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INLEIDING 

De suikerriettrips, Fulmekiola serrata (Kobus), is een wijdverspreide tripssoort die zich 

voornamelijk voedt met grasachtigen, waaronder suikerriet. Fulmekiola serrata is van oosterse 

origine, en werd in 1892 voor het eerst beschreven op suikerriet in Java. In 2004 werd de 

suikerriettrips voor het eerst waargenomen op het Afrikaanse vasteland, namelijk in Umfolozi 

(Zuid-Afrika). Sindsdien heeft de plaag zich steeds verder uitgebreid op het continent. Het lijkt 

zeer aannemelijk dat de trips zich al eerder in het gebied gevestigd had, maar door zijn kleine 

afmetingen en cryptische levenswijze nooit werd opgemerkt. De suikerriettrips veroorzaakt 

onder andere het oprollen van voornamelijk jonge bladeren en geelverkleuring van bladweefsel, 

waardoor de fotosynthesecapaciteit van de planten afneemt met groeivertragingen als gevolg. 

Wegens hun cryptische habitat en snelle resistentieontwikkeling is de chemische bestrijding van 

tripsen niet altijd even succesvol. 

Meer en meer aandacht gaat uit naar geïntegreerde bestrijdingsmethoden waarbij Orius 

roofwantsen een belangrijke rol kunnen spelen. Het genus Orius bevat immers diverse predators 

die al meer dan 20 jaar ingezet worden tegen een aantal economisch belangrijke plagen in land- 

en tuinbouwgewassen, waaronder tripsen. De in Zuid-Afrika voorkomende soorten Orius 

thripoborus (Hesse) en Orius naivashae (Poppius) en zijn er al meermaals waargenomen in en 

rond suikerrietvelden. Deze roofwantsen bieden zodoende perspectieven om ingezet te worden 

in Zuid-Afrikaanse suikerrietplantages. De ontwikkeling en reproductie van deze Orius spp. 

werden reeds bestudeerd op verscheidene voedingsbronnen en onder verschillende 

temperatuurregimes. In deze thesis worden de predatiecapaciteit en ontwikkeling van O. 

thripoborus en O. naivashae nagegaan op een aantal agronomisch relevante prooien. De 

predatiecapaciteit, het aantal prooien dat gepredeerd kan worden binnen een bepaalde 

tijdspanne, geeft een ruwe indicatie van het plaagonderdrukkend vermogen van een predator. 

Daarnaast is de mogelijkheid tot het vervolledigen van de levenscyclus op de prooi een 

belangrijke vereiste voor goede biologische bestrijders. 

In het eerste deel van deze studie wordt, onder laboratoriumcondities, nagegaan hoeveel 

prooien de tweede- en vierdestadiumnimfen en volwassen wijfjes van zowel O. thripoborus als O. 

naivashae kunnen doden in een periode van 24 uur en bij een temperatuur van 25 °C. De 

onderzochte prooien zijn tweedestadiumlarven en adulten van de Californische trips 

(Frankliniella occidentalis Pergande), tweede- en derdestadiumnimfen van de groene perzikluis 

(Myzus persicae subsp. persicae Sulzer) en tenslotte eitjes en deutonimfen van de bonenspintmijt 

(Tetranychus urticae Koch).   
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In het tweede luik worden verschillende ontwikkelingsparameters van O. thripoborus en O. 

naivashae geëvalueerd, bij een constante temperatuur van 25 °C, op een dieet van eerste- en 

tweedestadiumlarven van de Californische trips, op een dieet bestaande uit alle stadia van de 

groene perzikluis en tenslotte op een dieet dat alle stadia van de bonenspintmijt bevat. 

In deze thesis werd zodoende gewerkt met F. occidentalis in plaats van F. serrata. De 

Californische trips is immers makkelijker te kweken. Bovendien werd ook deze soort reeds 

opgemerkt in Zuid-Afrika. 

