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Probleembeschrijving en doelstelling
Problemen met schildluis treden de laatste jaren vaker op door het wegvallen van breedwerkende bestrijdingsmiddelen.
In Nederlandse kassen is schildluis traditioneel een probleem op cymbidium, maar momenteel meldt men ook vaak Aulacaspis rosae (Bouché, 1933) op roos. Chemische bestrijding van schildluis is per definitie moeilijk, doordat het insect het
grootste deel van zijn leven verborgen zit onder een ondoordringbaar schildje.
Deze consultancy bestond uit:
•

Literatuurstudie over de rozeschildluis

•

Inventarisatie van mogelijke bestrijdingsmethoden
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1

Aulacaspis rosae, de rozeschildluis

1.1

Inleiding

Schildluizen zijn zuigende insekten, verwant aan wittevliegen. Ze worden beschouwd als een belangrijke plaag in de
sierteelt. Ze beschermen hun lichaam met een pantser dat vervaardigd wordt uit vervellingshuiden en was. Dit schild kan
gemakkelijk van het lichaam worden gescheiden. Daarmee onderscheiden ze zich van dopluizen, waarbij het schild met
het lichaam vergroeid is. Eveneens in tegenstelling tot dopluizen scheiden schildluizen geen honingdauw af.
Uit de eieren komen nimfen die aanvankelijk kunnen lopen, zij het over een beperkte afstand. Deze zogenaamde crawlers
vestigen zich op een geschikte plek, verliezen hun poten en beginnen met de vorming van het karakteristieke schild. Dit
wordt na elke vervelling groter, wat te zien is aan concentrische ringen. Althans de vrouwelijke exemplaren zullen zich de
rest van hun leven niet meer verplaatsen. De mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes. In het volwassen stadium zijn alleen
de mannetjes gevleugeld.
Er zijn veel soorten schildluizen beschreven. Hun identificatie is vaak moeilijk vanwege de minimale morfologische
verschillen tussen de soorten. Aulacapsis rosae wordt vaak verward met Aulacaspis thoracica (Robinson), ook A. rosarum
Borchsenius genoemd, of Pseudaulacaspis pentagona.

1.1.1

Verspreiding

Het geslacht Aulacaspis valt onder de familie Diaspididae. In de oude wereld omvat dit geslacht 29 soorten (Ben-Dov et

al., 2008), waarvan er maar drie zijn beschreven in Europa: Aulacaspis rosae (Bouché, 1833), Aulacaspis tubercularis
Newstead 1906 en Aulacaspis yasumatsui Takagi 1977. A. rosae is een Europees-Aziatische soort, die via plantmateriaal
is getransporteerd naar veel landen buiten haar oorspronkelijk gebied (Milek et al., 2008). A. tubercularis en A. yasumatsui zijn geïntroduceerd vanuit Azië. A. tubercularis (de witte mangoschildluis) werd in 1988 (Porcelli, 1990) gevonden
op mangoplanten op een glastuinbouwbedrijf in Zuid-Italië. Het lijkt erop tot nu toe op dat dit de enige waarneming is in
Europa. A. yasumatsui is in 1995 voor het eerst in Europa waargenomen en sindsdien meerdere keren onderschept in
verschillende landen. Deze schildluis wordt beschouwd als een belangrijke plaag voor palmen.
Aulacapsis rosae komt oorspronkelijk uit Azie, en is versleept is naar Europa, Amerika, Australië en Afrika (ScaleNet,
2008).
Synoniemen: Anamaspis rosae Kozarzhevskaya & Vlainic, 1981; Aulacaspis rosae Newstead, 1901; Diaspis rosae Froggatt, 1914; Diaspis rosae Targioni Tozzetti, 1868; Aulacaspis rosae Cockerell, 1896; Aspidiotus rosae Bouché, 1833;
Chermes rosae Boisduval, 1868.

1.1.2

Waardplanten

De rozeschildluis is voornamelijk te vinden op het houtige gedeelte van rozenplanten (Figuur 1). Ze wordt zelden op blad
waargenomen. Naast roos zijn ook op frambozen, loganbessen, rubus, zwarte bessen, Listroderes obliquus, Agrimonia,
Cycas, Dianthus, Hydrangea, Laurus, Muehlenbeckia en Pyrus geschikte waardplanten (http://nlbif.eti.uva.nl). Verder zijn
er meldingen van Anacardiaceae, Myricaceae en Saxifragaceae (ScaleNet, 2008).
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Figuur 1. Rozeschildluis op roos: beginnende aantasting

