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Samenvatting
Naintensief overleg met desector, werd 'bestrijdingvanwol-,dop-enschildluis'gekozen alsonderwerpvan
hetonderzoekprogramma Gewasbescherming enPlantgezondheid 2006:Thema2.
Door middelvaneenliteratuurstudie eneenenquête voerde PPOGlastuinbouw eeninventarisatie uitvande
mogelijkheden vanbiologische enchemische bestrijdingsmethodenvanwol-,dop-enschildluis. Contact
werd gezochttussen consumenten, producenten vannatuurlijke vijanden(Entocare, Koppert enNijhof),
personeelvan LTOGroeiservice (Saskia Stricker), PRI (RobvanTol),ledenvanLTOgewas-en
begeleidingscommissies (werkgroep Strateeg, BCOroos, potplanten encymbidium)enrozen-en
cymbidiumtelers.
Naast biologische enchemische bestrijdingsmethoden waren spuittechniek, neveneffecten vaninsecticiden
op natuurlijke vijanden enbevorderingsmethoden voor devestigingvannatuurlijke vijanden inhetgewas
subjecten vandiscussie voor verder onderzoek. Devoortzetting vanhetproject wordt bepaald inoverleg
metde programmaleiders LNVinapril 2006.
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Inleiding

Dewol-,dop-enschildluizen behorentot degrote groepvanphloëemzuigende insecten enzijnverwantaan
wittevliegen enbladluizen.Doordatwol-endopluizenhoningdauw produceren worden de bladerenkleverig.
Groeiremming, bladverkleuring enmisvorming zijnandere kenmerkenvanaantasting.Verspreidingvindt
plaats door middelvanwind,vogels,andere insecten,plantmateriaalenviakleding.
Doordat eenaantal middelengeentoelating meer hebbenendoor (o.a Dichloorvos) detoename vanhet
gebruik vanselectieve middelenworden plagen,dievroeger inhetschema vanbreedwerkende middelen
vanzelf werden meegenomen,opeens zichtbaar. Risico's op aantastingen door wol-,dop-enschildluizenzijn
nugroter indiverse soorten potplanten ensnijbloemengeworden.
Wol-enschildluizenworden door telers over hetalgemeen gezien alseengroter probleem dandopluizen.
Binnenhet project 'Inventarisatie problemen metwol-,schild-endopluizen',datdoor het Productschap
Tuinbouw werdgefinancierd,voerde PPOGlastuinbouw in2002 eeninventarisatie uit naar de aanwezigheid
vanverschillende soorten wol-,dop-enschildluizen endematevanschade diezeveroorzaken (Boertjes,
Fransen, Marissen,2003, Project Inventarisatie metwol-, schild-,dopluizen inbloemisterijgewassen).De
meestvoorkomende wolluis inNederlandse kassen is decitruswolluis, Planococcuscitri.Daarnaast komen
onder andere delangstaartwolluis, Pseudococcuslongispinus, endekortstaartwolluis, Pseudococcus
viburni, voor. Deproblemen met schildluis bleken hetgrootst te zijnindeteeltvancymbidium. Desoorten
diedaar voorkwamen waren Boisduval/orchideeënschildluis, Diaspisboisduvalii, enOleander schildluis,
Aspidiotusnerii.
Bestrijdingvandeze plagenvormt eenbottleneck indegeïntegreerde bestrijding,omdattegen deze
hardnekkige insecten meestal breedwerkende middelenworden ingezet. Daarnaast ishet
bestrijdingsresultaat vandeze middelenvaakonvoldoende,waardoor zefrequenttoegepast moeten
worden.
Inbinnentuinenvankantoren,zwembaden,dierentuinen enkassen bij botanische tuinenwordenwol-, dopenschildluizenvaak met redelijk succes biologisch bestreden. Erisweinigervaring met biologische
bestrijding inproductiekassen.
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Wol-,dop-enschildluis
Wolluizen, schildluizen endopluizenworden nogweleensmet elkaar verward.Voor het inzettenvan
biologische bestrijders endekeuzevanmiddelen ishetechter vanessentieel belangomzegoedvanelkaar
te kunnenonderscheiden. Hetonderscheidt tussen degroepen is relatief eenvoudigtemaken.
-Wolluis
Hetlichaamvanhetvrouwtje isvanaf het 3e nimfenstadium bedekt metwit,wasachtig materiaal indevorm
vanpoeder, draden,uitsteeksels of plaatjes.Wolluizen produceren honingdauw.
- Dopluis
Hetschildje vaneendopluis isverbonden met het lichaam enisnietvanhet insectafte lichten.Dopluizen
produceren honingdauw.
- Schildluis
Het schildje vaneenschildluis isnietverbonden met hetlichaam enisgemakkelijk vanhetinsect afte
lichten. Schildluizen scheidengeenhoningdauw uit.
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Bestrijding
Doordatwol-, dop-enschildluizen verborgen zijnopdeplant of onder hunschildje,wordt de bestrijding
lastig. Bovendien is bijsommige soorten pathenogenese (ongeslachtelijke voortplanting) mogelijk waardoor
eenenkelvrouwelijk insect die debestrijding heeft overleefdweer kanzorgenvoor nieuwenakomelingen.