 



 

DEEL I   LITERATUURSTUDIE 

1. Orius spp. 

1.1. Taxonomie 

Orius spp. worden als volgt geclassificeerd (Lattin, 1999): 

          Orde: Hemiptera 

                        Suborde: Heteroptera 

                                      Subgroep: Geocorisae 

                                                    Infraorde: Cimicomorpha 

                                                                  Superfamilie: Cimicoidea 

                                                                                Familie: Anthocoridae 

                                                                                              Subfamilie: Anthocorinae 

                                                                                                            Rang: Oriini 

                                                                                                                          Genus: Orius (Wolff) 

                                                                                                                                        Subgenus: Orius 

De orde van de Hemiptera (snavelinsecten, halfvleugeligen) omvat een heterogene groep 

insecten met stekend-zuigende monddelen en een gelede zuigsnavel (rostrum). Op basis van het 

verschil in vleugelstructuur en de positie van het rostrum wordt de orde van de Hemiptera 

verder ingedeeld in de onderordes Homoptera en Heteroptera. De onderorde van de 

Heteroptera (wantsen) groepeert een groot aantal insecten met een hemimetabole 

ontwikkeling; ze ondergaan een onvolledige metamorfose gedurende hun levenscyclus. Het 

rostrum van wantsen bevindt zich vooraan op de kop. De voorvleugels zijn gedeeltelijk verhard 

en liggen in rust plat op elkaar. De verharde voorvleugels beschermen de zachtere 

achtervleugels, die gebruikt worden om te vliegen. Het merendeel van de families, beschreven 

binnen de Heteroptera, is terug te vinden in alle delen van de wereld, met uitzondering van 

Antarctica (Drukker, 2007; Henry, 2009; Tirry, 2010). Hun lange evolutionaire geschiedenis en 

groot aanpassingsvermogen hebben gezorgd voor een grote functionele en biologische 

diversiteit binnen deze onderorde (Schuh en Slater, 1995). 

De familie van de Anthocoridae (bloemenwantsen) is een grote, kosmopolitische familie van 

roofwantsen, waaronder de Orius wantsen (Figuur 1). Ze bevat zo’n 500 à 600 species, verspreid  
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over ongeveer 90 genera. Ondanks het relatief lage aantal taxa binnen hun familie zijn de 

bloemenwantsen wereldwijd verspreid. De meeste species zijn predators van kleine Arthropoda 

(geleedpotigen), zowel tijdens de juveniele stadia als het volwassen stadium. Sommige soorten 

consumeren uitsluitend plantaardig of dierlijk materiaal terwijl andere als ware polyfagen 

beschouwd kunnen worden. Orius spp. zijn zoöfytofaag, dit zijn carnivoren die zich ook met 

plantaardig materiaal kunnen voeden. De meeste bloemenwantsen kunnen roven op een breed 

gamma aan prooien, en hebben bijgevolg ook een weinig uitgesproken waardplantenvoorkeur 

(Drukker, 1997; Lattin, 1999; Horton, 2008; Henry, 2009; Torres en Boyd, 2009). Typische 

kenmerken van de leden van de Anthocoridae familie zijn hun cryptische habitat en 

vleugelpolymorfisme. Andere eigenschappen van de bloemenwantsen zijn de kleine afmetingen 

(1,4 tot 4,5 mm), het drieledige labium, de afwezigheid van ingesloten cellen in het hemelytraal 

membraan en de duidelijke aanwezigheid van een cuneus in de voorvleugels. Het beweeglijke 

driedelige rostrum wordt in rust onder het lichaam gehouden. In tegenstelling tot de leden van 

de Miridae hebben species, behordend tot de Anthocoridae, ocelli aan de dorsale zijde van de 

kop (Hernández en Stonedahl, 1999; Horton, 2008; Henry, 2009; Tirry, 2010). 

 
Figuur 1: Adult van Orius sp. (Malais en Ravensberg, 2003) 

1.2. Indeling en voorkomen 

Binnen de familie van de Anthocoridae is een eenduidige classificatie afwezig, de gehanteerde 

indeling is bijgevolg verschillend naargelang de auteur. Cassis en Gros (1995) gebruikten een 

classificatie die de Anthocoridae als één familie beschouwt, onderverdeeld in drie subfamilies, 

de Anthocorinae, de Lasiochilinae en de Lyctocorinae. De hierboven weergegeven taxonomische 

indeling is gebaseerd op deze classificatie. Schuh en Slater (1995) daarentegen aanschouwden 

deze subfamilies als aparte families, aangezien de Lasiochilinae niet aan traumatische 

inseminatie doen. Er wordt immers verondersteld dat de overgang naar deze vorm van 

bevruchting slechts één keer plaatsgevonden heeft in de evolutionaire geschiedenis (Henry, 

2009). De Oriini, zoals beschreven door Carayon (1972), is een rang binnen de subfamilie van de 

Anthocorinae en bevat 17 genera, waarbij het genus Orius Wolff de grootste is (Postle et al., 
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2001). Wereldwijd komen er meer dan 70 soorten roofwantsen voor binnen dit genus (Horton, 

2008). In Afrika zijn er 38 species beschreven, al zouden slechts 60 tot 70% van de soorten er 

gekend zijn (Hernández en Stonedahl, 1999). Het genus Orius Wolff werd door Wagner (1952) 

onderverdeeld in vier subgenera: Heterorius Wagner, Orius sensu stricto, Microtracheila Blöte en 

Dimorphella Reuter. Deze onderverdeling is geschikt om species in Oost-Afrika te beschrijven. 

