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Biologie

Vlinders (Lepidoptera)
Duponcheliamot (Duponchelia fovealis Zeller)
Koolbladroller (Clepsis spectrana Treit.)
De schadelijke vlinder Duponchelia fovealis Zeller uit de familie van de Duponcheliamot stamt oorspronkelijk uit
Zuid-Europa. Hij is overwegend te vinden in koude kassenculturen en in gekoelde Phalaenopsis.
De distelvlinder is ca. 19-21 mm lang, bruin tot bruinzwart van kleur met fellere ringen op het achterlijf. Typisch
is het lange, naar boven gebogen achterlijf. De dieren zitten meestal onder de bladeren en vliegen snel weg
als ze gestoord worden.
De rupsen zijn 2-3 cm lang, de basiskleur is wit met veel kleine, bruine stipjes. De kop is donker. De rupsen vreten heel verborgen, meestal aan het substraatoppervlak of in de bovenste grondlaag. Daar zijn dan ook fijne
spinsels te herkennen waaronder de dieren beschermd zijn en zich later ook verpoppen.
De ontwikkeling onder broeikasomstandigheden duurt van het ei tot aan het volwassen dier ongeveer 6-8
weken, waarbij het vreetactieve larvenstadium met 3-4 weken het grootste deel inneemt.
De Clepsis spectrana is een in Midden-Europa levende koolbladroller die vaak in broeikassen voorkomt. De bladroller is ongeveer 15-24 mm groot, okerkleurig tot geelachtig met donkere vlekken. De rupsen zijn 20-25 mm
lang, bruin tot olijfgroen, de kop is zwart.

Schadebeeld
Bij de aantasting door de Duponchelia zijn meestal de jonge bladeren en bloemen beschadigd. Op het substraatoppervlak zijn fijne spinsels zichtbaar waaronder de rupsen vreten. Onder omstandigheden kunnen de
larven zich in de bladbasis boren.
De Clepsis spectrana komt vanaf juni soms in broeikassen voor. De rupsen vreten onder kleine spinsels aan
zachtere plantendelen, bijv. in de bloemen van de Masdevallia.

Bestrijding
Ter indicatie van de plaag kunnen er UV-lichtvallen in broeikassen geïnstalleerd worden. De vliegactiviteit kan
ook gemeten worden met feromonen of gele vangplaten.
Chemische behandelingen kunnen uitgevoerd worden met contactinsecticiden. Door de verborgen levenswijze moeten deze met herhaalde tussentijden gebeuren, totdat er geen aantasting meer is.
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Biologische plantenbescherming
De biologische controle is mogelijk met bronswespen (Trichogramma sp.). De kleine sluipwespen zijn ongeveer 0,5-2 mm lang en parasiteren uitsluitend op eitjes van schadelijke vlinders. De geparasiteerde eitjes
worden zwart en al korte tijd later kruipen de volwassen sluipwespen er uit. In de lege schaal van het eitje
blijft een goed zichtbaar, cirkelrond gat achter. De meeste soorten zijn polyfaag, maar geven de voorkeur aan
bepaalde waarden. In de praktijk worden in de broeikassen meestal verschillende soorten gemengd aangeboden.
Hypoaspis-roofmijten kunnen ingezet worden tegen verschillende soorten in de grond levend ongedierte. De
mijten bijten de eitjes kort voor het uitkomen van de larven op.
Insectenpathogene nematoden (Steinernema sp.) zijn eveneens mogelijk voor de biologische bestrijding. Bij
een herhaalde toepassing kan binnen korte tijd het aantal larven aanzienlijk verminderd worden.
Bacteriën leveren goede resultaten als insectenpathogene. Effectief tegen schadelijke vlinders zijn stammen
van de Bacillus thuringiensis (zgn. B.t.-preparaten). De bacterie vermeerdert zich in geïnfecteerde insecten
en ontwikkelen daar chlamydosporen. Bij de sporenvorming ontstaan eiwitkristallen (zgn. endotoxinekristallen). Als deze bacteriële producten door gevoelige insecten worden gegeten, vernietigen de kristallen de
cellen van de ingewanden. Dat leidt tot het binnendringen in het lichaam, waarna de insecten binnen korte tijd
sterven. B.t.-preparaten zijn geen contactmiddelen, maar een puur vraatgif. Na de opname door de bacterie
treedt een relatief snelle vreetstop van de larven op. Hoe kleiner en jonger de larven, des te sneller en beter
werken ook de ingezette B.t.-preparaten.

www.hark-orchideen.de

Alle verklaringen zonder garantie.

Orchideeën ongedierte

Vlinders

ORCHIDEEN

Liparis viridiflava: vraatschade veroorzaakt door een rups Masdevallia: vraatschade veroorzaakt door een rups

Masdevallia: vraatschade veroorzaakt door een rusp

Oncidium: rups op bloem stengel

Phalaenopsis: kaart met Trichogramma sluipwespen

Duponchelia fovealis in feromoon val
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Duponchelia fovealis in UV-lamp

Duponchelia fovealis, cocon

Duponchelia fovealis, rups pot

Duponchelia fovealis, volwassen dieren
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