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1

Samenvatting
Op verzoek van de werkgroep Strateeg van LTO Groeiservice en met financiering van het Productschap Tuinbouw
begon Wageningen UR Glastuinbouw in mei 2005 met een onderzoek aan cicaden in kassen. De voorkomende
soorten werden geïnventariseerd, en mogelijkheden voor zowel biologische als chemische bestrijding werden
onderzocht.
Vijf soorten uit de familie van de dwergcicaden (Cicadellidae) werden geïdentificeerd:
Empoasca decipiens (cotton, green of greenhouse leafhopper), Eupteryx atropunctata, Graphocephala fennahi
(rhododendroncicade), Edwardsiana rosae (rozencicade) en Ribautiana tenerrima (bramecicade). Omdat onder glas
Empoasca decipiens het meeste voorkwam, heeft het verdere onderzoek zich op deze soort geconcentreerd.
De in de literatuur genoemde natuurlijke vijanden van cicaden zijn betrekkelijk zeldzame organismen met specifieke
eisen aan een milieu. De meest prominente daarvan zijn eiparasieten van de familie Mymaridae. In Nederlandse
kassen hebben we de soort Anagrus atomus (L.) waargenomen. In het algemeen bereikt men geen hoog
parasiteringspercentage met deze sluipwespen. Het opsporen van de in het bladmoes verborgen cicade<eieren bis
vermoedelijke de kritische factor.
In geforceerde lab<opstellingen werd predatie door generaliste predatoren waargenomen. In het veld zijn zowel
nimfen als volwassen cicaden echter zeer beweeglijk en dus moeilijk te vangen. In een praktijkproef bleek de
sluipwesp A. atomus zich onder kasomstandigheden te kunnen voortplanten. Er werd echter geen hoog
parasiteringspercentage bereikt, en de mogelijkheden om deze wespjes effectief in te zetten tegen cicaden lijken
dan ook gering.
Onder laboratorium<omstandigheden werden 23 chemische en biologische middelen getest. De neonicotinoïden
imidacloprid (Admire), thiacloprid (Calypso), thiamethoxam (Actara) en acetamiprid (Gazelle) waren zeer effectief,
evenals het tot de oxidiazinen behorende indoxacarb (Steward). Deze middelen werkten zowel tegen de nimfen als
tegen de volwassen cicaden. Het rupsenmiddel indoxacarb geldt als selectiever en veiliger voor natuurlijke vijanden
dan de neonicotinoïden.
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Inleiding

De laatste jaren veroorzaken cicaden steeds meer problemen in diverse groente< en sierteeltgewassen. Omdat in
plaats van breedwerkende middelen steeds meer selectieve middelen worden gebruikt, hebben cicaden een grotere
kans zich in een gewas te handhaven. Ze vormen een remmende factor voor de ontwikkeling van de geïntegreerde
bestrijding in Nederland. Voor de bestrijdingsmiddelenindustrie zijn cicaden geen belangrijke targets. Over de
effectiviteit van moderne middelen is dan ook maar weinig bekend. Over natuurlijke bestrijders van cicaden is
betrekkelijk weinig literatuur.
Bij de aanvang van het project werden de volgende doelen geformuleerd:
•
Verzamelen van materiaal bij telers om de meest voorkomende cicaden op soort te brengen
•
Kweek van cicaden
•
Inventarisatie en opsporen van natuurlijke vijanden
•
Testen van natuurlijke vijanden en verschillende bestrijdingsmiddelen
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2

Biologie van de plaag

Over de hele wereld zijn meer dan 20.000 soorten dwergcicaden (Cicadellidae) beschreven. Het zijn insekten met
een typische gestroomlijnde lichaamsvorm, dakvormige vleugels en een in zij<aanzicht driehoekige kop met
onopvallende antennes. Cicaden bevinden zich zowel aan de onder< als aan de bovenkant van het blad. Als ze
gestoord worden, springen de adulten vaak weg, eventueel als begin van de vlucht.
Ze doorlopen een eistadium, vijf nimfestadia en het volwassen stadium (Figuur 1). De volwassen insecten zijn 2<3 mm
lang en bij veel soorten groen gekleurd. Een vrouwelijke cicade kan tot 50 eieren afzetten gedurende haar leven.
Deze zijn wit, niervormig en ongeveer 0,6 mm lang. Ze worden in het weefsel van bladnerven en bladstelen gelegd,
waardoor ze met het blote oog niet te zien zijn. Eieren van Empoasca decipiens komen na 28 dagen bij 15HC uit, na
15 dagen bij 20HC en na 11 dagen bij 24HC (gemeten op boon bij een RV van 70 ± 5%, Raupach et al., 2002). De
nimfen zijn lichter van kleur, en bij de opeenvolgende nimfestadia is de vleugelaanleg steeds duidelijker zichtbaar.
Een zeer beweeglijke nimf hebben een merkwaardige manier van lopen: schuin voorwaarts. De vervellingshuidjes zijn
vaak gemakkelijker te vinden dan de nimfen zelf. Het nimfestadium duurt bij Empoasca decipiens 37, 19 en 15
dagen bij respectievelijk 15, 20 en 24HC (Raupach et al., 2002).
In Nederland kunnen cicaden buiten twee of meer generaties per jaar voltooien; ze overwinteren als volwassene of
als ei. In beschermde teelten zal één generatie in vier à vijf weken tot ontwikkeling komen, afhankelijk van de
temperatuur (Stigter & van Frankenhuizen, 1994).
Cicaden richten in diverse gewassen schade aan door sap te zuigen uit het bladmoes. Hierbij veroorzaken ze rijen
van spikkeltjes op blad, bloem of vrucht, die de handelskwaliteit verlagen (Figuren 2 en 3). Bij een ernstige aantasting
verkleuren grote delen van het blad of worden zelfs necrotisch. Daardoor wordt de veroudering van de plant
versneld. Sommige cicaden brengen virussen en mycoplasma’s over, of scheiden giftige stoffen uit waardoor
misvormingen ontstaan.

Figuur 1.

Levenscyclus van een cicade (http://mrec.ifas.ufl.edu/Iso/entomol/ncstate/leafhop1.hm).
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Figuur 2.

Rijen van spikkeltjes veroorzaakt door cicaden op amaryllisblad (boven links), bloem van cymbidium
(boven midden en rechts), paprikablad (beneden links) en tomatenblad (beneden rechts).

Figuur 3.

Symptomen op vrucht (paprika).
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3

Opsporen van cicaden

In zowel de sierteelt als de groenteteelt komt een aantal soorten cicaden voor. Er werd contact gezocht met telers,
gewasbeschermings< en teeltadviseurs. Op een tiental bedrijven werden de meest voorkomende cicadesoorten
geïnventariseerd en hun natuurlijke vijanden opgespoord. Deze zijn door Henk Stigter van de Plantenziektenkundige
Dienst gedetermineerd.
Vijf soorten uit de familie van de dwergcicaden (Cicadellidae) zijn tijdens het project geïdentificeerd:
•
Empoasca decipiens in alstroemeria, aubergine, paprika en amarylllis. Dit bleek de meest voorkomende soort.
•
Eupteryx atropunctata in zonnebloemen.
•
De rhododendroncicade, Graphocephala fennahi, op rhododendron.
•
De rozencicade, Edwardsiana rosae, op rozenbottel.
•
De bramecicade, Ribautiana tenerrima, in kleinfruit.

3.1

Empoasca decipiens Paoli

In onze inventarisatie was Empoasca decipiens (Figuur 4) de meest voorkomende cicade (alstroemeria, boon,
komkommer, aubergine, paprika en amaryllis). Ze heeft als geografisch zwaartepunt Zuid<Europa, en treedt in
toenemende mate in kassen op. Ze is zeer polyfaag en wordt op allerlei belangrijke groente< en siergewassen
gevonden, zoals biet, luzerne, tuinboon, boon, aardappel, aubergine, tomaat, tabak, paprika, chrysant, vlier, vijg,
braam en citrus. Deze bleekgroene soort wordt vaak verward met de helgroene Empoasca vitis Goethe, een
algemene soort op aardappel, hop en druif.

