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Biologie

(Pseudococcidae)
Wolluizen behoren systematisch tot de schildluizen (Coccina). De vertegenwoordigers van deze familie beschikken echter niet over een dekselachtig schild. De volwassen dieren zijn bepoederd met een meelachtige
wasafscheiding. De rand van het lichaam is voorzien van doornen, vooral aan het achtereind bevinden zich
voor een deel lange wasdraden. De vermeerdering volgt meestal via eitjes, afzonderlijke soorten zijn bij gunstige omstandigheden echter overwegend levendbarend.
Bij orchideeën zijn twee soorten van belang.
De citruswolluis (Planococcus citri Risso): 3-5 mm lang, ovaal donkergeel tot geelachtig bruin van kleur, bepoederd met een wasafscheiding, korte en dikke filamenten aan de rand van het lichaam. Zeer polyfaag levend
met sterke honingdauwafscheidingen. De gele eitjes worden in wolmassa’s op het achterlijf gelegd, het temperatuuroptimum ligt bij 24 °C.
De langstaartwolluis (Pseudococcus longispinus Targ.-Tozz. [= Pseudococcus adonidum L.]): 3-5 mm lange, roodachtig tot oranje gekleurde, ovale wolluis. Karakteristiek is de lengte van de staartdraden (filamenten), die
ongeveer zo lang zijn als het lichaam van de dieren. Extreem sterke honingdauwafscheidingen.
De dieren stammen uit tropische regionen wereldwijd en hebben zich in de laatste jaren ontwikkeld als voornaamste aandoening in orchideeënculturen. Ze zitten vaak in massa’s onder de bladeren, op bloemstengels
en bloembladeren en op veel plaatsen, waar ze eigenlijk geen voedsel kunnen vinden, bijv. potranden, kisten,
oppervlakken, broeikasconstructies, substraten, transportbakken, enz.
De levenswijze kenmerkt zich door een heel snelle uitbreiding in het plantenbestand. De vrouwtjes produceren in tegenstelling tot andere soorten geen eipakketten. De vermeerdering volgt door ovoviviparie, d.w.z. de
ontwikkeling en het uitkomen van de larven verloopt in het moederlijf, er worden dan levende larven afgezet.
Het 1e larvenstadium, de hele kleine „crawlers“, verlaten al na korte tijd het lichaam van het moederdier en
verspreiden zich zo al vroeg in het plantenbestand. Kort nadat ze met de voedselopname begonnen zijn, bedekken ze hun lichaam met een witte, wasachtige laag, wat hen een meelachtig uiterlijk geeft.
Dit larvenstadium is van allemaal het meest beweeglijke en neemt de langste ontwikkelingsperiode in beslag.
Bij temperaturen van 25-27 °C duurt de ontwikkeling van L1-L3 ongeveer 30-35 dagen. Na de eerste vervelling
kan men een onderscheid maken tussen de mannelijke en vrouwelijke dieren.
De vrouwtjes sterven na de geboorte van de jonge dieren.
De mannelijke wolluis is met ca. 1,5 mm kleiner dan het vrouwtje. Het lichaam is duidelijk onderverdeeld en
laat in tegenstelling tot de vrouwtjes een insectachtige habitus zien. De mannelijke dieren vormen vanaf het
2e larvenstadium een langwerpig coconachtig bouwsel uit wasafscheidingen. Daarin vindt de ontwikkeling
plaats tot het gevleugelde, volwassen insect. Ze hebben geen voedsel nodig, omdat ze tijdens de metamorfosestadia inactief zijn.
Het temperatuuroptimum voor de Pseudococcus longispinus ligt bij 25-27 °C, waarbij het aantal eitjes het
grootste is en de larvenontwikkeling het snelste gaat. Vanaf 35 °C sterven de dieren. In de regel worden er
meer vrouwelijke dan mannelijke nakomelingen geproduceerd, alleen bij 27 °C is de verhouding van vrouwtjes
tot mannetjes bijna aangezuiverd.
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De vrouwtjes kunnen bij gevaar een vloeistof afscheiden, dat aan de monddelen van kleinere roofzuchtige
insecten kunnen blijven plakken.
De Pseudococcus reageert slechter op chemische plantenbeschermingsmiddelen dan andere soorten. Ook bij
de biologische bestrijding is de kennis van de schadeverwekker van groot belang, want enkele van de commercieel geproduceerde nuttige organismen, vooral sluipwespen, parasiteren alleen op bepaalde wolluissoorten.

