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Orchideeën ongedierte

Champignonmuggen

Biologie 
Champignonmuggen (Sciaridae of Lycoriidae): Sciara sp., Bradysia sp. 
Langhoornmuggen (Keroplatidae): Orfelia sp. (syn.: Lyprauta sp.)

Champignonmuggen zijn kleine, 4-6 mm lange, zwarte, fijngebouwde insecten. De volwassen dieren vliegen in 
trekkende bewegingen over het substraatoppervlak.
De 4-7 mm lange larven zijn glazig, witachtig, slank met een zwart kopkapsel. Ze leven in vochtige substraten 
overwegend van vergane plantenresten, kunnen bij een sterker voorkomen echter ook levende planten scha-
den. Vaak zijn de champignonmuggenlarven in combinatie met schimmelaantasting in de dikke wortels van 
de Phalaenopsis en Paphiopedilum te vinden. Verzwakte of door schadelijke schimmels al beschadigde planten 
bieden een grote aantrekkelijkheid voor de eiafzetting. De larven worden vaak met sphagnum in de culturen 
binnengebracht.
De eitjes zijn klein, ovaal, doorschijnend witachtig en worden in vochtige substraten gelegd. De ontwikkeling 
tot aan het volwassen dier duurt dan ongeveer 4 weken. 
In broeikassen komen overwegend soorten van de Sciara en Bradysia voor. 

De larven van de Orfelia zijn beduidend groter en slanker, in wortels werden 15-20 mm lange exemplaren ge-
vonden. De volwassen dieren zijn met 8-10 mm eveneens veel groter dan de champignonmuggen en onder-
scheiden zich ook duidelijk in de habitus, het achterlijf van de mug is bijvoorbeeld horizontaal gestreept. De 
meeste vertegenwoordigers van dit muggengeslacht leven wereldwijd in schimmels, verschimmelde substra-
ten, in mossen of onder de schors van bomen. De Orfelia kan met schors en sphagnum in orchideeënbedrijven 
binnengebracht worden. 

Schadebeeld
In vochtige substraten vreten de larven aan zachte wortels, het gevolg is dat parasitaire wortelschimmels in 
de planten binnen kunnen dringen. Bij een ernstige aantasting wordt de substraatstructuur door de vorming 
van fijn kruimelige substanties relatief snel vernield. Dat kan voor orchideeën gezien worden als de eigenlijke 
schade.

De Orfelia vreet in de dikke wortels van verschillende orchideeën. Bij sommige soorten wordt de stambasis 
sterk beschadigd, terwijl de fijnere wortels eerst onbeschadigd blijven. 
Meestal zijn in beschadigde planten slechts heel weinig larven te vinden, vaak is zelfs slechts een enkele larve 
voor de waargenomen schade verantwoordelijk.
Opvallend zijn ook de duidelijk zichtbare slijmsporen op het substraatoppervlak. De insecten tasten met name 
de Phalaenopsis en Miltonia aan, maar ook andere potorchideeën, zoals de Dendrobium, Oncidium of Cambria-
hybriden.

Bestrijding
Broeikassen moeten schoon en vrij van natte plekken met alg en mos. 
Gele vangplaten zijn relatief goed geschikt voor de controle van de Orfelia en Sciara, bovendien kunnen er 
lichtvallen opgehangen worden. Om de aanwezigheid van larven te controleren, moeten substraten onder-
zocht worden op slijmsporen en moeten zwak groeiende planten aan de wortels gecontroleerd worden. Ook 
in de werkruimte in de buurt van kunstmatige lichtbronnen en in het substraatmagazijn moeten gele vangpla-
ten opgehangen worden.
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Biologische plantenbescherming
Roofzuchtige nematoden (Steinernema sp., Heterorhabditis sp.): bij de aantasting met de Bradysia of Orfelia 
wordt de inzet van insectenpathogene nematoden aangeraden. De chlamydolarven van de nematoden zijn in 
staat ongediertelarven op te zoeken en door lichaamsopeningen in ze binnen te dringen. Door de afscheiding 
van een bacterie worden de celstructuren in de champignonmuggenlarve opgelost. Na enkele dagen sterft 
deze. Het bestrijdingsresultaat kan herkend worden aan het feit dat de geparasiteerde champignonmuggen-
larven naar het substraatoppervlak komen en een melkachtig uiterlijk hebben gekregen.
Al naar gelang de aantastingdruk worden er 250.000 tot 500.000 nematoden per m² uitgezet in de gietpro-
cedures. Doelmatig zijn toepassingen bij verspeende jonge planten, waarbij de meristemen schijnbaar iets 
gevoeliger zijn dan de zaailingen.
Omdat het bij de Orfelia gaat om een relatief grote larve, zijn de Heterorhabditis zeker beter geschikt dan de 
Steinernema, die weer heel goed werkt tegen de Sciara. Omdat een differentiatie moeilijk is, welke mogelijke 
muggenlarven in afzonderlijke gevallen verantwoordelijk is voor de schade, is een gecombineerde behandel-
ing met beide nematodensoorten mogelijk.

