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De galmug Aphidoletes aphidimyza
(Diptera: Cecidomyiidae) als
bladluisbestrijder
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De larven van de galmug Aphidoletes aphidimyza zijn zeer effectieve
predatoren van vele bladluissoorten. Hoewel minder bekend dan
lieveheersbeestjes zijn zij vaak een sleutelfactor in de bestrijding van
luis in buitenteelten. De levenswijze van deze interessante muggen wordt
beschreven en enkele suggesties worden gedaan om activiteit in het veld
nog te bevorderen.

Inleiding
De larven van de meeste galmuggen (Diptera: Cecidomyiidae)
leven op planten. Ze veroorzaken vaak plantengallen en kunnen
schadelijk zijn. Er zijn echter ook galmuggen die optreden als
predator van bladluizen, schildluizen, wittevlieg of andere insecten en mijten. Vijf galmugsoorten eten bladluizen, vier van
het geslacht Aphidoletes en een van het geslacht Monobremia.
Aphidoletes aphidimyza (Rondani) is de meest algemeen voorkomende soort. Het is bekend dat deze soort alle bladluissoorten
van de familie Aphididae kan prederen (Kulp et al. 1989).
Sinds 1989 wordt A. aphidimyza commercieel gekweekt en
ingezet ter bestrijding van bladluizen in kassen (Van Schelt
1999). Van mei tot september kan de galmug ook van nature in
grote aantallen buiten de kas voorkomen.

Levenscyclus en uiterlijk
De adulten van de galmug A. aphidimyza zijn alleen in de schemering en 's nachts actief. Overdag verblijven ze onbeweeglijk
op beschutte plaatsen van de plant. Ze hangen vaak bij elkaar

aan hun voorpoten in spinnenwebben laag boven de grond
(figuur 1). Bij verstoring vliegen ze op en ze zoeken daarna snel
weer een rustplaats. Paring gebeurt eveneens in spinnenwebben (Van Schelt & Mulder 2000). De vrouwtjes verzamelen zich
in de webben en scheiden een geslachtsferomoon af dat de
mannetjes lokt (Van Lenteren et al. 2002). Paren en eieren leggen
gebeurt 's nachts, met een piek tussen 01.00 en 03.00 uur. De
tere adulten zijn ongeveer 2,5 mm lang. De poten zijn lang en
dun. Bij het mannetje zijn de antennen lang, naar achteren gebogen en bezet met lange haren, terwijl die van het vrouwtje
korter zijn en geen haren hebben.
Volwassen galmugvrouwtjes kunnen buitengewoon goed
zoeken. Ze kunnen een met bladluizen geïnfecteerde plant vinden tussen vele niet-geïnfecteerde planten. Hierbij spelen geurstoffen afkomstig uit de honingdauw een belangrijke rol (Choi et
al. 2004). Dit bevordert een snelle verspreiding van de galmuggen in het gewas. Het galmugvrouwtje legt haar eieren bij voorkeur in grote bladluizenkolonies (Lucas & Brodeur 1999). Zo
worden bijvoorbeeld op een blad met 60 bladluizen in totaal vijf
maal zoveel eieren afgezet als op vijf bladeren met ieder twaalf

1. Volwassen muggen van Aphidoletes

aphidimyza in spinnenweb. Foto: Koppert/
Bert Mans
Adult midges of Aphidoletes aphidimyza in
spider web.
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2. Ontwikkelingsstadia van Aphidoletes aphidimyza: a eieren, b larve (made) te midden van zijn prooi, c volwassen mannetje hangend in web.

Foto's: Koppert/Jeroen van Schelt (a en b) en Bert Mans (c)
Developmental stages of Aphidoletes aphidimyza: a eggs, b larva among its prey, c adult male in spider web.