3.1 Preventie
Debestrijding bestaat ineerste instantievooral uit preventieve maatregelen. Plantmateriaaldient
nauwkeurigteworden geïnspecteerd enbesmette planten moetenwordenverwijderd. Potten,tafelsen
kasopstanden die de plagen kunnenherbergen moeten ontsmetworden.

3.2 Chemischemiddelen
Inhetalgemeenzijnervoor de bestrijdingvanwol-,dop-enschildluizen geen selectieve middelen.Middelen
tegen bladluis,witte vlieg,bladmineerders entrips worden hiervoor gebruikt. Indegewasbeschermingsgids
ofviatoeleveranciers kanbepaaldwordenwelk middelgebruikt kunnenworden enhoedezetoegepast
moetenworden.
Hetbestrijden vanwol-,dop-enschildluizen iseenkwestievangeduld,monitoring envolharding.Middelen
moetenfrequent gespoten worden meteenintervalvan7tot 14 dagen.Deinsecten zijnzogoed
beschermd door hunwaslaag,datcontact insecticiden veelal niet goedwerkzaam zijn.Jonge nimfenzijn
welmakkelijk te bestrijden.
Hetgebruik vaneensystemisch werkend middel omviade plantensappen deoudere nimfenstadia ende
volwassen vrouwtjes te bestrijden, isaante bevelen.Eenmiddel alsAdmire® kanwordentoegediendin
steenwol of potgrond via hetdruppelsysteem,via eb/vloed ofaangieten.
Actieve stoffen diegenoemdworden met eenwerkingtegenwol-,dop-enschildluis zijnintabel 1
weergegeven.Toevoegingvaneen uitvloeier helpt zowel deinsecten,die inoksels of aandeonderkantvan
bladeren zitten,goedte rakenenhunwaslaagenigszins aantetasten.
Bijwol-,dop-enschildluizen ishet niet eenvoudig dodingte herkennen.Zeverschrompelen wel,zoals
bladluizen, maar onder hunwasdraden enschildjes die opdeplant achter blijven.Heteffect vaneen
bespuiting ishierdoor moeilijk zichtbaar enwordt pasduidelijk alsdeaantasting zichniet meer uitbreidten
er bijwolluis endopluis geennieuwe honingdauw ontstaat.
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Tabel 1.Gewasbeschermingsmiddelen teg en wol-, dop-en schildluizen
Toegelaten chemische middelen
Niettoegelaten chemische middelen
Producten
.Werkzame stof
Werkzame stof
Producten
acetamiprid
Gazelle
acetaat
Orthene
azadirachtin
NeemAzal
azinphos-methyl
Guthion
buprofezin
Applaud
bifenthrin
Talstar
carbofuran
Curater
bendiocarb
Turcam
deltamethrin
Splendid
carbaryl
Sevin
dimethoaat
Dimethoaat
chlorpyrifos
Dursban
imidacloprid
Admire
cyfluthrin
Decathlon
methiocarb
Mesurai
diazinon
Diazinon
methomyl
Methomex
dichlorvoos
DDVP
pirimifos-methyl
Actellic
dicofol
Kelthane
pyriproxyfen
fenoxycarb
Precision
Admiral
fenpropatrhin
Fame
spirodiclofen
Envidor
spiromesifen
Oberon
fenthion
Lebaycid
thiamethoxam
fluvalinate
Mavrik
Actara
?
malathion
Malathion
fomothion
EnstarII
methomyl
Methomex
kinoprene
methidathion
Supracide
novaluron
Rimon-Pedestal
parathion
Parathion
penthoate
Pennant
phosmet
Imidan
phosalon
Plinctran
Naleddibrom
Trumpet