Figuur 4.

3.2

Empoasca decipiens, rechts een nimf, links en midden adulten.

De rhododendroncicade Graphocephala fennahi
Young

De rhododendroncicade (Figuur 5) is afkomstig uit Noord<Amerika en heeft zich in Europa verspreid. In Nederland is
deze soort voor het eerst in 1983 gevonden. Deze fraaigekleurde soort (turkooisgroen en rood) is ca. 6 mm lang.
Ze wordt van juni tot oktober in tuinen op rhododendrons aangetroffen. In het najaar zetten de vrouwtjes hun eieren
af in de nog gesloten knoppen van rhododendrons. In april komen de glazig witte nimfen uit. De rhododendroncicade
draagt een schimmelziekte over die de knoppen van rhododendrons doet verkleuren en verschrompelen.
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3.3

De rozecicade Edwardsiana rosae Linneaus

De rozecicade is een slanke, geelgroene cicade van 2 à 3 mm (Figuur 6). Ze komt voornamelijk voor op planten van
de familie Rosaceae (aardbei, appel, braam), maar ook op andere houtachtige gewassen (o.a. kornoelje, eik, pruim,
populier, framboos, iep, esdoorn).

Figuur 5.

De rhododendroncicade Graphocephala fennahi en symptomen.

Figuur 6.

De rozecicade Edwardsiana rosae en symptomen.

Figuur 7.

Nimf (links) en adult (rechts) van de bramecicade.
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3.4

De Bramecicade Ribautiana tenerrima Herrich*
Schaefer

De bramecicade veroorzaakt schade in de teelt van kleinfruit (o.a. braam en aardbei). Deze cicade is ca. 3 mm lang.
Ze heeft een geelgroen achterlijf met groene, overdwarse strepen. Vier geelgroene strepen lopen over de lengte van
de halfdoorzichtige voorvleugels (Stigter & van Frankenhuyzen, 1994). Dichtbij het uiteinde van de voorvleugel
bevindt zich een duidelijke donkere dwarsband. De nimf is geelgroen en heeft stijve, gekromde haren op het achterlijf
(Figuur 7).

3.5

Figuur 8.

Eupteryx atropunctata Goeze

De cicade Eupteryx atropunctata en schadebeeld in zonnebloem.

Dit is een bleekgele soort met karakteristieke zwarte vlekken op kop, nekschild en voorvleugels (Figuur 8). Ze komt
op allerlei kruiden voor, vooral op lipbloemigen.
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Natuurlijke vijanden van cicaden

Tabel 1 geeft een overzicht van met cicaden geassocieerde natuurlijke vijanden. Veel soorten worden gevonden in
wijngaarden en aardappelvelden. Binnen ons project werd slechts één soort gevonden, namelijk de sluipwesp
Anagrus atomus op begonia bij een biologische teler van diverse siergewassen. Slechts enkele hiervan worden in het
commerciële circuit aangeboden, meestal als algemene predator, niet specifiek tegen cicaden.

Tabel 1.

Natuurlijke vijanden van cicaden.
Latijnse naam

Nederlandse naam

Familie

Bestrijdings<
mechanisme

Sluipwespen

Tangwespen

Spinnen

Anagrus atomus (Haliday)

Mymaridae

Eiparasiet

Anagrus avalae (Soyka)

Mymaridae

Eiparasiet

Anagrus incarnatosimilis (Soyka)

Mymaridae

Eiparasiet

Anagrus ustulatus (Haliday)

Mymaridae

Eiparasiet

Dicopus sp. (Enock)

Mymaridae

Eiparasiet

Stethynium triclavatum (Enock)

Mymaridae

Eiparasiet

Aphelopus spp. (Darman)

Neteltangwesp

Dryinidae (Tangwespen)

nimfparasiet

Gonatopus spp. (Ljungh)

Miertangwesp

Dryinidae (Tangwespen)

nimfparasiet

Agelena labyrinthica (Clerck)

Labyrinthspin

Agelenidae (Trechterspinnen)

Predator

Evarcha albaria (Koch)

Salticidae (Springspinnen)

Predator

Salticus scenicus (Clerck)

Salticidae (Springspinnen)

Predator

Silerella vittata (Karsch)

Salticidae (Springspinnen)

Predator

Chrysopidae (Gaasvliegen)

Predator

Chrysopidae (Gaasvliegen)

Predator

Chrysopidae (Gaasvliegen)

Predator

Chrysopidae (Gaasvliegen)

Predator

Deraeocoris spp.

Miridae (Blindwantsen)

Predator

Geocoris spp. (Fallén)

Lygaeidae (Aardwantsen)

Predator

Macrolophus spp. (Fieber)

Miridae (Blindwantsen)

Predator

Malacocoris chlorizans

Miridae (Blindwantsen)

Predator

Nabis spp.

Nabidae (Sikkelwantsen)

Predator

Orius spp.

Anthocoridae (Bloemwantsen)

Predator

Waaiervleugeligen

Elenchus tenuicornis (Kirby)

Elenchidae

nimfparasiet

Soldaatjes

Cantharis livida (Linné)

Cantharidae

Predator

Gaasvliegen

Chrysoperla affinis (Navas)
Chrysoperla carnea (Stephens)

Groene gaasvlieg

Chrysoperla lucasina (Lacroix)
Chrysopa perla (Linné)
Roofwantsen

Blauwe gaasvlieg

Geel soldaatje

(Weekschildkevers)
Mijten

Charletonia sp.

Vliegen

Chalarus spp. (Herard & Chen)

Oogkopvliegen

Coenosia spp.

roofvlieg

Pipunculidae

Adult< en
nimfparasiet
Predator
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4.1

Eiparasitoïden

4.1.1

Sluipwespen van de familie Mymaridae

De eieren van cicaden worden vaak geparasiteerd door sluipwespen van de familie Mymaridae. Deze minuscule
wespen hebben een lichaamslengte van minder dan 1 mm, relatief lange slanke achtervleugels en een sterk
gereduceerde vleugeladering. De antennes zijn knotsvormig bij het wijfje en draadvormig bij het mannetje. In
meerdere inventarisaties bleek A. atomus de meeste algemeen sluipwesp geassocieerd met E. decipiens in groente<
teelten (Schmidt & Rupp, 1997; Rupp, 1999). Anagrus atomus is ook de meest bestudeerde soort en is beperkt
commercieel beschikbaar.

Anagrus atomus
Anagrus atomus Haliday (1833) is met haar 0,6 mm lichaam één van de kleinste sluipwespen ter wereld. Zij heeft
een zwarte kop en oranje<bruin lijf met een zwarte band op de buik. De vleugels zijn, zoals vaak bij micro<insecten,
voorzien van franjes (Figuur 9). De sluipwesp komt van nature voor in Zuid<Europa. Daar overwintert zij in de
diapauserende eieren van verschillende soorten dwergcicaden op o.a. iep, braam, haagbeuk, eik, hazelaar, es, els,
kamperfoelie en ficus (Arno et al., 1988).
In de zomer wordt de sluipwesp veel in wijngaarden aangetroffen op de druivencicade Empoasca vitis. Anagrus
atomus herkent bladeren met cicade<eieren. Op bladeren zonder eieren vertoont ze geen zoekgedrag. De eieren
worden opgespoord door rond te lopen en met de antennes op het blad te trommelen. Met de legboor wordt getest
of het ei geschikt is voor parasitering, en vervolgens wordt één sluipwesp<eitje ingebracht.
De larvale ontwikkeling van de wesp vindt volledig plaats in het ei van een cicade. Uit het geparasiteerde ei komt dus
geen cicadenimf maar een volwassen sluipwesp. De ontwikkeling van ei naar volwassen wesp duurt 13 dagen bij
28HC en 33 dagen bij 16HC (Agboka et al., 2004). Geparasiteerde eieren zijn herkenbaar aan de rode kleur
(Figuur 9).
Uit onbevruchte eitjes komen vrouwelijke wespjes. Uit bevruchte eitjes kunnen beide geslachten ontstaan. Anagrus
atomus produceert slechts een beperkt aantal eieren, met een maximum van 8 per dag. Per vrouwtje voltooien
tussen de 20 en 30 nakomelingen hun ontwikkeling. Een vrouwtje leeft 1 à 2 weken.