De insectenpathogene bacteriën (Bacillus thuringiensis israelensis = B.t.i.):
preparaten met de bacterie B.t.i. worden tijdens de irrigatie in het plantenbestand ingebracht.  De bacterie 
ontwikkelt chlamydosporen en tegelijkertijd eiwitkristallen (zgn. endotoxinekristallen). Als deze bacteriële 
producten door gevoelige insecten worden gegeten, vernietigen de kristallen de cellen van de darmwand. Het 
binnendringen in het lichaam volgt, de insecten sterven binnen korte tijd. B.t.i. is geen contactmiddel, maar 
een puur vraatgif. Na de opname van de bacterie begint een relatief snelle vraatstop van de larven. Hoe klei-
ner en jonger de larven, des te sneller en beter werken ook de ingezette preparaten. B.t.i. werkt uitsluitend 
tegen muggenlarven.
De bacteriën hebben tegenover nematoden een wezenlijk kortere levensduur. Meestal is de werking na 
uiterlijk een week niet meer aanwezig, zodat bij een vastgestelde aantasting meerdere applicaties nodig zijn. 
Er moet ook op gelet worden dat er geen werking tegen volwassen dieren, poppen of eitjes plaatsvindt, maar 
dat alleen het voedsel van opnemende larven bereikt wordt.
In orchideeën moeten door het relatief hoge schadepotentieel van de Orfelia aanvullende maatregelen met 
nematoden of B.t.i. genomen worden, tot er geen larven of volwassen dieren meer gezien worden. 

Roofmijten (Hypoaspis miles, H. aculeifer):
Een goede mogelijkheid voor de biologische plantenbescherming is de inzet van roofmijten. De nuttige 
organismen zijn heel polyfaag, voeden zich met veel insectenlarven en nemen ook de larven van de Bradysia 
en Sciara op. De Hypoaspis kunnen bij een regelmatige, preventieve toepassing de schadeverwekker redu-
ceren en diens populatieopbouw belemmeren. Ze bereiken hun werkingsoptimum later dan nematoden en 
zijn daarom niet geschikt voor de directe, snelle bestrijding, maar eerder voor de middellange en langdurige 
strategie tegen de schadeverwekker. Daarvoor worden ongeveer 200-250 dieren per m² preventief in de bro-
eikassen gestrooid met een tussentijd van 4-6 maanden. De roofmijten zijn vooral effectief in hun werking, als 
er aan het orchideeënsubstraat sphagnum toegevoegd wordt. Onder deze omstandigheden vermeerderen de 
roofmijten zich heel goed in de broeikas, zodat er ook na enkele maanden nog genoeg dieren in de bestanden 
te vinden zijn. Omdat de roofmijten een uitgebreid prooispectrum op het grondoppervlak en in de bovenste 
grondlaag opvreten, kunnen de dieren het relatief lang in de broeikas uithouden en met hoge populatiedich-
theden tot een half jaar actief blijven.
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Roofvliegen (Coenosia attenuata Stein):
De Coenosia-roofvliegen zijn roofzuchtige soorten uit de familie van de Muscidae. In veel orchideeënbedrijven 
hebben de vliegen zich gevestigd als spontane nuttige organismen en een belangrijke functie overgenomen 
bij de controle van de champignonmuggen. De oorspronkelijk uit Noord-Afrika stammende roofvlieg heeft 
gelijkenissen met een kamervlieg, maar is iets kleiner. Vermoedelijk zijn de rovers in broeikassen binnenge-
bracht met jonge planten. De volwassen dieren zijn zogenaamde passieve jagers. Ze zitten stil op de bladeren 
van het plantenbestand, wachten op een prooi en grijpen voorbijvliegende dieren dan in de lucht. Ze openen 
de zachte lichaamsdelen en zuigen de prooidieren dan leeg. Als controle van het resultaat liggen er op de 
bovenste bladeren achterblijvende lege omhulsels van het ongedierte. Tot de prooidieren behoren behalve de 
champignonmuggen ook de witte vliegen, turfvliegen, motmuggen en mineervliegen.
De larven van de Coenosia leven roofzuchtig in het substraat en voeden zich daar onder andere met champi-
gnonmuggenlarven.
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Rouwmug (Sciara) op gele vangplaat

Miltonia: Lyprauta in jonge planten

UV lamp val

Miltonia: Lyprauta in jonge planten

Coenosia roofvlieg
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Lyprauta (Orfelia) op gele vangplaat Lyprauta (Orfelia) larve 

Epidendrum: schade veroorzaakt door Lyprauta (Orfelia) 
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Wortelschade veroorzaakt door Lyprauta (Orfelia) 


