
abstracts werd hierop doorzocht voor de wantsengenera: Orius,
Macrolophus, Dicyphus, Nesidiocoris, Deraeocoris, Nabis, en
Geocoris.

Dicyphus errans (Wolff) (Heteroptera: Miridae).

Resultaten
•

•

Een rapportage met bronverwijzingen die tientallen jaren terug
gaat met in de bijlagen overzichten van roofwantsen met de
gewassen en wilde waardplanten waar zij op voorkomen,
zowel voor Anthocoridae (Orius), als Miridae (Macrolophus,
Dicyphus, Nesidiocoris, Deraeocoris), Nabidaee (Nabis) en
Lygaeidae (Geocoris)
Tevens zijn voor deze soorten roofwantsen overzichten
gemaakt van hun prooien en ander voedsel, waar ze eventueel
op kunnen worden gekweekt

Praktijk
•
•

•

Gasmetingen in emmers met grond en fermentatieproduct.

De overzichten geven informatie over de gewassen waarin de
verschillenden soorten roofwantsen voorkomen
De informatie over wilde planten is bruikbaar voor de
ontwikkeling en toepassing van banker planten, die als
reservoir van roofwantsen kunnen dienen
De overzichten van plagen die als prooi dienen, maar ook van
ander geschikt voedsel, kunnen mogelijk de kweekefficiëntie
verbeteren
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