Schadebeeld
Een hoge vervuilingsgraad door honingdauw en de navolgende kolonisatie met roetdauw. Bij een massaal
voorkomen van wolluizen deformaties van de bladeren, sterke groeiremmingen, zuigplekken bij afzonderlijk
zittende dieren, omgeven door gele tot roodachtige vlekken. De wolluizen zitten vaak in massa’s onder de bladeren, op bloemstengels en bloembladeren. Bij de Phalaenopsis en Paphiopedilum zitten de dieren vaak diep in
de bladscheden verborgen.
Man kan waarnemen dat er juist bij de bloei-inductie van de orchideeën, die door temperatuurverlaging teweeg gebracht wordt, een massaal voorkomen van de luizen ontstaat. Deze vermeerdering is waarschijnlijk
terug te voeren op het feit dat de planten onder stress staan en zodoende gevoeliger zijn voor ongedierte en
ziekten. Een reden voor de grotere vestiging van de luizen op de bloemstengels of de bloemen zelf is vermoedelijk de verhoogde concentratie van aminozuren in deze plantendelen.

Bestrijding
Bij de chemische bestrijding van wolluizen moeten langdurige maatregelen voor de plantenbescherming ingepland worden. Een knockdowneffect, zoals hij bijv. bekend is van de bladluisbestrijding, moet hier niet beoogd
worden.
De eerste stap ter voorkoming van een aantasting ligt in de zorgvuldige controle van het importmateriaal.
Daarbij moet gelet worden op wolluizen in de bladoksels en de stengeltop, onopgemerkt binnengebracht
ongedierte kan zich vaak gedurende meerdere maanden verborgen houden, voordat er zichtbare schade aan
de culturen te zien is. Zolang een aantasting zich beperkt tot enkele planten, moeten deze vernietigd worden. Zodra er echter op meerdere plekken symptomen te zien zijn of een eerst niet zichtbare aantasting zich
uitbreidt tot een probleem, zijn chemische maatregelen absoluut noodzakelijk.
Het gunstigste tijdstip voor een chemische bestrijding is tijdens het uitkomen van de jonge dieren. In dit stadium kan er met insecticiden het hoogste rendement behaald worden. Wolluizen kunnen nog relatief goed bestreden worden, zolang er geen waswol gevormd is. Omdat echter altijd alle stadia gelijktijdig op de planten
zitten, dus er ook constant jonge dieren bijkomen, bovendien de larvenontwikkeling heel lang duurt, moeten
herhaalde behandelingen uitgevoerd worden met een tussentijd van 10–14 dagen.
Hoe ouder de larvenstadia worden, des te moeilijker wordt de bestrijding. Zodra er zich wollige wasdraden
gevormd hebben en het ongedierte daarmee beschermd is, vermindert de werking van de insecticiden aanzienlijk. Ook de meeste systemische preparaten behalen alleen nog onbevredigende successen. Oliehoudende
producten werken dan beter, maar mogen niet te vaak toegepast worden, bij de Phalaenopsis kan er bij het
regelmatige gebruik van olie fytotoxiciteit ontstaan.
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Een bestrijding van de Pseudococcus longispinus door middel van een spuitbehandeling is bij hoge temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid het meest effectief. Waarnemingen toonden aan dat er bij koele
temperaturen in de ochtend slechts weinig wolluizen te vinden waren, omdat ze zich heel verborgen ophielden. Zodra de temperatuur hoger werd en de relatieve luchtvochtigheid sterk steeg, hield een groot deel van
de luizen zich echter relatief onbeschermd boven de bladeren op.
De mannelijke wolluizen versterken hun vliegactiviteiten bij assimilatieverlichting. Voor het vangen van de
mannetjes kunnen daarom blauwe vangplaten onder lampen aangebracht worden. Ook het ophangen van
UV-lampen of feromoonvallen is aan te bevelen. De bestrijding van de mannelijke wolluis is heel zinvol, omdat
er zonder hen geen vermeerdering van het ongedierte mogelijk is.