Wegens het ontbreken van een aantal belangrijke karakteristieken in deze classificatie is ze niet 

geschikt voor taxa voorkomend in Azië (Herring, 1966). Omwille van deze reden bestaan er 

uitbreidingen op de classificatie van Wagner (1952), waarin een plaats kan worden gegeven aan 

de Aziatische Orius spp. (Hernández en Stonedahl, 1999). De karakterististieken van de 

mannelijke en vrouwelijke genitalia worden het meest aangewend om de Orius soorten van 

elkaar te onderscheiden (Hernández en Stonedahl, 1999; Horton, 2008).  

Op basis van enkele uitwendige kenmerken kan echter een duidelijk onderscheid worden 

gemaakt tussen de twee soorten die in deze thesis werden bestudeerd, namelijk Orius naivashae 

(Poppius) en de kleinere Orius thripoborus (Hesse) (Figuur 2). Orius thripoborus wordt 

gekenmerkt door de aanwezigheid van vier lange setae op de hoeken van het pronotum. Bij deze 

soort zijn op de buikzijde van het laatste abdominale segment bovendien meerdere lange haren 

waar te nemen. Bij O. naivashae daarentegen is het pronotum onbehaard en bevat de ventrale 

zijde van het laatste abdominale segment slechts twee lange haren (Hernández en Stonedahl, 

1999).  

 
Figuur 2: Volwassen wijfje van O. naivashae (links) en O. thripoborus (rechts) (Hernández en 

Stonedahl, 1999) 

Orius thripoborus en O. naivashae worden frequent teruggevonden in bepaalde gebieden van 

Oost-Afrika (Hernández en Stonedahl, 1999). Orius naivashae komt voor in Kenia waar ze 

predeert op onder andere de katoendaguil, Helicoverpa armigera (Hübner), een beschadiger van 

katoenplanten, Gossypium arboreum L. (Hernández en Stonedahl, 1999). Maes (2009), Cottenie 

(2010) en Vangansbeke (2010) troffen deze soort eveneens aan in en rond Zuid-Afrikaanse 

suikerrietplantages. Orius thripoborus werd reeds opgemerkt in Zuid-Afrika (Hesse, 1940), Sint-
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Helena (Carayon, 1976) en Kenia (van den Berg en Cock, 1995). In Zuid-Afrika vonden ook Maes 

(2009), Cottenie (2010) en Vangansbeke (2010) deze roofwants terug in en nabij 

suikerrietvelden. Orius thripoborus predeert onder andere op H. armigera, Mononychellus 

tanajoa (Bonder), Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) en Fulmekiola serrata (Kobus) (Denill, 

1992; Hernández en Stonedahl, 1999). 

1.3. Levenscyclus en morfologie 

Wantsen van het genus Orius ondergaan een hemimetabole ontwikkeling en doorlopen hierbij 

zeven stadia: het eistadium, de vijf nimfenstadia en het volwassen stadium (Figuur 3) (Malais en 

Ravensberg, 2003; Horton, 2008). Het -al dan niet succesvolle- verloop van deze cyclus wordt 

sterk beïnvloed door zowel biotische als abiotische factoren (zie verder). 

 
Figuur 3: Morfologie van de zeven ontwikkelingsstadia van Orius sp. (Malais en Ravensberg, 2003) 

1.3.1. Ei 

De eieren worden vrijwel evenwijdig en meestal afzonderlijk afgelegd in levend plantenweefsel 

met behulp van een legboor (ovipositor). Pas afgelegde eitjes zijn kleurloos, ongeveer 0,4 mm 

lang en 0,13 mm breed. Nadien worden ze melkachtig wit. De plaats van eileg is afhankelijk van 

de soort. De ingebedde eitjes zijn nauwelijks zichtbaar, enkel het witte dekseltje (operculum) en 

een lichte verhoging van het bladoppervlak kunnen eventueel met het blote oog worden 

waargenomen. Indien de eitjes zich niet volledig in het plantenweefsel bevinden, kunnen tijdens 

de embryonale ontwikkeling het geel-oranje lichaampje en de rode oogjes zichtbaar worden 

doorheen het chorion (Isenhour en Yeargan, 1981; Malais en Ravensberg, 2003; Drukker, 2007).  