3.3

GNO's

ErzijnveelGNO's(Gewasbeschermingsmiddelen vannatuurlijke oorsprong) op basis van plantenextracten
of planteigen-verbindingen beschikbaar inNederland (tabel 2).Bijproductiebedrijven wordenGNO's
nauwelijkstoegepast tegenwol-,dop-enschildluis.Onbekendheid ennegatieve ervaringen zijnhierde
oorzaak van. GNO'swordengezien als middelen dieweinig ofgeeneffect hebben.Telerswillen duidelijkheid
over effectiviteit vanmiddelen enverwachten vanmiddelen dat zedeze hardnekkige plagen bestrijdenen
nietalleenremmen.Vier GNO'sopbasisvanmicroörganismenzijn inNederlandtegen zuigende insecten
toegelaten: Beauveriabassiana(Botanigard), Paecilomyces fumosoroseus(Préférai), Verticilliumlecanii
(Mycotal) enMetarhiziuman/sop//ae(B\o 1020). Dezeentomopathogene schimmels gaven indiverse
laboratoriumtesten matige resultaten.
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Tabel 2. Gewasbeschermingsmiddelen vannatuurlijke oorsprongtegenwol-,dop-enschildluizen
Werkzame stof
Pyrethrinen piperonylbutoxide
azadirachtine
Zeep(kaliumzoutenvanvetzuren uit
plantaardige oliën)
Zeep
Zeep
Zeep
Olievan plantenextract
suikerpolymeer + plantaardige olie + zouten
zeealgextract: amino-zuren,vitaminen,
sporenelementen ennatrium-alginate
Combinatie vanparaffine-,minerale enetherische
oliën
Sporenelementen vanplantenenvruchtextracten
Metarhiziumanisopliae
Beauveriabassiana
Paecolomycesfumosoroseus
Verticilliumlecanii
Aschersoniasp.

3.4

Producten
Spruzit
NeemAzal
Inseclear
Savona
Bio-soap
Bio-shower
Eradicoat
Majestic
Asco-spray
Distoil
Bio-pro 1
Bio 1020
Botanigard
Préférai
Mycotal

NatuurlijkeVijanden

Intabel 3zijndebekendste, inNederland beschikbare, natuurlijke vijandenvanwol-,dop-en
schildluissoorten weergegeven.
Erisweinigervaring met de inzetvanbiologische bestrijders tegen wol-,dop-enschildluizen inNederlandse
productiekassen. Demeeste ervaringen zijnopgedaan inkantoortuinen enbinnentuinenvanzwembaden,
dierentuinen enkassen bijbotanische tuinen.Deresultaten vanbiologische bestrijding zijnvoor deze
toepassingsgebieden over hetalgemeen goed,maar dekwaliteitseisen zijndaar nietzohoogalsin
productiekassen.
Bijproductiebedrijven wordt de sluipwesp Micropterusflavuswe\eensgeïntroduceerd inroos enanthurium
tegendopluis. Ervaringen bijtelers zijn met deze sluipwesp over hetalgemeen positief. Twee
geïnterviewde telers (roos enanthurium)waren"overtuigd"dat deontwikkeling vandopluizenhaarden inhun
gewas dankzij sluipwespen werd gestopt. Dopluizen zijnechter instaatomeierenvansluipwespen inte
kapselen,waardoor debiologische bestrijdingtegen kan vallen.
Door telers wordt ervaring opgedaan met dekever Cryptolaemusmontrouzieriende sluipwespen
Leptomastixdactylopii'en Leptomastideaabnormister bestrijdingvanwolluis. Debiologische bestrijding
valtvaaktegen.Voor eengoede werkingvansluipwespen moet detemperatuur regelmatig bovende 18°C
komen.
Natuurlijkevijanden vanwolluis zijnook gevoeligvoor de meeste insecticiden, ookvoor zogenaamde
integreerbare middelen(Bertin Boertjes, 2003, Project Nevenwerkingvanenkelechemische middelen opde
sluipwespen LeptomastixdactylopiienLeptomastidea abnormis). Dehoge kosten vande biologische
bestrijders blijft eenremmendefactor, te meer omdat devestiging vande natuurlijke vijandenin
siergewassen intwijfel wordt genomen (wegvliegenvankevers).
Inkasproeven bij PPOin2003 gavendesluipwespen goede bestrijdingsresultaten inhetgewasficus.De
meeste plantenwarenvrijvanwolluis.Welwarenopenkele planten nogresten vaneizakken enpoppen
aanwezig. Deresultatenvandebiologische bestrijding ingewassenAreca,Calathea enSchefflera waren
onvoldoende (Bertin Boertjes, 2003, Project Strategie ter beheersing vancitruswolluis inde
potplantenteelt).
Telers moeten er rekeningmee houdendat afnemers enconsumenten deaanwezigheidvan restbestanden
vanwolluizen niet accepteren,ook niet alsdiegeparasiteerd zijn.
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Tegen de orchideeënschildluis werden zowel de roofkevers Rhyzobius lophantae en Chilocorus nigritus als
de sluipwespen Aphytis me/inus enAphytisdiaspidis'm 2002 in een kasproef van PPO onderzocht.
Alle geteste natuurlijke vijanden gaven onvoldoende bestrijding. De ontwikkeling van een
bankerplantsysteem voor de roofkever Rhyzobius lophantae leidde niet tot meer nakomelingen, het
bijvoeren van de predator met meelmot-eieren of honing met biergist ook niet.
De tegenvallende bestrijding in de proef komt overeen met de ervaring van telers die roofkevers in hun kas
hebben geïntroduceerd en deze nooit teruggevonden.