Biologische plantenbescherming
Leptomastix dactylopii: een kleine, 3 mm grote sluipwesp, heel effectief tegen de Planococcus citri. Het dier is
geelbruin van kleur, maakt korte, huppende sprongen. Hoge temperaturen van minstens 24-27 °C zijn noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling. Dan worden er eitjes in een voldoende aantal in het derde nimfenstadium en in volwassen wolluizen gelegd. Hoge lichtintensiteiten zijn noodzakelijk, de inzet in de zomer is zinvol.
De Pseudococcus wordt door de sluipwesp niet geparasiteerd.
Leptomastidea abnormis: geelbruin van kleur, slechts ongeveer 2 mm lang. Alleen de Planococcus citri wordt
geparasiteerd. Temperaturen van 20-24 °C zijn ideaal voor de ontwikkeling van de sluipwesp. Omdat het dier
weinig eisen stelt aan licht, kan hij ook in het voorjaar en de herfst ingezet worden.
Cryptolaemus montrouzieri: het Australische lieveheersbeestje is 4 mm groot, oranje van kleur met zwarte
dekschilden. De larven zijn ca. 13 mm lang, met wit, wasachtig materiaal bepoederd. De Cryptolaemus is een
rover, die alle bekende wolluissoorten vreet. Ook de eigenschap dat hij voor aantastingshaarden geschikt is,
maakt het uitzetten van het nuttige organisme interessant. De kever maakt in de regel geen volledige ontwikkeling door in de broeikas. Ook toont hij geen speciale interesse in de Pseudococcus longispinus en geeft hij
de voorkeur aan andere wolluizen. Omdat de jonge larven van het lieveheersbeestje de voorkeur geven aan
het vreten van eitjes, en de vrouwtjes van de Pseudococcus longispinus geen eipakketten leggen, ligt in het
ontbreken van voedsel ook een reden voor het kleine succes. Tegen de Planococcus citri werkt de kever echter
voldoende.
Anagyrus fusciventris: een kleine sluipwesp, die alleen zittende Pseudococcus longispinus parasiteert, die zich
dan geelachtig verkleuren. Een beoordeling van de werking is heel moeilijk, omdat geparasiteerde stadia in
het plantenbestand moeilijk te vinden zijn. Bij een te ernstige uitgangsaantasting is de prestatie van de dieren
meestal te gering. Kan bij een geringe populatiedruk met regelmatige vrijlatingen goede resultaten leveren.
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Chrysoperla carnea: gaasvliegen zijn rovers met een breed prooispectrum. Ook de werking tegen de citruswolluis Planococcus citri is uit de praktijk in broeikassen bekend. De gaasvlieglarven in het honingraatsysteem
worden in orchideeënbestanden ingezet met een tussentijd van 14 dagen. Afhankelijk van de ernst van de aantasting worden er 10-30 dieren per m² ingezet. Ze kruipen ook in de nauwe schacht waarin de wolluizen zich in
het vroege stadium ophouden. De Chrysoperla vreet ook de Pseudococcus en kan de populatie lange tijd klein
houden. Zodra er echter een massavermeerdering ontstaat, zijn de inzetintervallen en de hoeveelheid nuttig
organisme niet voldoende. Als de bloemstengels gevormd worden, kruipen de gaasvliegen niet naar boven.
De Pseudococcus daarentegen zit dan met voorkeur op de knoppen en vormt koloniën op de zich ontwikkelende bloemen.
Episyrphus balteatus: zweefvlieglarven zijn eveneens polyfaag. De larven, in boekweitspelt als draagstof, worden bij orchideeën gestrooid. De larven vreten duidelijk wolluizen, maar trekken zich dan onmiddellijk terug
op een beschermd plekje. De relatief grote hoeveelheid boekweitspelt kan storend zijn. Deze blijven niet op
de bladeren liggen, maar worden tijdens de irrigatie ook in het hart van de planten gespoeld, waar dan secundaire verrotting kan ontstaan.
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Feromoon capsule tegen langstaartwolluis
(Pseudococcus longispinus)

Langstaartwolluis (Pseudococcus longispinus) onder pot

Langstaartwolluis (Pseudococcus longispinus)

Langstaartwolluis (Pseudococcus longispinus)

Langstaartwolluis (Pseudococcus longispinus)

Langstaartwolluis (Pseudococcus longispinus) met
schimmeldraden
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