1.1.3

Herkenning

De vrouwtjes van de rozenschildluis worden beschermd door een 1,5 à 2,5 mm groot schild. Het vuilwitte schild is plat
en bijna rond (Figuur 2., links). Het lichaam van het vrouwtje onder het schild is langgerekt, oranje tot roodbruin van
kleur en 1 mm lang. Het schild van de jonge mannetjes is langwerpig, wit, plat, met een ribbelige textuur (Figuur 2.,
rechts). Alleen het volwassen mannetje is gevleugeld, schijnbaar tweevleugelig (gereduceerde achtervleugels), met relatief
lange vleugels (Ghauri, 1962; Kosztarab, 1996). Zijn lichaam is oranje-rood van kleur met een stekel aan het achterlijf
(Figuur 3.). Schildluizen scheiden geen honingdauw uit.

Figuur 2. Vrouwtje (links) en mannelijke nimfen (rechts) van Aulacaspis rosae
De eieren worden in één batch onder het schild gelegd. Het vrouwtje sterft kort na de eileg. Honderden vaalrood tot oranje
gekleurde crawlers komen onder het schild vandaan. Ze vestigen zich op een geschikte plek en kunnen zich daarna niet
meer verplaatsen.
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Figuur 3. Volwassen mannetje van Aulacaspis rosae op een vangplaat

1.1.4

Biologie en ecologie

Het vrouwtje legt tussen 50 en 150 eieren (Bazarov & Smelev, 1971). De soort doorloopt buiten één (Sparrow, 1972)
tot vier (Kosztarab & Kozár, 1988; Kozár, 1990) generaties per jaar. Een populatie overwintert als eieren volgens een
Amerikaanse publicatie (Davidson & Peairs, 1966) of in alle stadia volgens Europese auteurs (Bénassy, 1961, 1956; Kosztarab & Kozár, 1978).
De crawlers vormen het enige stadium dat bijdraagt aan actieve verspreiding, zij het over zeer geringe afstand. Mortaliteit
is hoog in deze stadium. Passieve verspreiding vindt plaats door vervoer van planten, door mensen, dieren en (buiten)
luchtbewegingen.

1.1.5

Schade

Directe schade ontstaat door het opzuigen van plantensap uit bladeren, twijgen en vruchten, wat resulteert in groeiremming, verkleuringen van bladeren en vruchten, afsterven van twijgen en produktieverlies.
Bij hoge dichtheid worden de stengels en het hout bedekt met een witte coating (Figuur 4.). Zware besmetting kan tot de
dood van de hele plant leiden (Kosztarab & Kozár, 1988).
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Figuur 4. Rozeschildluis op roos: zware aantasting
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2

Bestrijding van schildluizen

2.1

Preventie

Omdat de plaag zich nauwelijks actief kan verspreiden, zijn preventieve hygiënische maatregelen essentieel. De inspectie
van plantmateriaal bij aankomst, de monitoring van het gewas, het markeren of verwijderen van besmette planten dienen
nauwkeurig te gebeuren. Druppelaars, goten en kasopstanden moeten grondig ontsmet worden.

2.2

Chemische bestrijding

Jonge nimfen zijn makkelijk te bestrijden, maar de volwassen vrouwtjes zijn moeilijk bereikbaar met insecticiden. Vooral
breedwerkende middelen zijn effectief. Deze middelen moeten frequent worden gespoten met een 7- tot 14-daags interval.
Om de insecten goed te raken is het toevoegen van een uitvloeier aan te bevelen. Systemische middelen zoals imidacloprid bestrijden via de plantensappen de oudere nimfenstadia en de volwassen vrouwtjes. Insecticiden met een werking
tegen schildluis zijn opgesomd in Tabel 1.
In roos bevinden de schildluizen zich op het oude hout, onder in de plant. De werking van gewasbescher-mingsmiddelen,
ook als ze systemisch werken, valt dan vaak tegen. Men dient zorgvuldig te spuiten om een optimale bedekking te krijgen
tussen de ingebogen rozentakken. Bestrijding moet plaatsvinden met veel water.

Tabel 1. Gewasbeschermingsmiddelen tegen schildluizen
Toegelaten chemische middelen

Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong

Werkzame stof

Commerciële naam

Werkzame stof

Commerciële naam

acetamiprid

Gazelle

azadirachtin

Neem-Azal

deltamethrin

Decis

pyrethrinen piperonylbutoxide

Spruzit

Dimethoaat*

Perfekthion

Zeep

Savona

imidacloprid

Admire

Zeep

Inseclear

methiocarb

Mesurol

Zeep

Bio-soap

pyriproxyfen

Admiral

Zeep

Bio- shower

Envidor

suikerpolymeer + plantaardige olie + zouten

Er-II
Asco-spray

spirodiclofen
spiromesifen

Oberon

zeealg extract

thiacloprid

Calypso

paraffine olie

thiamethoxam

Actara

Minerale oliën

*Alleen toegelaten in potplanten
Om de vestiging van de crawlers te voorkomen adviseren sommige auteurs bespuitingen met minerale olie. Sommige
Nederlandse telers behandelen, na een gewasbehandeling met een insecticide, de plantvoeten met een lakbalsem.