Tabel 3. Beschikbare n< atuurlijkevijandentegenwol-,dopSluipwespen
Plagen

W
LW
LW
LW
CW, LW

CW
CW,LW,AffinisW

CW
Affinis-W
Affinis-W

Anagyrus fusciventris
Gyranusoidealitura
Hungariellaperegrina
Anagyruspseudococci*
Leptomastixdactylopi*
Allotropa convexifrons
Leptomastidea abnormis*
Leptomastixepona
Pseudaphycusmaculipennis

W
W

Nephusinclvdens
Chrysoperlacarnea
Cryptolaemusmontrouzieri
Amblyseiusswirskii*

AffinisW, CW,LW, PD

Chilocorusnigritus
Nephus quadrimaculatus
Lindorus(Rhizobius)
lophantae
Aleurodothrips fasciapennis

PS,OIS, PD

OrS
PS,OIS,OrS, PD
OrS,PS
PS, OIS

OIS
OIS
OrS

PD
PD,HD, OD
HD, OD

OD
PD
HD
HD

enschildluizen inNederland
Predatoren

Encarsia citrina
Aphytismelinus
Aphytisdiaspidis
Coccidencyrtus ochraceipes
Microterys flaws
Metaphycusflavus
Metaphycushelvolus
Methaphycuslounsburyi
Encyrtuslecaniorum
Encyrtusinfelix
Scutellistacaerulea
Coccophagusrusti
Coccophaguslycimnia

PD, HD

HD
* Interessant om te testen
CW=Citruswolluis, Planococcuscitri
LW= langstaartwolluis, Pseudococcuslongispinus
AffinisW =Affiniswolluis, Pseudococcus viburnio\P. affinis
HD= Halveboldopluis, Saissetiacoffeae
PD= Platte dopluis, Coccushesperidum
PS= Pinnaspis schildluis, Pinnaspisaspidistrae
OIS= Oleanderschildluis, Aspidiotusnerii
OrS= Orchideeënschildluis, Diaspisboisduvalii
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Spuittechniek

Bijdechemische bestrijdingvanwol-,dop-,enschildluis isde spuittechniek debeperkende factor.
Ingewassen zoals roos, bevinden dewol-endopluizen zichop hetoude hout, onder ineenplant.De
werkingvangewasbeschermingsmiddelen, ook alszesystemisch werken,valt danvaaktegen.Mendient
zorgvuldigenfrequent te spuiten omeenoptimale bedekkingte krijgentussen deingebogen rozentakken.
Ookindeteeltvanpotplanten isspuittechniek vooral bijde hoogopgaande gewassen eenbelangrijk
aandachtspunt.
Inroos enpotplanten kande effectiviteit vaneenbespuiting door aanpassingvan toedieningstechnieken
wordenverhoogd.
Tussen2001 en2003 isonderzoek uitgevoerd naar deefficiëntie vantoedieningstechnieken ineen
volgroeid rozengewas. Hierbij zijn 25 spuitconfiguraties gescreend (m.b.v. eenfluorescerende stof)op
indringing endepositie vanmiddel oponder-enbovenkant vanbladeren.Dewaarnemingenwerden gedaan
inhetdichte bladpakket inhetmiddenvande rozenbedden enonderin hetgewas inhetpad.
Invergelijking met eenstandaard spuitmastgaven spuitconfiguraties met luchtondersteuning, aldannietin
combinatie metextra doppen onderaan eenspuitmast, ende"spuitmuis"debeste bedekking. Daarnaast
werdengoede resultaten behaald met het handmatig spuiten meteenspuitstok. Dezelaatste methode is
zeer arbeidsintensief enzwaar endaarom eigenlijk alleengeschikt voor pleksgewijze toepassingen.
Ter bestrijdingvanwol-enschildluis kunnendevolgende configuratie inhetonderzoek wordenopgenomen:
standaard spuitmast
spuitconfiguratie met luchtondersteuning (venturi-,Turbo Protection-of lucht/vloeistofdoppen)
spuitconfiguratie met luchtondersteuning enextra doppen
spuitmuis incombinatie spuitconfiguratie met luchtondersteuning
handmatig spuiten(spuitstok met Turbo Protection dop)
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Mogelijkhedenvoor verder onderzoek

Ter bestrijding vanwol-enschildluis kunnendevolgende opties inhetonderzoek wordenopgenomen:
-Toedieningstechniek ter bestrijding vanwolluis inroos.
-Toedieningstechniek ter bestrijdingvanwolluis inpotplanten.
-Testvandiverse natuurlijkevijandentegenwolluis.
-TestenvanGNO's(aante leverendoor PRI)tegenwolluis.
-Testenvannieuwe chemische middelentegen wol-enschildluizen.
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