Figuur 9.

Anagrus atomus en een uit het blad geprepareerd geparasiteerd ei van een cicade.
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4.2

Nimfparasitoïden

Oogkopvliegen, waaiervleugeligen en tangwespen leggen hun eieren in de nimfen van cicaden.

4.2.1

Oogkopvliegen (Pipunculidae)

De Oogkopvliegen (Pipunculidae) zijn vliegen met een halfronde kop, die bijna volledig bezet is door de ogen
(Figuur 10). Adulten leven van honingdauw. Ze vliegen op dezelfde manier als zweefvliegen en kunnen langere tijd op
dezelfde plaats in de lucht blijven hangen. Sommige soorten nemen hun gastheer mee van de plant en zetten tijdens
de vlucht een ei af. Andere soorten parasiteren de gastheer op de meer gebruikelijke manier op de waardplant.
Soms wordt de cicade nog volwassen, maar kan dan geen eieren meer afleggen. De volgroeide vliegelarve verlaat
de gastheer door het breken van een membraan in het achterlijf van de cicade. Ze verpopt in de grond, bij de
plantvoet of soms op het blad.
De bekendste larvenparasieten van de druivencicade behoren tot het geslacht Chalarus. Deze soort is in de
Verenigde Staten en in Canada gekweekt voor onderzoek naar de effectiviteit tegen de aardappelcicade, Empoasca
fabae (Harris) (Skevington & Marshall, 1997), die een plaag kan zijn in luzerne. In Texas worden oogkopvliegen
bestudeerd in relatie met de cicade Homalodisca coagulata Say (http://tolweb.org/tree? group=Pipunculidae).

Figuur 10.

Een oogkopvlieg (Eudorylas sp.) (Foto Steve Marshall).

Figuur 11.

Mannetje van een waaiervleugelige met de typische achtervleugels en tot kolfjes gereduceerde
voorvleugels (http://nature.berkeley.edu).
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Figuren 12 en 13. Door een Strepsiptera geparasiteerde insect links (http://nature.berkeley.edu); rechts,
levenscyclus van Strepsiptera Xenos Peckii (http://www.biology.uc.edu).

4.2.2

Waaiervleugeligen (Orde van de Strepsiptera)

Er zijn meer dan 600 soorten waaiervleugeligen in de wereld bekend, waarvan er 30 in Europa voorkomen. In
Nederland zijn 5 soorten beschreven. Het merendeel van deze soorten betreft parasieten van angeldragers
(Hymenoptera: Aculeata). Slechts één soort, Elenchus tenuicornis parasiteert op cicaden (Homoptera: Delphacidae).
Bij de waaiervleugeligen hebben de wijfjes geen vleugels, en de mannetjes hebben slechts twee functionele vleugels,
de achtervleugels. De voorvleugels zijn omgevormd tot knotsvormige evenwichtsorganen (net andersom als bij
vliegen en muggen). Hun vleugels hebben een rudimentaire adering. Ze worden in rust als een waaier opgevouwen
(Figuur 11).
De vrouwtjes verblijven hun hele leven in het lichaam van een gastheer. De volwassen mannetjes vliegen vrij rond,
maar leven slechts enkele uren. Daardoor worden ze in het veld maar weinig waargenomen.
Waaiervleugeligen kennen een zeer sterke seksuele dimorfie. Vrouwtjes zijn tot 10 mm lang. Behalve ze dat ze
vleugelloos zijn, missen ze ook verder een aantal volwassen kenmerken (Figuur 13). Dit fenomeen wordt neotenie
genoemd (= het geslachtsrijp zijn van een larve).
De mannetjes zien er wel uit als volwassen insecten. Ze zijn tot 3 mm lang. Op de vertakte antennen bevinden zich
chemoreceptoren, waarmee ze de vrouwtjes opsporen. Ze bevruchten het vrouwtje terwijl zij deels uit het lichaam
van haar gastheer steekt.
De honderden tot duizenden eitjes drijven vrij rond in het lichaam van het vrouwtje en komen daar ook uit. Het eerste
larvestadium is 6<potig, 0,085–0,35 mm lang en wordt ‘triunguline larve’ genoemd. Aanvankelijk zitten de triunguline
larven op de huid van de oude gastheer. Met behulp van een springstaart proberen ze op een nieuwe passerende
gastheer te komen. Deze gelegenheid doet zich vooral voor in bloemen, of in het nest van sociale insecten. In de
nieuwe gastheer vervelt de triunguline, en verliest de nu niet meer functionele poten en springstaart. Ze voedt zich
via diffusie van voedingsstoffen door de huid
Een geparasiteerde gastheer is te herkennen aan het kopborststuk van het vrouwtje, dat uitsteekt uit het achterlijf
van de gastheer (Figuur 12). Deze kan nog geruime tijd in leven blijven, maar wordt vaak onvruchtbaar.
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Door hun geringe beweeglijkheid en gecompliceerde biologie is het onwaarschijnlijk dat waaiervleugeligen een hoog
parasiteringspercentage halen bij lage dichtheid van de plaag.

Figuur 14.

4.2.3

Aphelopus sp. (Jeroen de Rond,
2004).

Figuur 15.

Gonatopus sp.
(http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/adults/gif/
dryin1e.adu.gif).

Tangwespen (Dryinidae)

Tangwespen zijn kleine wespen (3 mm) met een relatief grote kop en een slank lichaam. Ze zijn donker van kleur,
met soms een witte, rode of gele tekening. Ze danken hun naam aan het grijp<orgaan aan de voorpoten van de
vrouwtjes. Deze van rijen lamellen voorziene tang wordt door vrouwtjes gebruikt om een prooi vast te houden.
In Europa zijn circa 80 soorten tangwespen bekend. In Nederland zijn meer dan 30 soorten gevonden uit vijf
subfamilies: Aphelopinae, Bocchinae, Anteoninae, Dryininae en Gonatopodinae (Olmi, 1993). De meeste soorten
overwinteren als pop, sommige als volwassen insect op een beschutte plaats. Er zijn meestal twee generaties per
jaar.
De larven van de tangwespen leven als ectoparasitoïde op cicaden, meestal op de nimfen. Sommige soorten
prefereren volwassen cicaden. Het vrouwtje grijpt een cicade vast en legt een ei in kieren op het cicadenlichaam,
b.v. tussen overlappende rugplaten. De tangwesplarve dringt met alleen de kop door in het lichaam van de gastheer,
die nog geruime tijd doorleeft. De vervellingsresten van de groeiende tangwesplarve blijven om het achterlijf heen
zitten in de vorm van een fijn gerimpeld zakje, dat aan de buitenkant van de gastheer zichtbaar is. De volgroeide
larve verlaat de gastheer en spint een cocon op de plant of in de bodem.
Volwassen mannetjes worden op bloemen gezien. De vrouwtjes zijn predatoren van cicaden. De prooien worden
verlamd en aangevreten in de rug of in de hals.

