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Orchideeën ongedierte

Bladluizen (Aphididae)

Biologie
Bladluizen zijn 1,0-4,0 mm kleine, gevleugelde of ongevleugelde insecten met lange poten en voelsprieten. 
De ontwikkeling verloopt in verschillende cycli, is heel gecompliceerd en wordt hier niet nader beschreven. 
In broeikassen vindt vaak parthenogenese (ongeslachtelijke voortplanting) plaats, de vrouwtjes verwekken 
regelmatig jonge dieren zonder bevrucht te zijn. Het resultaat is een extreem hoog voortplantingsvermogen, 
in de regel komt het tot het vormen van besmette nesten met een hoge populatiedichtheid. Daarbij worden 
vooral jonge scheuten, zachte bladeren en de bloemen bevolkt.

De lichaamsbouw van bladluizen heeft enkele duidelijke kenmerken. De zuigbuis is in ruststand naar achteren 
geklapt en bevindt zich onder het lichaam. Aan het achterdeel bevinden zich aan de zijkant de zogenaamde 
rugbuisjes (siphonen), waar een secretie afgescheiden wordt. Daar tussen ligt het staartje (cauda). Zowel de 
cauda als de siphonen zijn van groot belang voor de identificatie van de soort. 
Bladluizen op orchideeën zijn allemaal floëemzuigers, daarom komt er ook een aanzienlijke vorming van ho-
ningdauw voor.

Een aantasting door bladluizen herbergt het gevaar voor virusoverdracht, vermoedelijk zijn enkele soorten 
vectoren voor het Korte orchideeën rhabdovirus (KORV).

Belangrijke bladluissoorten in broeikassen:
De groene perzikluis (Myzus persicae Sulz.): groenachtig tot roodachtig van kleur met lichaamslange voelsprieten, 
een specifieke knobbel op het voorhoofd, 1,2-2,6 mm lang. Resistentie tegen diverse insecticiden.

De groene komkommerbladluis, katoenluis (Aphis gossypii Glover): donkergroen gemarmerd, felgroen tot geel met 
donkere siphonen, ontbrekende knobbel op het voorhoofd, sterke honingdauwvorming, 0,9-1,8 mm lang. Specifie-
ke resistentieneiging, bijv. tegen Pirimicarb.

De groengevlekte aardappelluis (Aulacorthum solani Kalt.): felgroen van kleur met meer dan lichaamslange voel-
sprieten, siphonen met donkere punten, siphonaanzet met donkergroene vlekken, langwerpig met spits toelopend 
achterlijf, 1,8-3,0 mm lang.

De groengestreepte aardappelluis (Macrosiphum euphorbiae Thomas): geelachtig groen van kleur met zwarte 
siphonen en meer dan lichaamslange voelsprieten, 1,7-3,6 mm lang.

Op orchideeën kunnen bovendien de gevlekte kasluis (Myzus circumflexus Buckton) en de gestippelde kasluis (My-
zus ornatus Laing.) voorkomen. Per geval moet een differentiaaldiagnose door deskundigen gesteld worden.
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Schadebeeld
Bladluizen schaden overwegend de bloemen, bij een aantasting van jonge scheuten en zachte bladeren is 
meestal een sterke honingdauwvorming waar te nemen. Het gevolg is vaak dat hierop roetdauw ontstaat. 
Door de afscheiding van giftig speeksel ontstaan er misvormingen, vervormingen, rimpelingen of verdraaiin-
gen van de bladeren. Regelmatige aantasting treedt op bij de Oncidium, Masdevallia en Lycaste.

Bestrijding
Bij noodzakelijke spuitbehandelingen met chemische preparaten hebben integreerbare werkzame stoffen de 
voorkeur.

Biologische plantenbescherming
Omdat massavermeerdering mogelijk is, moet er bij aantasting zo snel mogelijk gereageerd worden. De gene-
zende inzet van nuttige organismen is niet effectief genoeg. Verschillende sluipwespensoorten, zoals de Aphi-
dius ervi, Aphidius colemani, Lysiphlebus testaceipes of de Aphelinus abdominalis moeten preventief uitgezet 
worden. De bladluissluipwespen worden in buisjes in de broeikas uitgezet en parasiteren de meeste van de op 
orchideeën voorkomende bladluissoorten. Bij een regelmatig te verwachten aantasting door bladluizen in het 
bedrijf is de opbouw van een „open teelt“ op graanplanten zinvol. 
In de praktijk heeft de combinatie van parasitaire sluipwespen met de roofzuchtige galmug Aphidoletes aphidi-
myza zich in de tuin bewezen.
Het spontaan aan komen vliegen van andere diverse nuttige geleedpotigen, zoals zweefvliegen of gaasvlie-
gen in broeikassen kan zorgen voor een aanzienlijke vermindering van bladluizen. 
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„open breeding“ van bladluis sluipwespen

Lycaste: bladluis op de onderkant van een blad

Bladluis-sluipwespen in een kweekbuisje

Lycaste: bladluis op een bloemknop

Lycaste: bladschade veroorzaakt door bladluis
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