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Biologie

Oestervormige schildluizen (Diaspidae) en dopluizen (Coccidae of Lecaniidae)
Schildluizen zijn kleine tot hoogstens middelgrote insecten met een specifieke geslachtsdimorfie. De mannetjes en vrouwtjes onderscheiden zich qua lichaamsvorm en grootte aanzienlijk van elkaar. De bijna altijd
vleugelloze mannetjes ontbreken vaak helemaal of zijn op zijn minst heel zeldzaam. In deze gevallen vindt
de parthenogenese (ongeslachtelijke voortplanting) plaats. De vrouwtjes hebben nooit vleugels, het lichaam
is gedrongen en slechts zwak gesegmenteerd. De voelsprieten en poten zijn niet te herkennen. Het lichaam
van de vrouwtjes is voorzien van een waslaag, daardoor zijn de dieren goed beschermd tegen invloeden van
buitenaf. Door de afgeworpen larvenhuiden, mestresten en andere substanties ontstaat zo het naamgevende
schild tijdens de ontwikkelingskringloop.
De vermeerdering volgt via eitjes. De duur van de ontwikkeling kan al naargelang het soort na enkele weken
voltooid zijn, zodat er veel generaties ontstaan. Terwijl de jonge larven - de zogenaamde crawlers of kruipwormen - nog bewegen, zitten de volwassen dieren bijna volledig vast op de planten.
Schildluizen vestigen zich bij orchideeën op alle plantendelen behalve de in het substraat liggende wortels.
Het ongedierte leeft in eerste instantie heel verstopt en is meestal slechts moeilijk te ontdekken. Het gevaar
van een verplaatsing is daarom groot. Omdat de meeste soorten aangepast zijn aan hoge temperaturen, moet
vooral bij importen uit tropische en subtropische regionen rekening gehouden worden met een aanzienlijk potentieel. Onder de schildluizen op orchideeën zijn vooral oestervormige schildluizen en dopluizen belangrijk.
De oestervormige schildluizen hebben een vaste, dekselachtig schild. Dit is niet verbonden met het lichaam
en kan er gemakkelijk afgehaald worden. De dieren zuigen het sap uit de verschillende cellen en zijn dus geen
floëemzuigers.
Deze familie bestaat uit heel veel soorten, de bekendste soort op orchideeën is de Boisduval schildluis (Diaspis
boisduvalii Sign.). Het schild van het vrouwtje is ongeveer 2,0 mm lang, plat ovaal, geel tot felbruin doorschijnend. Daaronder zijn de citroengele dieren en eitjes te vinden. Het schild van het mannetje daarentegen is
0,8-1,0 mm lang, langgerekt met witte wasdraden. Onder gunstige omstandigheden vormen zich vooral aan
de onderkanten van het blad en aan de bolvormende orchideeën grote koloniën. Op de Cattleya, Zygopetalum
zijn deze insecten regelmatig te vinden.
De dopluizen zijn vast verbonden met hun schild, het bestaat uit de gewelfde huid van de dieren en kan er
niet afgehaald worden. De schilden zijn vaak lakachtig glanzend. Op orchideeën kunnen verschillende soorten
voorkomen.
De platte dopluis (Coccus hesperidium L.) is 3-4 mm lang, plat ovaal en geelachtig bruin van kleur met een duidelijke lengterib in het midden. De vrouwtjes zijn levendbarend en verwekken tot 1000 larven in 2-3 maanden.
De uitkomende jonge larven vestigen zich binnen enkele dagen op nieuwe planten en zetten zich vast langs
de middennerf. De ontwikkelingscyclus duurt van ei tot aan het volwassen dier ongeveer 2 maanden. Deze
soort produceert sterke honingdauwuitscheidingen.
De halvebol dopluis (Saissetia coffeae Walker) is tot 4 mm lang, rondovaal, 1-3 mm hoog gewelfd, donkerbruin
tot zwartachtig van kleur, glanzend. De vrouwtjes leggen tot 2000 eitjes onder het schild. Na de dood van het
moederdier gaat het schild omhoog en kruipen de jonge larven op nieuwe, onaangetaste plantendelen.
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Schadebeeld
Kenmerkend voor de aantasting met dopluizen is de extreem sterke honingdauwvorming met de daarop volgende besmetting door roetdauw. Besmette bloemen verwelken vroegtijdig.
Bij de voedselopname van oestervormige schildluizen wordt giftig speeksel afgescheiden, op de zuigplekken
vormen zich gele tot roodachtig bruine vlekken. Bij een ernstige aantasting ontstaan er groeistagnaties, maar
zelden deformaties.

Bestrijding
De chemische plantenbescherming moet consequent en herhaaldelijk uitgevoerd worden. Bij aantasting zijn
minstens 2-3 behandelingen met systemische insecticiden nodig met een tussentijd van 2 weken. Mineraalolie
werkt weliswaar behoorlijk betrouwbaar, maar als hij vaker ingezet wordt, is hij problematisch wat de verdraagzaamheid van verschillende orchideeën betreft. Bij chemische plantenbeschermingsmaatregelen moet
gelet worden op een constante wisseling van de werkzame stoffengroepen.

Biologische plantenbescherming
De biologische bestrijding van schildluizen in orchideeënculturen is mogelijk, maar moet op basis van een
nauwkeurige diagnose van de voorkomende soort luis volgen. Sommige nuttige organismen zijn alleen gespecialiseerd in bepaalde luizen.
Bij een vastgestelde aantasting met oestervormige schildluizen is geen differentiaaldiagnose noodzakelijk. De
commercieel verkochte nuttige organismen differentiëren niet en nemen alle schildluissoorten even goed aan.
De sluipwesp Aphytis melinus en verschillende lieveheersbeestjes (Chilocorus nigritus, Rhyzobius sp.) kunnen
ingezet worden.
Bij een aantasting met dopluizen moet de voorkomende soort bepaald worden. Tegen de Coccus hesperidum
kunnen de sluipwespen Microterys flavus, Metaphycus helvolus en Encyrtus lecaniorum met succes ingezet
worden. Als er Saissetia-soorten aanwezig zijn, kan behalve de Metaphycus en Encyrtus ook de sluipwesp Coccophagus lycimnia ingezet worden.
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Phalaenopsis: platte dopluis (Coccus hesperidum)
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Zygopetalum: schildluis (Diaspis boisduvalii)
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