4.2.3.1

Neteltangwespen Aphelopinae * Aphelopus spp. –

Soorten van de subfamilie Aphelopinae worden morfologisch tot de tangwespen gerekend, maar bezitten feitelijk
geen tang (Figuur 14). Zij omarmen hun prooi met voor< en middenpoten. In deze groep vinden we de kleinste
soorten (1,5 tot 2,5 mm). Wereldwijd zijn 320, in Europa 7 soorten bekend waarvan er 6 ook in Nederland voor<
komen (Tabel 2). Zij zijn te vinden in vochtige bossen op brandnetels. Ze parasiteren kleine cicaden van de subfamilie
Typhlocybinae. Anders dan bij de grotere tangwespen zijn de vrouwtjes van Aphelopus geen predatoren (Jervis,
1980).
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Miertangwespen Gonatopodinae * Gonatopus spp.*

4.2.3.2

Gonatopus is een soortenrijk geslacht met wereldwijd 370 beschreven soorten. In Europa zijn ongeveer 30 soorten
te onderscheiden, waarvan 15 in Nederland (Tabel 3). Bij de vrouwtjes ontbreken de vleugels en zijn de rugschilden
op een zodanige manier versmolten, dat ze op mierenwerksters lijken (Figuur 15). Omdat de mieren hen met rust
laten, kan men vermoeden dat ze tevens de geur van mieren imiteren. Ook het kleurenpatroon van de verschillende
soorten is aangepast aan de mieren waarbij ze zich ophouden. Door deze vermomming misleiden ze bepaalde
cicadensoorten, die zich door mieren laten benaderen voor het “oogsten” van hun honingdauw.

Tabel 2.

Meldingen van Aphelopus spp. in Nederland (Jeroen de Rond, 2004).

Latijnse naam

Voorkomen in Nederland

Gastheren

Aphelopus atratus

algemeen

Diverse Typhlocybinae: voorkeur voor Typhlocyba en Eupteryx

(= Aphelopus

Gastheren uit de genera Alebra, Ribautiana, Edwardsiana,

holomelas)

Fagocyba en Zygina (Olmi, 1984; 1994)

Aphelopus camus

voornamelijk in het zuiden

Chlorita<soorten (Typhlocybinae)

Aphelopus melaleucus

heel algemeen

Fagocyba, Ossiannilssonola, Ribautiana, Typhlocyba, Alnetoidia en
maar liefst 7 Edwardsiana<soorten (Olmi, 1984; 1994)

Aphelopus nigriceps

Aphelopus querceus

Enige vangst: mannetje in de

De Typhlocybinae: Empoasca vitis en Eurhadina concinna (Olmi,

boswachterij Borger (Drente)

1994)

eerste exemplaren in 1987

gekweekt op Empoasca vitis (Jeroen de Rond, 2004)

uit Sint<Pietersberg (Limburg)

Aphelopus serratus

matig algemeen en nooit

soorten van de genera Alebra, Alnetoidia, Edwardsiana, Empoasca,

talrijk

Eupterycyba, Fagocyba, Kybos, Ribautiana, Typhlocyba en Zygina
(Olmi, 1994)
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Tabel 3.

Meldingen van Gonatopus spp. in Nederland (Jeroen de Rond, 2004).

Latijnse naam

Voorkomen in Nederland

Gastheren

Gonatopus albosignatus

kustgebied

Delphacidae, onder andere Ribautodelphax imitans, Muirodelphax

aubei en een Megadelphax<soort
Gonatopus bicolor

verspreid over het land

Ribautodelphax pungens, Ribautodelphax collinus, Kosswigianella
exigua, Delphacinus mesomelas, Dicranotropus hamata en
Xanthodelphax stramineus (ongepubl. det. J. de Rond)
Delphacidae: Criomorphus (twee soorten), Delphacinus, Delphax,

Dicranotropis, Ditropis, Gravesteiniella, Hyledelphax, Javesella
(twee soorten), Megadelphax, Ribautodelphax (twee soorten),

Stiroma en Unkanodes
Gonatopus clavipes

Veluwe, Limburg, Brabant,

Adarrus (vier soorten), Arocephalus (vier soorten), Arthaldeus (twee

Overijssel, Drenthe, en kust

soorten), Cicadula, Deltocephalus, Diplocolenus (twee soorten),

van Oostvoorne tot

Errastunus, Euscelis (drie soorten), Goldeus, Jassargus (zeven

Terschelling

soorten), Psammotettix (tien soorten), Rhopalopyx, Sorhoanus (drie
soorten), Streptanus, Thamnotettix en Turrutus

Gonatopus distinctus

Verspreid voorkomend

Delphacidae, onder andere Dicranotropis, Ditropis, Gravesteiniella,

Hyledelphax, Javesella (twee soorten), Kosswigianella, Paraliburnia
en Ribautodelphax

Gonatopus

zeldzaam (hoge

Deltocephalinae (Cicadellidae), onder andere Adarrus, Araldus,

distinguendus

zandgronden en kust)

Circulifer, Mocuellus, Paluda (= Rhopalopyx) en Psammotettix

Gonatopus formicarius

Zeldzaam (Beesd, Oisterwijk,

Deltocephalinae (Cicadellidae), onder andere Diplocolenus (twee

Leuvenum, Nunspeet en

soorten) en Psammotettix (twee soorten)

Meijendel)

Gonatopus formicicolus

in het hele land voornamelijk

Delphacidae Ribautodelphax pungens, R. albostriatus en

mannetjes gevonden

Muellerianella extrusa (pers. med. Den Bieman). In het buitenland is
zij ook gekweekt uit Xanthodelphax (Olmi 1984).

Gonatopus helleni

Gonatopus lunatus

Gonatopus planiceps

twee vrouwtjes uit 1955 van

Megadelphax, Unkanodes (= Delphax) en Xanthodelphax

Oost<Terschelling

(Delphacidae) (geen vliegtijddiagram)

duinen van Noord< en Zuid<

Deltocephalinae (Cicadellidae), onder andere Adarrus, Arthaldeus,

Holland, op Sint<Pietersberg

Deltocephalus, Enantiocephalus, Errastunus, Euscelis en

(Limburg) en Flevoland

Psammotettix (twee soorten)

enige Nederlandse vondst:

Austroagallia en Anaceratagallia.

Vogelenzang

Gonatopus spectrum

zeldzaam (zandgronden en

Deltocephalinae (Cicadellidae)

duinen)

Gonatopus striatus

Zeldzaam (Terschelling,
't Gooi, Veluwe, Udenhout)

Aphrodes bicinctus (Cicadellidae: Aphrodinae)
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4.2.4

Ectoparasitaire mijten

Tijdens inventarisaties in wijngaarden, struiken en houtige gewassen is soms parasitering van Empoasca spp. door
onvolwassen mijten van de familie Erythraeidae (Charletonia sp.) waargenomen (Maixner et al., 1998). Over de relatie
van deze ectoparasieten met cicaden is verder weinig bekend.

4.3

Predatoren

4.3.1

Roofwantsen

Wantsen zijn insecten met een lange zuigsnuit; de voorvleugels zijn leer<achtig met een vliezig (doorzichtig) uiteinde.
De meeste soorten leven van plantensappen, maar een aantal jaagt actief op prooien. Typische rovers zijn de
schaatsenrijders (Gerridae), de sikkelwantsen (Nabidae) en de bloemwantsen (Anthocoridae). De aanduiding
“roofwantsen” wordt soms gereserveerd voor deze laatstgenoemde familie, maar hier gebruiken we het in bredere
zin. Een aantal soorten in de familie blindwantsen (Miridae) is vegetarisch in het jeugdstadium, maar wordt in de loop
van zijn leven in toenemende mate een roofdier.
Roofwantsen (Figuren 16 en 17) zijn generalistische predatoren. Enkele soorten worden al in kassen toegepast
(Orius, Macrolophus, Podisus). Ze voeden zich met bladluizen, mijten, kevers, cicaden, andere wantsen, kleine
rupsen en vlindereieren. Bij gebrek aan prooien eten de volwassenen soms hun eigen nimfen op. De meeste wantsen
leggen hun eieren in plantenweefsel, vaak in bladnerven. Aan de buitenkant is alleen een uiteinde van het ei (met een
loep) zichtbaar, in de vorm van een witte ring of (na uitkomen) opengeklapt dekseltje.

Figuur 16.

Roofwantsen van het geslacht Nabis (links) en Deraeocoris (rechts).

Figuur 17.

Laatste nimfestadium van een bloemwants (Orius sp.).
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Figuur 18.

Jachtvlieg (Coenosia sp.).

Figuur 19.

