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Probleem
Californische trips vormt een belangrijk knelpunt in de
(geïntegreerde) chrysantenteelt. Voor de biologische
tripsbestrijding wordt gebruik gemaakt van de generalistische
roofmijten Amblyseius cucumeris en A. swirskii. Uit voorgaand
onderzoek is gebleken dat aanwezigheid van spint een negatief
effect heeft op bestrijding van trips door deze roofmijten.

Onderzoek
Doel van het onderzoek is te bepalen of predatie en eileg van
A. cucumeris en A. swirskii wordt beïnvloed door prooisoort.
• Laboratoriumproef op bladponsjes van chrysant (ras Euro):
per ponsje 1 bevrucht vrouwtje A. cucumeris of A. swirskii; 10
herhalingen per soort en behandeling
• Drie behandelingen met verschillend voedselaanbod (altijd een
overdaad): 1) alleen spint, 2) alleen trips of 3) spint + trips
• Dagelijkse beoordeling van het aantal gegeten trips en/of spint
en van het aantal gelegde eieren door roofmijten
A. swirskii met spintprooi (boven).
A. cucumeris met tripsprooi (onder).

Resultaten
•

•
•
•
•
•

Beide roofmijtsoorten aten veel meer bij een gecombineerd
voedselaanbod (trips + spint) dan bij een aanbod van alleen
spint of alleen trips
Tripspredatie was niet of nauwelijks minder bij een
gecombineerd aanbod van trips en spint
Spintpredatie nam wel (wat) toe bij een gecombineerd aanbod
van trips en spint
A. swirskii leek iets meer (trips) te eten dan A. cucumeris
Eileg van beide roofmijtsoorten was bijzonder laag: gemiddeld
minder dan ¼ ei per dag op elk voedselaanbod
Vermoedelijk hadden ‘gifstoffen’ chrysant een negatieve
invloed op de vruchtbaarheid van roofmijten

Praktijk
•

•
Bladponsjes van chrysant met daarop elk één roofmijtvrouwtje.

Onderzoek is nodig naar de mogelijk negatieve invloed van
chrysant op vruchtbaarheid van roofmijten en of alternatief
voedsel (stuifmeel, voedingsmijten) dit teniet kan doen
Voor effectieve tripsbestrijding moet onderzoek naar 		
natuurlijke vijanden afkomstig van chrysant plaatsvinden
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