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Achtergrond

Resultaten Hypocreales

In de praktijk blijkt het erg lastig te zijn om bladluizen volledig
biologisch te bestrijden met natuurlijke vijanden. Vooral de
biologische paprikatelers zetten massaal natuurlijke vijanden uit,
maar desondanks loopt het regelmatig uit de hand met oogstderving
en onacceptabel hoge kosten voor bestrijding als gevolg.
Entomopathogene schimmels kunnen mogelijk ingezet worden als een
nieuw biologisch “correctiemiddel” tegen bladluishaarden.

• 11 van de 23 isolaten waren effectief in het laboratorium.
• In een kasproef zijn 5 isolaten getest. Alleen Lecanicillium lecanii
(Vertalec) had een duidelijk effect op bladluis, 35-40 % van de
haarden werd bestreden (Figuur 5).

Bepalen welke soorten entomopathogene schimmels het meest
kansrijk zijn voor de bestrijding van bladluizen in kasteelten en wat de
randvoorwaarden zijn voor een geslaagde bestrijding.
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• Testen van 23 isolaten van de groep Hypocreales, en de soorten
Lecanicillium (Verticillium) lecanii, Lecanicillium longisporum,
Beauveria bassiana, Metarhizium brunneum (anisopliae), Isaria
javanica (fumosorosea), Paecilomyces lilacinus, Hirsutella kirchneri
en Hirsutella thompsonii.
• Kasproef met 5 geselecteerde isolaten van deze groep
• Verzamelen en kweken van 3 isolaten van de groep
Entomophthorales: Pandora neaphidis, Entomophthora plachoniana
en Conidiobolus obscurus
• Kasproeven en praktijktesten met Entomophthorales
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Resultaten Entomophthorales
• Succesvolle praktijktest met Pandora neoaphidis
• Nachtperioden met hoge luchtvochtigheid zijn vereist voor een hoge
effectiviteit
• Pandora was effectiever (70% bestrijding) in een kasproef dan
Vertalec (30% bestrijding)
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Figuur 2. Praktijktest met
Entomophthorales bij een biologische
paprikateler
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Figuur 5. Percentage door schimmels geïnfecteerde bladluizen bij
verschillende isolaten.
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Figuur 1. Rode perzikluis, Myzus persicae,
geïnfecteerd door Lecanicullium longisporum
(Vertalec)
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Figuur 6. Percentage door schimmels geïnfecteerde bladluizen bij 2
Pandora versus Vertalec

Conclusie
• Entomophthorales bieden meer perspectief voor haardbestrijding
van bladluis dan de Hypocreales

Interesse?
Figuur 3. Graanluis Sitobion avenae
geïnfecteerd door de schimmel Pandora
neoaphidis.
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Figuur 4. Rode perzikluis, Myzus persicae,
geïnfecteerd door Entomophthora
planchoniana

Heeft u interesse in deelname aan praktijktesten met Entomophthorales? Meld u aan bij voor
meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden bij de projectleider (Gerben Messelink).