Gaasvlieg Chrysoperla carnea.

4.3.2

Figuur 20.

Soldaatje.

Jachtvliegen

Vliegen van het geslacht Coenosia (Figuur 18) treden in kassen vaak massaal op. Ze vallen vliegende insecten aan uit
de orde van de Diptera (rouwmuggen: Lycoria, Sciara; oevervliegen: Scatella, Scatophila; bloemvliegen: Delia;
dansmuggen; halmvliegen; fruitvliegen: Scaptomyza;: mineervliegen: Lyriomyza, Chromatomyia) en de orde van de
Hemiptera (wittevliegen: Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci; dwergcicaden: Eupteryx, Empoasca spp.). Ze
zijn gemakkelijk te kweken op oevervliegen.
Uiterlijk zijn Coenosia’s kleine uitvoeringen van een kamervlieg. Ze opereren vanaf een hoge uitzichtspost; in een kas
zitten ze meestal op de gewasdraden. Als er een insect voorbijvliegt, even groot als of iets kleiner dan zij zelf, vliegt
de jachtvlieg er naar toe en vangt het met haar poten uit de lucht. Met haar prooi keert ze terug naar haar zitplaats;
is het slachtoffer aan de grote kant, dan tuimelt ze vaak met prooi en al op de grond. Met haar steeksnuit doorboort
ze de cuticula op een zachte plek, b.v. in de nek, en zuigt haar prooi leeg.

Coenosia<larven (witte maden van ca. 1,5 mm) leven in de grond respectievelijk in het teeltmedium. Ze eten larven
van bodeminsecten, zoals sciara’s.
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4.3.3

Gaasvliegen

Volwassen gaasvliegen (Figuur 19) zijn groene of bruine insecten van ca. 18 mm lang. Ze hebben vier transparante,
onderling ongeveer gelijke vleugels, die door duidelijke aders in een fijn netwerk zijn verdeeld. De antennes zijn lang
en draadvormig. Groene gaasvliegen leggen groene eieren op lange steeltjes op stengels of aan de onderkant van
bladeren, bruine gaasvliegen leggen ze direct op het blad. De larven hebben opvallend lange, tangvormige kaken.
Deze zijn hol, en worden zowel gebruikt om de prooi vast te grijpen als om ze leeg te zuigen. Ze camoufleren zich
met huiden van hun slachtoffers. Adulten leven ofwel van prooien of van stuifmeel, nectar en honingdauw. Voor de
massakweek is een soort gekozen (Chrysoperla carnea), waarvan althans de adulten op een dieet kunnen worden
gekweekt. Gaasvlieglarven zijn erg kannibalistisch, en worden daarom apart gehouden in een honingraatstructuur. Dit
maakt de massakweek erg kostbaar.

4.3.4

Soldaatjes

Soldaatjes of weekschildkevers (Cantharidae) worden gekenmerkt dor hun in vergelijking met andere kevers
betrekkelijk zachte dekschilden (Figuur 20). De familie omvat ongeveer 6200 soorten. Ze zijn 7 tot 10 mm lang. In
de zomer vindt men ze gemakkelijk op schermbloemen op zonnige plekken, vaak parend. Daar voeden ze zich met
nectar en stuifmeel. De adulten jagen op prooien, zoals bladluizen, maar eten ook veel dode insecten. De larven
jagen op slakjes en wormen.

Figuur 21.

De zebraspin Salticus scenicus (www.dereila.ca/whispers), rechts met prooi (Wikimedia commons).
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Figuur 22.

4.3.5

De labyrintspin Agelena labyrinthica.
(http://k43.pbase.com/o6/55/738355/1/84628502.iN4QTx3t.Agelenalabyrinthica_Pbase.jpg
http://www.bkmakro.de/Makro/images/Spinnen/Agelena%20labyrinthica.jpg).

Spinnen

Wereldwijd zijn ongeveer 5000 soorten springspinnen beschreven. Hiervan komen ongeveer 100 soorten in Europa
voor. Drie soorten springspinnen (Salticidae) worden in de literatuur genoemd als predator van cicaden: Salticus
scenicus (zebraspin of harlekijn), Evarcha albaria en Silerella vittata. Salticus scenicus is bekend als predator van
Empoasca vitis in Franse wijngaarden (Helden & Decante, 2001).
Springspinnen hebben acht goed ontwikkelde ogen, die in drie of vier rijen op het kopborststuk zitten en waarmee ze
een blikveld van 360H hebben. Meest opvallend zijn de twee grote voorogen, waarmee de spin in kleur en
driedimensionaal kan zien. Ze kunnen een prooi zien vanaf 30 tot 40 cm, sluipen dan in de richting van de prooi,
bespringen deze en bijten hem dood. Springspinnen zijn alleen overdag actief. Ze leven van allerlei kleine prooien
zoals vliegen, kevers, bladluizen, cicaden, steekmuggen en mieren. Deze spinnen maken geen vangweb. Wel spinnen
zij een veiligheidsdraad waaraan zij blijven hangen als zij vallen na de sprong.
De zebraspin Salticus scenicus (Figuur 21) wordt vaak op zonnige baksteenmuren gezien. De zebraspin is 4 à 7 mm
groot en dankt haar naam aan het zwart<witte streeppatroon op het achterlijf. Ze heeft twee witte vlekken op het
kopborststuk en drie brede, donkere dwarsstrepen op het achterlijf. De mannetjes hebben lange giftige monddelen
waarmee ze in de paartijd van mei tot augustus hun rivalen bevechten.
Voor zover bekend komen Evarcha albaria en Silerella vittata niet in Nederland voor. Van beide is bekend dat ze
cicaden (E. vitis) op het menu hebben staan. E. albaria komt voor in theeplantages in Azië, waar cicaden (E. vitis) een
plaag kunnen zijn. In laboratoriumstudies varieerde het aantal cicaden dat werd gedood door één S. vittata van 4 tot
13 per dag (She YuPing et al., 1996).

4.3.5.1

Trechterspinnen

De labyrintspin Agelena labyrinthica (Figuur 22) staat ook bekend als natuurlijke vijand van cicaden. Ze behoort tot de
familie van Trechterspinnen (Agelenidae) waarvan ongeveer 48 soorten in Europa voorkomen. De labyrintspin is 8 à
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14 mm lang. Ze heeft lange en harige poten, een geel<bruin voorlijf met twee brede strepen in de lengte, en een grijs<
bruin achterlijf met twee strepen in een visgraatstructuur.
Labyrintspinnen zijn buiten vooral actief in de zomermaanden als er genoeg voedsel aanwezig is. De spin leeft in een
horizontaal gesponnen web tussen gras, struiken of boomwortels tot een hoogte van ongeveer 1,50 m. Tegen dit
vangmatweb aan maakt de spin een tweede buis< of trechtervormig web dat als schuilplaats dient. De labyrintspin
vangt zijn prooi op het horizontale web en sleept hem mee naar de schuilplaats waar de prooi wordt opgegeten. Het
voedsel van de labyrintspin bestaat uit vliegen en andere kleine insecten, waaronder cicaden. A. labyrinthica is een
belangrijke predator van Empoasca vitis in theeplantages in Azië (Zhao<DongXiang et al., 2001).

