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Projectonderdelen & -partners

PPS project ‘Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in 
de glastuinbouw en zomerbloemen’ (2015 t/m 31-3-2018)

 Onderzoek ‘potwormen’ (Lyprauta, Proceroplatus) in 
potorchideeën

 Onderzoek rouwmuggen (Sciaridae) en oevervliegen (Scatella) in 
eenjarige zomerbloeiers en opkweek van planten

Partners:
• Gewascooperatie potorchidee
• Gewascooperatie eenjarige zomerbloeiers
• Horticoop
• Florensis
• Syngenta
• PT-15139
• LTO Glaskracht Nederland
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Biologie
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Stamboom ‘potwormen’

Diptera (vliegen en muggen)

Nematocera (muggen) 

Bibionomorpha
Sciaridae (rouwmuggen)

Mycetophilidae (paddestoelmuggen, oa Leia arsona)

Keroplatidae (langhoornmuggen; eten vooral schimmelsporen)

Keroplatinae
Orfeliini (vnl predatoren)

- Lyprauta cambria*

- Lyprauta chacoensis*

- Proceroplatus trinidadensis*

- Orfelia sp (inheems)

* In Phalaenopsis-teelt
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Dieet ‘potwormen’

 Verschillende soorten prooien die in de bark leven, 
waaronder: 

Schimmeletende mijten

Springstaarten

Rouwmuglarven
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Dieet ‘potwormen’

Filmpje: Lyprauta larve die een prooimijt eet
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Dieet ‘potwormen’

 Suikers / koolhydraten

In de praktijk gevonden: 
‘potwormen’  eten slakkenkorrels. 
Deze bestaan vnl uit zetmeel
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Dieet ‘potwormen’

 Suikers / koolhydraten

Test: overleving op controle (alleen prooimijten) vs 

slakkenkorrels + prooimijten
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Biologie ‘potwormen’

Ontwikkeling Lyprauta cambria bij 28 °C

Eistadium: 5-6 dagen (vrij constant)

Larvestadium: 22-28 dagen (gemiddeld 23.2 dagen) 

-> afhankelijk van o.a. voedsel

Popstadium: 3 dagen

Snelste ontwikkeling ei-adult: 30 dagen
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Soortsherkennis obv vleugelpatroon

Lyprauta cambria

Grote vlek

achterkant vleugels

Geen vlekken op 

vleugels, op 1 klein

vlekje na

Meerdere donkere

vlekken op vleugels

Proceroplatus trinidadensis

Lyprauta chacoensis
Komt relatief weinig voor
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Soortsherkennis obv type web

Proceroplatus trinidadensisLyprauta cambria

Typische
verdikkingen
in de draden
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Plaagdruk

Uitzonderlijke plaag: met slechts 1 larve/pot wordt de 
schadedrempel al overschreden!!!
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 Bestrijdingsmogelijkheden
 Predatoren
 Micro-organismen
 Aaltjes
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Directe bestrijding: predatoren

Roofkevers (Atheta/Dalotia coriaria) Roofmijten (Macrocheles robustulus, 

Hypoaspis sp)

 Geen predatie Lyprauta
larven

 Wel predatie Lyprauta
eitjes in geforceerde
labopstelling (effect in de 
praktijk is door aanbod
alternatieve prooien
waarschijnlijk zeer beperkt)

 roofmijten eten geen
oudere Lyprauta larven

 Macrocheles robustulus eet
wel jonge Lyprauta larven

 geen effect van roofmijten
op Lyprauta in 
potexperiment

(resultaten voorgaand project)
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Directe bestrijding: predatoren

Oorwormen Sluipwespen (Megastylus woelkei)

 Parasiteert het larvenstadium
van ‘potwormen’ 

 Uit de pop komt geen volwassen
mug, maar een sluipwesp

 Nog niet gelukt om te kweken in 
het lab

 Lastig te vercommercialiseren
door lastige kweek op 
‘potwormen’

Forficula auricularia

 Verhoogde mortaliteit jonge & 
oude ‘ potwormen’ 1 week na
introductie oorworm

 Maar: oorwormen eet ook
prooimijten

 Effect direct of indirect 
(wegeten prooi)?
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Directe bestrijding: predatoren

Filmpje: Sluipwesp larve die ‘potworm’ van binnenuit opeet
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Directe bestrijding: predatoren

Roofvliegen (Coenosia sp)