2.3

Natuurlijke vijanden

Schildluizen worden belaagd door kleine sluipwespen en predatoren zoals lieveheerbeestjes, wantsen, gaasvliegen en
mijten. Deze natuurlijke vijanden hebben vaak moeite om de schildluizen te bereiken op verscholen plekken, zoals onder
loszittende schorsdeeltjes.
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2.3.1

Sluipwespen

Sluipwespen zijn de belangrijkste natuurlijke vijanden van schildluizen. Als parasieten van de rozeschilduis vermeldt de
literatuur soorten uit 4 families: Aphelinidae, Encyrtidae, Mymaridae en Signiphoridae (Tabel 2.). Als ze geparasiteerd zijn,
worden de schildluizen vaak donkerder. De sluipwesp verlaat haar gastheer via een klein gat dat ze in het schild boort.

Tabel 2. Sluipwespen van de rozenschildluis (bron: National History Museum Londen; Bennett & Noyes, 1989; Gao, 1989;
Kosztarab & Kozár, 1988, Kozár, 1990)
Familie

Soort

Aphelinidae

Ablerus sp.
Aphytis sp.
Aphytis aonidiae
Aphytis chrysomphali
Aphytis columbi
Aphytis diaspidis
Aphytis hispanicus
Aphytis longiclavae
Aphytis mytilaspidis
Aphytis proclia
Coccobius notatus
Encarsia berlesei
Encarsia citrina
Encarsia fasciata
(Marietta picta) waarschijnlijk hyperparasiet
Pteroptrix bicolor
Pteroptrix chinensis
Pteroptrix dimidiata
Pteroptrix macropedicellata
Pteroptrix opaca

Encyrtidae

Acerophagus citrinus
Adelencyrtus sp.
Adelencyrtus aulacaspidis
Aphycus brunneus
Arrhenophagus chionaspidis
Blastothrix sericea
Discodes aeneus
Metaphycus pretiosus
Plagiomerus diaspidis
Syrphophagus herbidus
Thomsonisca amathus
Zaomma lambinus

Mymaridae

Anagrus armatus

Signiphoridae

(Signiphora pulcher ) waarschijnlijk hyperparasiet
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In Nederland worden de volgende sluipwespen verkocht door de bedrijven Entocare en Nijhof Biologische Gewasbescheming (Tabel 3.).

Tabel 3. Commerciëel beschikbare sluipwespen tegen schildluizen
Sluipwespsoorten

Gastheer

Aphytis diaspidis

Abgralaspis cyanophylli,
Aspidiotus spp. (zoals de Oleanderschildluis, Aspidiotus nerii),
Aonidiella spp.,
Chrysomphalus spp.,
Diaspis spp.,
Pinnaspis aspidistrae (Pinnaspis schildluis),
Pseudalaucaspis cockerelli (‘False oleander scale’),
Hemiberlesia
Pseudaulacaspis cockerelli
Aspidiotus nerii (Oleanderschildluis),
Aonidiella spp.
Aspidiotus nerii (Oleanderschildluis)

Aphytis lepidosaphes

Lepidosaphes beckii (‘orange scale’)

Aphytis holoxanthus

Chrysomphalus aonidum (Rode citrusschildluis)

Coccidencyrtus ochraceipes

Diaspis boisduvalli (Orchideeënschildluis)

Encarsia citrina (Figuur 5)

Arrhenophagus albitibiae
Aphytis melinus

Figuur 5. De sluipwesp Encarsia citrina
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2.3.2

Roofkevers

Talloze soorten lieveheersbeestjes (Coccinellidae) zijn geassocieerd met schildluis. Soorten van de geslachten Cybocephalus, Coccidophilus (Aguilera et al., 1984), Chilocorus (Gao, 1989; Greathead & Pope, 1977), Rhizobius, Exochomus,
Cryptolaemus en Diomus zijn de meeste genoemd in de literatuur. Kevers die in Nederland als predatoren van schildluizen
worden verkocht zijn in Tabel 4. weergegeven.