4.4

Discussie

Cicaden kunnen gegeten worden door een groot aantal generalistische predatoren, maar geen daarvan schijnt een
hechte band te hebben met deze prooi. Zowel de nimfen als de adulten zijn zeer beweeglijke insecten, waardoor ze
moeilijk te vangen zijn. De eieren liggen goed beschermd in het plantenweefsel. Mogelijk staan cicadenpopulaties in
(half)natuurlijke vegetaties onder druk van een heel complex van predatoren, maar voor de biologische bestrijding in
kassen is dat geen optie.
Van de parasitoïden lijken eiparasieten het meest interessant. Onbekend is of daarmee een hoog parasiterings<
percentage in kasomstandigheden bereikt kan worden.
Proeven met biologische bestrijding van cicaden in commerciële teelten onder glas zijn nauwelijks gerapporteerd, en
voor zover ze zijn gedaan, op een zeer oppervlakkige manier uitgevoerd. In 1997 en 1998 zijn door de Universiteit
van Hannover en de Biologische Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft natuurlijke vijanden losgelaten bij twee
komkommertelers (een geïntegreerde en een biologische teler). De roofvlieg Coenosia spp. (2 /m²) en de sluipwesp
Anagrus atomus (0,05<0,38/ m²) werden uitgezet tegen E. decipiens, zonder resultaat (Bünger, 2002).
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5

Effectiviteit van gewasbeschermings*
middelen tegen Empoasca decipiens in het
laboratorium

5.1

Inleiding

Cicaden zuigen betrekkelijk oppervlakkig. Voor de bestrijding komen systemische middelen in aanmerking. Over het
algemeen wordt imidacloprid (Admire) gebruikt. De actieve stof is niet selectief; een bespuiting heeft ook een
werking op natuurlijke vijanden. Bij systemische toepassing (meedruppelen met voedingsoplossing) wordt wel een
zekere mate van selectiviteit verkregen, omdat natuurlijke vijanden minder direct met het middel in aanraking komen.
In dit onderzoek werd een aantal insecticiden in het laboratorium getest op hun werking tegen de cicade Empoasca
decipiens, met als doel om beter integreerbare middelen dan imidacloprid te vinden. Er werd voor deze cicadensoort
gekozen omdat ze in de praktijk regelmatig werd aangetroffen (amaryllis, alstroemeria, paprika) en ze relatief
gemakkelijk te kweken is.

5.2

Materiaal en methode

5.2.1

Kweek van cicaden

Uitgangsmateriaal van Empoasca decipiens werd verzameld bij een biologische paprikateler in Tinte in juli 2005. Ze
werd jaarrond gekweekt in een kas van 10m² bij PPO Glastuinbouw op tuinboon, Vicia faba L.. De kastemperatuur
was ingesteld op een minimum van 20°C en de RV op 70%.

5.2.2

Proefopzet

23 insecticiden (Tabel 4) werden in groepen van drie of vier in het laboratorium getest op nimfen of adulten.
Sperziebonen werden aan twee kanten bespoten met een microverstuiver (Etos< gelspray 150 ml) met een afgifte
van 0,1 ml per spuit. Gespoten werd op een hoogte van 30 cm. Op 20 sperziebonen werd 6 ml middel verbruikt. Als
controlebehandeling werd water gespoten. De behandelingen werden uitgevoerd in viervoud. De bonen werden
gedurende 30 minuten aan de lucht voor gedroogd, waarna ze werden aangeboden aan de cicaden.
Het proefobject was 1 glazen pot met 10 cicaden op 5 sperziebonen. De objecten werden geïncubeerd in een
klimaatcel (Sanyo, Growth cabinet, MLR<350H) met een dagnachtritme van 16L<8D, een temperatuur van 20HC en
een luchtvochtigheid van 70 %. Na 3 dagen werd het aantal levende en dode cicaden geteld.

5.2.3

Proefopzet

In Figuren 23 en 24 werd de mortaliteit gecorrigeerd volgens Abbott (Tabel 4):
Ma = [(Mt<Mc)/(100<Mc)] x 100
Ma = gecorrigeerd % doding
Mt = % doding in behandeld object
Mc = % doding in object behandeld met water
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5.3

Resultaten en discussie

Tabel 4.
Datum

0verzicht van middelen getoetst op Empoasca decipiens en resultaten.
Werkzame stof

Productnaam

Aanbevolen

ontwikkelingsstadium

dosering

werkelijke% mortaliteit
Mortaliteit

nimf

adult

stat.

volgens
Abbott %

02<09<

A< controle

water

<

X

14

2005

B< acetamiprid

Gazelle

0,025 %

X

100

100

d

a

C< methoxyfenozide

Runner

0,04 %

X

36

26

bc

D< Beauveria bassiana

Botanigard

0,125 %

X

26

14

bc

23<09<

A< controle

Water

<

X

46

2005

B< thiacloprid

Calypso

0,025 %

X

88

78

d

C< spinosad

Conserve

0,075 %

X

38

0

a

D< indoxacarb

Steward

0,0125 %

X

100

100

d

21<10<

A< controle

water

<

X

18

2005

B< acetamiprid

Gazelle

0,025 %

X

84

80

d

C< thiamethoxam

Actara

0,01 %

X

98

98

d

D< thiamethoxam

Actara

0,04 %

X

98

98

d

E< lufenuron

Match

0,2 %

X

14

0

a

28<10<

A< controle

water

<

X

12

2005

B< Beauveria bassiana

Botanigard

0,125 %

X

20

9

a

C< thiacloprid

Calypso

0,025 %

X

96

95

b

D< imidacloprid

Admire

0,01 %

X

100

100

d

04<11<

A< controle

water

<

X

6

2005

B< ?

AC 1012

0,05 %

X

26

20

a

C< pyrethrine +

Spruzit

0,1 %

X

28

22

a

15

a

a

a

a

a

piperonylbutoxide
D< azadirachtin

Neem Azal

0,25 %

X

22

12<06<

A< controle

water

<

X

25

2006

B< methoxyfenozide

Runner

0,04%

X

67,5

57

ab

C< indoxacarb

Steward

0,0125 %

X

97,5

97

b

D< spinosad

Conserve

0,075 %

X

30

7

20<06<

A< controle

water

<

X

35

2006

B< thiamethoxam

Actara

0,01 %

X

100

100

d

C< thiamethoxam

Actara

0,04 %

X

100

100

d

D< imidacloprid

Admire

0,01 %

X

100

100

d

26<06<

A< controle

Water

<

X

5

2006

B< pymetrozine

Plenum

0,02 %

X

25

21

bc

C< ?

AC 1012

0,05 %

X

40

37

c

D< azadirachtin

Neem Azal

0,25 %

X

35

32

c

E< lufenuron

Match

0,2 %

X

17,5

13

bc

07<08<

A< controle

Water

<

X

30

2006

B< Organische vetzuren (zeep)

Inseclear

2%

X

42,5

18

bc

C< abamectine

Vertimec

0,05 %

X

65

50

c

29

bc

a

a
a

a

a

D< pyriproxyfen

Admiral

0,025 %

X

50

26<09<

A< controle

Water

<

X

20

2006

B< teflubenzuron

Nomolt

2%

X

27,5

9

abc

C< pyrethrine +

Spruzit

1,5 %

X

15

0

ab

19

a

piperonylbutoxide
02<10<

D< spiromesifen

Oberon

2,5 %

X

35

A< controle

Water

<

X

10

abc
a

25

Datum

Werkzame stof

Productnaam

Aanbevolen

ontwikkelingsstadium

dosering

Mortaliteit
nimf

2006

werkelijke% mortaliteit

adult

stat.

volgens
Abbott %

B< Organische vetzuren (zeep)

Inseclear

2%

X

25

17

bc

C< Produkt van fysiek werking

Eradicoat

1,5 %

X

22,5

14

bc

X

15

6

abc

D< Produkt van fysiek werking

Majestic

2,5 %

02<10<

A< controle

Water

<

X

2,5

2006

B< Organische vetzuren (zeep)

Inseclear

2%

X

0

0

ab

C< Produkt van fysiek werking

Eradicoat

1,5 %

X

5

3

ab

0

ab

a

D< Produkt van fysiek werking

Majestic

2,5 %

X

17,5

09<10<

A< controle

Water

<

X

17,5

2006

B< pymetrozine

Plenum

0,02 %

X

35

21

a

61

a

a

C< pyriproxyfen

Admiral

0,025 %

X

30

16<10<

A< controle

Water

<

X

15

2006

B< spiromesifen

Oberon

0,05 %

X

5

0

a

C< abamectine

Vertimec

0,05 %

X

12,5

0

a

a

Getallen gevolgd door dezelfde letter verschillen niet significant bij P=0,05.
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Figuur 23.