bladluizen (El Titi 1973). De bladluizensoort heeft weinig effect
op de eileg. Planten met geursporen van concurrerende predatoren (zowel andere galmuggen als gaasvliegen en lieveheersbeestjes) worden vermeden (Ruzicka & Havelka 1998). Verder is
er een voorkeur voor lager gelegen bladeren.
Hoeveel eieren per vrouwtje worden gelegd is afhankelijk
van het klimaat, de hoeveelheid voedsel die ze als larve geconsumeerd heeft en de hoeveelheid honingdauw die ze als adult
opneemt. Als er geen honingdauw wordt opgenomen zal de eileg sterk verminderen. De meeste eieren worden afgezet bij een
nachttemperatuur boven 16 °C  en een hoge luchtvochtigheid.
Het aantal kan onder gunstige omstandigheden 100-150 bedragen. De meeste eieren worden gelegd in de eerste twee tot vier
dagen na het volwassen worden (Havelka & Zemek 1999).
Een vrouwtje krijgt óf alleen vrouwelijke óf alleen mannelijke nakomelingen (monogenie), door chromosoom-eliminatie
tijdens de ontwikkeling (Sell 1976, Gruzova & Batalova 1993). De
eieren worden bij en soms zelfs onder bladluizen gelegd. Ze zijn
ovaal, ongeveer 0,3 x 0,1 mm groot en glanzend oranjerood (figuur 2a). Wanneer de larven net uit het ei komen zijn ze ongeveer 0,3 mm groot, langgerekt en transparant oranje van kleur
(figuur 2b). Net als de eieren zijn de larven in eerste instantie
moeilijk te vinden tussen de bladluizen omdat ze erg klein zijn.
Pas uitgekomen larven kunnen zich ongeveer zes centimeter
verplaatsen zonder voedsel en kunnen bladluizen waarnemen
binnen een straal van ongeveer 2,5 cm. Aangezien de eieren
over het algemeen in een bladluizenkolonie worden gelegd is
het vinden van voedsel meestal niet moeilijk.
Wanneer een galmuglarve een bladluis aanvalt, valt het op
dat de bladluis zich niet verdedigt. Dit wordt veroorzaakt door
een gif dat de galmuglarve in het lichaam van de bladluis ïnjecteert. Dit gif verlamt de bladluis en zorgt voor een voorvertering

(Nemec et al. 1992). Vervolgens wordt de prooi leeggezogen. De
door de galmuglarve gedode bladluis hangt met de zuigsnuit
aan het blad en verkleurt bruin of zwart alvorens te vergaan. In
totaal worden ongeveer 10-100 luizen per galmuglarve gegeten.
Vijftig procent hiervan wordt geconsumeerd in de laatste fase
van de ontwikkeling van de galmuglarve.
Als er genoeg bladluizen zijn, zal de galmuglarve meer bladluizen doden dan nodig is voor zijn ontwikkeling. Hoe groter de
bladluizenpopulatie, hoe groter het aantal dat gedood wordt
(Morse & Croft 1987). De tijd die nodig is voor het consumeren
van een bladluis kan variëren van enkele minuten tot enkele
uren. Dit is afhankelijk van de leeftijd en de voedingstoestand
van de larve en van de grootte van de luis.
Wanneer de larven volgroeid zijn, springen ze van de bladeren af. Verpopping vindt plaats in de toplaag van vochtige grond.
De pop bevindt zich in een ovale, zijden cocon, bestaande uit
lange, kleverige draden, bedekt met kleine zandkorrels. Wanneer de adult de cocon verlaat, blijft het witte pophuidje aan de
buitenkant van de cocon achter. In laboratoriumproeven is aangetoond dat muggen door een laag van vijftien centimeter vermiculiet omhoog kunnen komen (Van Schelt & Mulder 2000). Zij
doen dit door als pop omhoog te kruipen en de zandcocon achter te laten. Uitkomen van de mug vindt plaats aan de oppervlakte waarbij de witte pophuid wordt achtergelaten. De adulten komen vanaf vlak voor zonsondergang tot enige uren erna
uit.
De ontwikkeling van ei tot larve duurt drie dagen, van larve
tot pop zes dagen en van pop tot adult twaalf dagen. Dit zijn gemiddelde ontwikkelingstijden bij 20 °C (Harizanova & Ekbom
1997).
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Bijdrage aan plaagbestrijding in de landbouw
Larven van galmuggen zijn in de loop van de zomer belangrijke
predatoren in akkergewassen, hoewel het voorkomen per veld
nogal kan verschillen (Asin & Pons 1997). In de natuur komen in
mei de eerste galmuggen tevoorschijn. Van juni tot eind september zijn ze op diverse gewassen waar te nemen. Eind september gaan de volgroeide larven naar de bodem, waar ze op
ongeveer twee centimeter onder het oppervlak verpoppen en
overwinteren in de cocon (Kostal et al. 2001).
Het is onbekend in welke mate de cocons intensieve grondbewerking zullen overleven. Met name uitdroging is een gevaar
voor overwinterende poppen (Markula et al. 1979). Een akkerrand of haag met luisaanbod tot in de herfst zal zeker bijdragen
aan het op peil houden van de populatie. In appelboomgaarden
is aangetoond dat compostgebruik de galmugpopulatie kan
stimuleren (Mathews et al. 2002), mogelijk door vergroting van
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Summary
The gall midge Aphidoletes aphidimyza (Cecidomyiidae) for aphid control
The larvae of the gall midge Aphidoletes aphidimyza are important aphid predators. The life
cycle and ecology of the gall midge are presented. Some speculations are made to enhance
their impact in open crop systems.
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