- Vaak spontaan in de kas, vooral
als er veel organisch materiaal
aanwezig is (op 
phalaenpsisbedrijven tijdens
invenstarisatie 2 soorten gevonden
C. atttenuata & C. dubiosa)

- Kunnen verschillende plaagsoorten
bestrijden: rouwmuggen
(sciaridae), mineervliegen, 
wittevlieg

- Volwassen roofvliegen kunnen
volwassen plaaginsecten uit de 
lucht grijpen en opeten

- Roofvlieglarven leven in het 
substraat/grond en kunnen daar
o.a. rouwmuglarven eten
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Directe bestrijding: predatoren

Kunnen Coenosia roofvliegen ‘potwormen’  bestrijden?

Proeven:
1. Volwassen roofvliegen – Lyprauta muggen
2. Volwassen roofvliegen – Lyprauta muggen in aanwezigheid andere prooien
3. Roofvlieg larven – jonge Lyprauta larven
4. Roofvlieg larven – oude Lyprauta larven

Toepassing in de praktijk:
roofvlieg populaties in de kas stimuleren met open kweeksystemen
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Indirecte bestrijding door predatoren?

Predatoren kunnen ook de prooien van Lyprauta eten
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Indirecte bestrijding door predatoren?

Kasproef met verschillende hoeveelheden voedsel

> Meeste Lyprauta teruggevonden in potten met veel prooimijten
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Indirecte bestrijding door predatoren?

> Meeste wortelschade in potten met veel prooimijten

Kasproef met verschillende hoeveelheden voedsel
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Indirecte bestrijding door predatoren?

Vragen: 
 kunnen we door het # prooien naar beneden te brengen

Lyprauta larven ook indirect bestrijden?

 Kunnen we door continu (veel) predatoren in te zetten
het # prooien in de bark naar beneden brengen?

In vorige kasproef: # prooimijten verhoogd tov natuurlijke
dichtheden

> Kasproef met Atheta coriaria roofkevers & 
Macrocheles robustulus roofmijten
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Kasexperiment indirecte bestrijding
Belangrijkste potentiële prooien Lyprauta
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Kasexperiment indirecte bestrijding
Aantallen Macrocheles, Atheta en spontaan voorkomende roofmijten



26

Kasexperiment indirecte bestrijding

Conclusies & discussie (1)

 Met een wekelijkse toevoeging van een overmaat aan
Macrocheles kan het # prostigmata prooimijten in de potten
met normale watergift worden teruggebracht

MAAR
 praktische waarde van toevoegen van Macrocheles als

preventieve maatregel om Lyprauta te bestrijden (via het 
wegvangen van de prooien) lijkt beperkt
 Bij lagere aantallen Macrocheles nog steeds veel

Prostigmata prooimijten
 Mogelijke stimulatie van springstaarten en ander

bodemleven door het meegeven van het dragermateriaal
met de Macrocheles

 Macrocheles is zelf mogelijk prooi voor Lyprauta
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Kasexperiment indirecte bestrijding

Conclusies & discussie (2)

 Atheta kan zich niet goed in de bark handhaven & had geen

meetbaar effect op de bodemfauna
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Bestrijding: Micro-organismen

 Entomopathogene schimmels
 Entomopathogene bacterien (e.g. Bacillus thuringiensis israelensis)

Geen effect:
- Verticillium lecanii (Mycotal)
- Beauveria bassiana (Botanigard)
- Paecilomyces fumosoroseus (Preferal)

In de praktijk

wordt soms wel

een effect van 

entomopathogene

schimmels

waargenomen

Eerder onderzoek WUR Glastuinbouw
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Bestrijding: Micro-organismen

Dit jaar 4 entomopathogene schimmels getest

- Lecanicilium muscarium (Mycotal)

- Metarhizium anisopliae (Bio1020)

- Beauveria bassiana (Botanigard)

- Beauveria bassiana (WUR isolaat uit oevervliegen)

- Controle

 1 wk oude larven in kweekbakjes

 2x sporenoplossing van 10 ^9 CFU/ml 

water toegediend

 Geen van de entomopathogene

schimmels had een effect op de larven

van Lyprauta

 Effect op de poppen van Lyprauta: lastig

te testen door hoge uitval van de 

poppen (ook in de controlebehandeling)



Bestrijding: Micro-organismen

 Entomopathogene schimmels
 Entomopathogene bacteriën (e.g. Bacillus thuringiensis

israelensis)

 Geen effect Bti terwijl vrijwel alle Lyprauta

larven van het zetmeel + Bti hadden gegeten

 Effect Bti lijkt samen te hangen met darm-pH



Bestrijding: insectparasitaire aaltjes
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Resultaten labproeven insectparasitaire aaltjes tegen Lyprauta
(Pijnakker et al. 2006)

Insectparasitaire aaltjes effectief op 

labschaal, maar niet op praktijkschaal!