Effectiviteit van middelen op nimfen van de cicade Empoasca decipiens in het laboratorium.
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Figuur 24.

Effectiviteit van middelen op adulten van de cicade Empoasca decipiens in het laboratorium.

De neonicotinoïden imidacloprid (Admire), thiamethoxam (Actara), acetamiprid (Gazelle), thiacloprid (Calypso) en
indoxacarb (Steward) bereikten de hoogste dodingspercentages van zowel de nimfen als de adulten van de cicade
Empoasca decipiens. Methoxyfenozide (Runner) doodde 50% van de adulten, maar had minder effect op de nimfen.
Abamectine (Vertimec) gaf 50% doding van de nimfen, maar had geen effect op de adulten.
De gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s), Inseclear, Spruzit en Neem Azal, vertoonden
nauwelijks residueel effect.

Beauveria bassiana (Botanigard) had geen noemenswaardig effect op de cicade.

5.4

Conclusies

•

Op basis van de labproeven kan gesteld worden dat de systemische neonicotinoïden en Steward (indoxacarb)
een snel en goed effect hebben op zowel de nimfen als volwassen stadia van de cicade Empoasca decipiens.
Daarvan gaf alleen Admire 100% doding van zowel de nimfen als de adulten.

•

Gewasbehandeling met neonicotinoïden zijn moeilijk integreerbaar met de inzet van natuurlijke vijanden.
Druppelbehandelingen zijn alleen voor het middel Admire toegestaan.

•

Steward staat vooral bekend als zeer effectief middel tegen rupsen en wantsen (Lygus hesperus). Het effect op
cicaden wordt bevestigd door proeven met Empoasca vitis (Sanchis, 1999), Erythroneura elegantula,
Erythroneura variabilis en Empoasca fabae. De actieve stof, indoxacarb, behoort tot de oxidiazinen. Deze stof
is selectiever dan de neonicotinoïden en veiliger voor natuurlijke vijanden.
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Test van natuurlijke vijanden tegen

Empoasca decipiens
Een beperkt aantal telers in Nederland had al wel eens introducties van de eiparasiet Anagrus atomus uitgevoerd.
Evaluatie van interacties tussen de cicaden en de sluipwesp is echter in de praktijk ondoenlijk. De plaagdichtheid is
vaak laag, en het te parasiteren stadium (eieren van de cicaden) weet men meestal niet te vinden. De kleine sluip<
wesp worden in het gewas over het hoofd gezien en zijn op vangplaten moeilijk herkenbaar. In dit project werd een
oriënterend onderzoek gedaan met natuurlijke vijanden.

6.1

Observaties aan predatie

In bakjes met transparant deksel werden larven van de gaasvlieg Chrysoperla carnea (Stephens) of adulten van de
roofwants Macrolophus caliginosus (Wagner) in contact gebracht met adulten of nimfen van cicaden op stukjes
amaryllisblad. Zelfs in deze gedwongen labopstelling werd slechts incidenteel predatie waargenomen.

Figuur 25.

Predatie van Empoasca decipiens door Macrolophus caliginosus.

In kooien met alstroemeriaplanten werden in september 2007 (week 37) 50 nimfen van cicaden losgelaten. Twee
dagen later werden per kooi 50 larven van groene gaasvlieg of 50 adulten van Macrolophus geïntroduceerd. De
introductie van de predatoren werd nog twee herhaald met een interval van een week. Twee weken na de laatste
introductie werden geen predatoren meer waargenomen. In een periode van 6 weken namen de cicaden geleidelijk
af, zowel met als zonder predatoren.

6.2

Praktijkproef

6.2.1

Inleiding

In 2008 vond een praktijkproef plaats bij een amaryllisbedrijf van 10.000 m2 (8.000 m2 kas en 2.000 m2 tunnels) in
Horst. De teler teelt sinds 5 jaar biologisch. Cicaden werden in 2006 voor het eerst waargenomen, zonder grote
problemen te veroorzaken. In 2007 trad al in februari cicadenschade op. Ondanks klein<schalige introducties van de
sluipwesp Anagrus atomus in februari en meerdere bovendoor bespuitingen met Spruzit (pyrethrinen + piperonyl<
butoxide), bereikten de cicade een zeer hoge dichtheid. Bloemen en bladeren werden zwaar aangetast (Figuren 26
en 27). Pas na talrijke bespuitingen met Spruzit nam de plaag af. Het gewas werd versnipperd in augustus<
september.
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Figuur 26.

Schade aan het gewas.

Figuur 27.

Schade van cicade op versnipperde bladeren.
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6.2.2

Materiaal en methode

De proef vond plaats in een afdeling van 3500 m2 met amaryllis cv. Red Lion. De planten werden zonder belichting
geteeld in zavelzand. Er werd geen zwavel gebruikt. Voorafgaand aan de proef was in december drie keer met
Spruzit gespoten met een tussenpauze van 10 dagen, en twee keer met Agricolle (fysisch middel).
De eerste introducties van natuurlijke vijanden vonden in februari (week 6) plaats in 12 proefvelden, elke bestaande
uit 2 bedden. De velden waren 6,40 m breed en 22 m lang. De proef werd aangelegd in 3 herhalingen, met de
volgende behandelingen (Figuur 28):
A< Onbehandeld 1
B< Poppen van de sluipwesp Anagrus atomus
C< Larven van de gaasvlieg Chrysoperla carnea
D< Onbehandeld 2

Chrysoperla carnea werden gesponsord door Koppert BV. en Anagrus atomus werd geleverd door BCP. 1000
gaasvlieg<larven werden wekelijks uitgezet gedurende 6 weken. Deze werden in boekweitdoppen op het gewas
gestrooid. De sluipwesp Anagrus atomus werd 10 keer losgelaten. De kokers met sluipwesppoppen werden open op
de grond neergezet. De losgelaten aantallen zijn in Tabel 5 weergegeven.

Tabel 5.

Inzetschema van Anagrus atomus.

Weeknr.

Datum

6
8
9
10
11
12
14
14
15
16

8<feb
19<feb
27<feb
5<mrt
19<mrt
26<mrt
31<03
3<apr
10<apr
16<apr

Aantal poppen verdeelde in 3 velden
1700
900
800
1600
800
500
500
900
900
900

30

D3

B3

C2

A3

D2

C3

B1

A2

D1

B2

C1

A1

deur

A: Onbehandeld 1
B: Anagrus atomus
C: Chrysoperla carnea
D: Onbehandeld 2

Figuur 28.

Opzet van de proef.

Pleksgewijze bespuitingen met Spruzit hebben in week 11 en 12 onderdoor plaats gevonden op zwaar aangetaste
planten in één Chrysoperla<veld en in één controle<veld (onbehandeld 1).
Waarnemingen: Het gewas (Figuur 29) werd elke 4 à 6 weken gemonitord. Om de cicaden en de natuurlijke vijanden
te monitoren werden boven elk proefveld 4 gele vangplaten gehangen, die elke 4 à 6 weken werden gecontroleerd
en vervangen. In de vakken met Anagrus werden telkens 30 bladeren per proefvak verzameld. Deze werden op
waterflessen geplaatst in insectendichte kooien. Het aantal uitgekomen sluipwespen en cicaden werd elke week
geteld totdat geen insecten meer uitkwamen.

Figuur 29.