Tabel 4. Commerciëel beschikbare kevers tegen schildluizen
Keversoorten

Prooien

Rhyzobius lophanthae (=Lindorus lophantae)

Aspidiotus nerii,
Abgrallaspis cyanophylli,
Aonidiella spp.,
Chrysomphalus aonidum,
Diaspis boisduvalli,
Lepidosaphes beckii,
Pseudaulacaspis cockerelli,
Pinnaspis spp.

Chilocorus nigritus

Aspidiotus nerii,
Abgrallaspis cyanophylli,
Aonidiella spp.,
Chrysomphalus aonidum

Nephus quadrimaculatus

Diaspis boisduvalli

2.3.3

Andere predatoren van schildluizen

De rooftrips Aleurodothrips fasciapennis wordt ingezet tegen de volgende schilduissoorten: Diaspis boisduvalli, Ischnaspis
longirostris, Pseudaulacaspis cockerelli, Pinnaspis spp., Ischnaspis longirostris en Abgrallaspis cyanophylli.
Predatie door gaasvliegen wordt ook in de natuur waargenomen.

2.4

Insectenpathogene nematoden

Vier commerciëel beschikbare entomopathogene nematoden (Steinernema feltiae (Filipjev), Heterorhabditis indica Poinar,
Karunaka & David, Heterorhabditis marelatus Liu & Berry, en Heterorhabditis bacteriophora Poinar) zijn onderzocht in het
laboratorium (Cave, 2006). De vier soorten waren in staat het 2e nimfale stadium en volwassen vrouwtjes te infecteren en
te doden. De mortaliteit was het hoogst bij H. indica en H. bacteriophora (Cave, niet gepubliceerde data).

2.5

Bacteriën, virussen

Schildluizen voeden zich uitsluitend door het opzuigen van steriel plantesap. Er zijn dan ook geen bacteriën of virussen
bekend die Aulacaspis-soorten aantasten.
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2.6

Insectenpathogene schimmels

In vochtig-warme klimaten worden schildluizen vaak aangetast door pathogene schimmels, zoals Fusarium coccophilum
(Desm.) Wollenw. & Reink, Trichoderma sp., Tetracrium coccicolum Hönell, Myriangium duriaei Mont. & Berk., Lecanicillium lecanii Viegas en Aschersonia spp. (Yasnosh & Tabatadze, 1997; Prade et al., 2005 & 2007; Wolff et al., 2004).
In proeven met de schimmel Beauveria bassiana in de fruitteelt werd geen effect op schildluizen gevonden (Chirinos et al.,
2007, Cowles, 2008; Ware & Gouws, 1995).

2.7

Praktijkervaringen

Er is weinig ervaring met de inzet van biologische bestrijders tegen schildluizen in Nederlandse productiekassen. De
meeste ervaringen zijn opgedaan in kantoortuinen, binnentuinen van zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische
tuinen, maar tegen andere soorten dan de rozeschilduis. De kwaliteitseisen zijn daar niet zo hoog als in productiekassen.
Tegen de orchideeënschildluis werden de rooftrips Karnyothrips melaleucus, de roofkevers Rhyzobius lophantae en
Chilocorus nigritus en de sluipwespen Aphytis melinus, Aphytis lignanensis, Aphytis diaspidis in 2002 in een kasproef van
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business Unit Glastuinbouw losgelaten.
De roofkever Rhyzobius lophantae werd ondersteund met een bankerplant, en bijgevoerd met meelmot-eieren, honing en
biergist (Boertjes, 2003; Boertjes et al., 2003). Het resultaat van de biologische bestrijding was vooralsnog onvoldoende.
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3

Conclusies & aanbevelingen

Voor de bestrijding van de rozeschildluis gebruikt men momenteel vooral neonicotinoiden en oliëen. Dit staat de verdere
ontwikkeling van geïntegreerde plaagbestrijding in de weg. In natuurlijke vegetaties en boomgaarden wereldwijd worden
schildluizen gereguleerd door complexen van natuurlijke vijanden. Sommige daarvan zijn al commercieel beschikbaar.
Van andere bestaan kweken, die kunnen worden opgeschaald naar massaproductie. Natuurlijke vijanden worden al
enkele decennia gekweekt voor inzet in binnenbeplantingen, maar er is nog geen biologisch bestrijdingsprogramma dat
voldoende effectief is voor kasroos.
Onderwerpen die worden aanbevolen voor nader onderzoek:
•

Biologie van de rozeschildluis in kasroos

•

Voorkóming van aantasting en inperking van haarden

•

Testen van natuurlijke vijanden, met name combinaties van een sluipwesp en een predator

•

Testen van insectenpathogene schimmels
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