- Ze spoelen snel uit

- Ze drogen snel uit
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Bestrijding: insectparasitaire aaltjes

Is toevoegen van insectparasitaire aaltjes aan alginaatcapsules een
mogelijke oplossing?



Bestrijding insectparasitaire aaltjes

Bedrijfje dat deze capsules met aaltjes produceert



Testen smakelijkheid alginaatcapsules



Bestrijding: insectparasitaire aaltjes

Alternatieve formulering aaltjes in semola-kaoline pellets

 32 g griesmeel, 8 g kaoline, 25 ml 

water

> Alle Lyprauta larven hebben na 1 

week van de semola-kaoline bolletjes

gegeten



Bestrijding: insectparasitaire aaltjes

Projectvoorstel verder onderzoek ontwikkeling
lok & kill strategie met capsules+aaltjes

goedgekeurd door ministerie.

Toelichting eind van deze presentatie
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Voorkomen wortelschade
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Voorkomen wortelschade

Waarom beschadigen Lyprauta 
larven de wortelpunten?

Hypothese:
Omdat ze worden aangetrokken
door de exudaten (+ suikers) 
die door de wortels worden
afgescheiden

Onderzoeksvraag:
Kunnen we, door toevoeging van suikers / koolhydraten aan het 
substraat voorkomen van Lyprauta larven aan de wortel gaan
eten?



39

Voorkomen wortelschade



40

Kasproef melasse/zetmeel

Tussentijdse resultaten

Nog geen duidelijke effecten waarneembaar: 2e set van 
7 herhalingen wordt deze week ge-evalueerd
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Eileg gedrag volwassen ‘potworm’ 
muggen
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Eileg-gedrag volwassen Lyprauta muggen

Data verzameld door Phalaenopsis teler, 

uitgewerkt door René Janssen, Horticoop

Lyprauta druk per teeltweek op praktijkbedrijf

Waardoor wordt de piek in # muggen in vanglampen boven 6-weken oude planten

veroorzaakt?

Heeft dit te maken met voorkeur van de muggen voor bepaalde leeftijd van de 

potten/bark?
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Eileg-gedrag volwassen Lyprauta muggen

In 2015/2016 gevonden:

 Geen verschil in aantrekkelijkheid tussen bark en kokos
 Meer eitjes gelegd in bakjes met ‘oude bark’ met Lyprauta vs 

bakjes met ‘nieuwe bark’ 
*Onduidelijk wat precies de reden is: leeftijd bark, aanwezigheid Lyprauta, aanwezigheid

prooimijten

0

10

20

30

40

50

60

 'oude' bark +

pas uitgekomen

pop (<24 uur)

alleen oase  'oude' bark +

jonge pop (± 2

dgn oud)

 'nieuwe' bark

0

10

20

30

40

50

60

70

schone bark belegde bark%
 L

y
p

r
a
u

ta
 e

it
je

s



Nieuwe keuzeproef Lyprauta vrouwtjes

0-2 weken oude

potten

5-7 weken oude

potten

 Twee-keuze proeven

 Per kooi 1 Lyprauta paartje
(mannetje + vrouwtje)

 Na 3 weken: terugzoeken larven + 
wortelschade bepalen

2x 10 kooien



Projectvoorstel 2018

Ontwikkeling lok & kill strategie met 
capsules + aaltjes

Stappenplan gemaakt rondom 3 hoofdvragen:

a) Komen de Lyprauta larven voldoende met de 
capsules/pellets in aanraking om overdracht van aaltjes
mogelijk te maken? Hoe kan dit worden geoptimaliseerd?

b) Kunnen de aaltjes de Lyprauta larven voldoende goed
infecteren wanneer ze in de capsules/pellets worden
toegepast? En welke soort aaltjes geeft het beste effect?

c) Onder welke omstandigheden (vochtgehalte, substraat) 
geven de capsules + aaltjes het beste effect in de kas?