Overzicht van het gewas.
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6.2.3

Resultaten

Cicaden zijn makkelijk te monitoren met gele vangplaten (Figuur 30). Het effect van de natuurlijke vijanden kon niet
worden aangetoond. Cicaden bereikten in alle velden een voor de teelt bedreigend niveau. Er werd één keer
chemisch volvelds met Spruzit ingegrepen in week 19 (mei), toen er gemiddeld 10 cicaden per vangplaat per week
werden geteld. Vervolgens werden twee series van 3 bespuitingen met Spruzit werden volvelds uitgevoerd (weken
24, 25, 26 en 28, 29, 30 weken). Het effect van het insecticide op de cicadenpopulatie was zwak (Figuur 30). De
plaag naam toe tot gemiddeld 70 cicaden per vangplaat. Naar het oordeel de teler werd de schadedrempel niet
overschreden.
Gedurende de hele proef werd slechts 1 volwassen gaasvlieg op de gele vangplaten gevangen (week 10). In het
gewas werden geen gaasvlieglarven gevonden.
Vanaf april (week 14) werden de eerste sluipwespen op de vangplaten geteld. In juni (weken 20<26) werd Anagrus
atomus op alle vangplaten aangetroffen, ook buiten de proefvelden. De sluipwespen verspreidden zich snel of waren
spontaan aanwezig. Van 30 verzamelde bladeren werden echter slechts gemiddeld 2 sluipwespen uitgekweekt. Ook
na de bespuitingen werden nog sluipwespen waargenomen, zowel op de vangplaten als op de bladeren (Figuur 31).

Aantal cicaden/vangplaat/week

Tot week 20 werd nauwelijks tripsen op de vangplaten gevonden. De tripspopulatie nam in juli toe en werd eind juli
(weken 30, 31 en 32) met drie bespuitingen van spinosad (Tracer) bestreden (Figuur 32).

1,000
Bespuitingen met Spruzit

Onbehandeld1

100

Onbehandeld2
Veld Anagrus
10

Veld Chrysoperla

1
6-10

10-14 14-20 20-26 26-30 30-36
Weeknr.

Figuur 30.

Cicaden op gele vangplaten.
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Anagrus/vangplaat/week
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6-10

10-14 14-20 20-26 26-30 30-36
Weeknr.

Figuur 31.

De sluipwesp Anagrus atomus op gele vangplaten.
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Figuur 32.

6.2.4

Tripsen op gele vangplaten

Conclusies & Discussie

Introductie van gaasvliegen in amaryllis leidde in dit project niet tot succes. Chrysoperla vestigde zich niet, mogelijk
door het ontbreken van de voorkeursprooi (bladluis).
De sluipwesp kan zich onder kasomstandigheden voortplanten, en komt mogelijk al spontaan voor. Er werd echter
geen hoog parasiteringspercentage bereikt, en de mogelijkheden om deze wespjes effectief in te zetten tegen
cicaden lijken dan ook gering.
Voor een geïntegreerde aanpak van de plaagbestrijding in de sierteelt zijn geschikte (selectieve) middelen
beschikbaar (Hoofdstuk 5), maar deze hebben geen toelating in de biologische bloementeelt. Tegen trips is sinds
2007 spinosad beschikbaar gesteld, maar de toelating van abamectine ontbreekt nog (Beide middelen zijn van
microbiologische oorsprong). In een labtest bleek abamectine enige effect te hebben op de nimfen van cicaden (50%
doding). De toelating van dit middel zou welkom zijn in de biologische teelt van amaryllis vanwege de korte
nawerking op natuurlijke vijanden. Entomopathogene schimmels zijn wel toegelaten, maar onderzocht moet worden
of en onder welke omstandigheden ze zijn effectief tegen cicaden.
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Algemeen conclusie en discussie

•

Voor de geïntegreerde bestrijding van cicade is Steward het meest geschikte middel. De neonicotinoïden
Actara, Admire, Gazelle en Calypso zijn eveneens zeer effectief, maar deze zijn minder veilig voor natuurlijke
vijanden. Breedwerkende insecticiden (niet in dit onderzoek meegenomen) met een goede werking tegen
cicaden zijn Mesurol en Decis.

•

Telers spuiten meestal zodra bladschade optreedt. Gele vangplaten zijn zeer geschikte
signaleringsinstrumenten voor cicaden. Telers zouden een schadedrempel daarmee kunnen bepalen voor hun
gewas.

•

Cicaden zijn geen gemakkelijke prooi voor de momenteel beschikbare predatoren. Eiparasieten heffen een tol
op cicadenpopulaties, maar het parasiteringspercentage wordt niet hoog. De mogelijkheden voor biologische
bestrijding van cicaden lijken daarmee gering.

Onderwerpen die voor verder onderzoek in aanmerking komen zijn:
= Verdere speurtocht naar selectieve bestrijdingsmiddelen
= Effectiviteit entomopathogene schimmels onder kasomstandigheden
= Cicaden blijken moeilijk hanteerbaar in lab< en kooiproeven. Hiervoor zouden betere technieken ontwikkeld
moeten worden.

34

35

8

Literatuur

Agboka, K., A.K. Tounou, R. AL<Moaalem, H.M. Poehling, K. Raupach & C. Borgemeister, 2004.
Life<table study of Anagrus atomus, an egg parasitoid of the green leafhopper Empoasca decipiens, at four
different temperatures. BioControl 49: 261–275.
Arno, C., A. Alma & A. Arzone, 1988.
Anagrus atomus as egg parasite of Typhlocybinae (Rhynchota Auchenorrhyncha). 6th<Auchenorrhyncha<Meeting<
Turin,<Italy,<September<7<11,<1987<Proceedings: 611<615.
Bünger, I., H.P. Liebig & C.P.W. Zebitz, 2002.
Die Biologische Kontrolle der Baumwollzikade Empoasca decipiens Paoli (homoptera: Cicedellidae) in
Gewächsheusgurken. Gesunde Pfanzen, 54 (3<4): 105.
Helden, M. van & D. Decante, 2001.
The possibilities for conservation biocontrol as a management strategy against Empoasca vitis. Bulletin<
OILB/SROP 24(7): 291<297.
Jervis, M.A., 1980.
Ecological studies on the parasite complex associated with typhlocybine leafhoppers (Homoptera:
Cicadellidae). Ecological<Entomology 5(2): 123<136.
Maixner, M., W. Reinert & A. Weber, 1998.
Insect parasitoids and mite parasites of leafhoppers and planthoppers (Auchenorrhyncha) in vineyards. Bulletin<
OILB/SROP. 21(2): 75<76.
Olmi, M., 1993.
A new generic classification for Thaumatodryininae, Dryininae and Gonatopodinae, with descriptions of new
species (Hymenoptera, Dryinidae). Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura 25(1): 57<89.
Raupach et al., 2002.
Effect of temperature and host plants on the bionomics of Empoasca decipiens (Homoptera: Cicadellidae).
Crop Protection 21: 113<119.
Jeroen de Rond, 2004.
Nederlandse Fauna 6. De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera Aculeata) Nationaal Natuurhistorisch
Museum / KNNV Uitgeverij / European Invertebrate Survey < Nederland.
Rupp, J., 1999.
Zikadenbekämpfung an Gurken auf der Insel Reichenau 1998. Gemüse 3/99: 172–173.
Sanchis, P., H.H. Harder, S.L. Riley & N. Irving, 1999.
Indoxacarb < a new insecticides for the control of Lepidoptera in grapevines. Proceedings<of<the<Fifth<
International<Conference<on<Pests<in<Agriculture, Part 2, Montpellier, France, 7<9 December: 377<384.
Schmidt, U. & J. Rupp, 1997.
Zikadenschäden an Gurke auf der Insel Reichenau. Gemüse 12/97: 691–692.
She<YuPing, Tao<Tao & Hu<KeMing, 1996.
Predation functional responses of Silerella vittata to Empoasca vitis (Gothe). Plant<Protection 22(2): 9<11.

36
Skevington, J. & S.A. Marshall. 1997.
First record of a big<headed fly, Eudorylas alternatus (Cresson) (Diptera: Pipunculidae), reared from the
subfamily Cicadellinae (Homoptera: Cicadellidae), with an overview of pipunculid<host associations in the
Nearctic Region. The Canadian Entomologist 129: 387<398.
Stigter, H. & A. van Frankenhuizen, 1994.
Bramecicade wellicht biologisch te bestrijden. Groenten en Fruit 17: 12<13.
Zhao<DongXiang, Chen<ZongMao & Cheng<JiaAn, 2001.
Predatory functional response of Agelena labyrinthica to Empoasca vitis. Plant<Protection 27(4): 1<3.