1.3.2. Nimf 

De nimfen zijn morfologisch zeer gelijkend aan de adulten, maar hebben nog geen goed 

uitgebouwde vleugels, ocelli of reproductieve structuren (Horton, 2008). Pas ontloken nimfen 

zijn glanzend en bijna kleurloos. Na enkele uren krijgen ze hun gele kleur, die gedurende de 

verdere ontwikkeling steeds donkerder wordt. Deze kleurovergang is afhankelijk van de 

beschouwde Orius soort (Malais en Ravensberg, 2003). Verder kan, bij bijvoorbeeld Orius 
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insidiosus (Say), gedurende de drie eerste nimfenstadia de inwendige dorsale geurklier 

geobserveerd worden ter hoogte van het derde, vierde en vijfde abdominale segment (Isenhour 

en Yeargan, 1981). Typerend voor alle Orius nimfen is bovendien de aanwezigheid van rode 

oogjes. De vleugelaanleg start gedurende het tweede stadium, maar is pas in het vijfde stadium 

duidelijk waarneembaar (Malais en Ravensberg, 2003). 

1.3.3. Adult 

Tijdens de eerste uren in het volwassen stadium zijn de roofwantsen nog geelachtig, nadien 

krijgen ze hun karakteristieke kleuren. De tint van Orius spp. varieert van bruin tot zwartachtig, 

waarbij de vleugels in het algemeen lichtere grijswitte tot bruine vlakken bevatten (Malais en 

Ravensberg, 2003). De paring start snel na het bereiken van het volwassen stadium, de 

ovipositie enkele dagen nadien. Parthenogenese komt niet voor. Een goede 

voedselbeschikbaarheid voor de wijfjes is belangrijk voor de ovipositie. Het dagelijkse aantal 

gelegde eitjes per wijfje daalt naarmate het wijfje ouder wordt (Alauzet et al., 1994). 

Morfologisch zijn adulte mannetjes en wijfjes te onderscheiden op basis van het abdomen. Bij 

wijfjes zal het achteruiteinde volumineuzer en symmetrisch zijn, in tegenstelling tot dat van de 

mannetjes (Figuur 4) (Hernández en Stonedahl, 1999; Malais en Ravensberg, 2003; Horton, 

2008; Maes, 2009).  

 
Figuur 4: Ventrale zijde van het abdomen van een mannetje (a) en een wijfje (b) van Orius sp. 

(Maes, 2009) 

1.4. Ecologie 

1.4.1. Abiotische factoren 

1.4.2.1. Temperatuur 

Insecten zijn poikilotherm en kennen bijgevolg een sterk temperatuursafhankelijke 

ontwikkelingsduur, mortaliteit, reproductie en levensduur (Schwartz, 2003). 

De ontwikkeling van een soort kan slechts plaatsvinden indien de omgevingstemperatuur zich 

boven haar ontwikkelingsnulpunt bevindt. Bij het overschrijden van de bovenste 

drempeltemperatuur zal deze ontwikkeling sterk gereduceerd worden en eventueel volledig 
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stoppen. De warmtebehoefte van een stadium, uitgedrukt in daggraden, is de benodigde 

hoeveelheid warmte om dit stadium te voltooien. Deze warmtebehoefte is zodoende een 

combinatie van temperatuur (ten opzichte van het ontwikkelingsnulpunt) en tijd. Bij 

temperaturen gelegen tussen de onderste en bovenste drempeltemperatuur zal het aantal 

benodigde daggraden constant zijn voor een bepaald ontwikkelingsstadium van een gegeven 

soort (Chyzik et al., 1995; Cocuzza et al., 1997a; Nagai en Yano, 1999; Flint en Gouveia, 2001; 

Ohta, 2001; Schwartz, 2003; Alauzet et al., 2004). De Ro (2011) vond, gebruik makend van het 

lineaire daggradenmodel, dat het ontwikkelingsnulpunt voor de totale ontwikkeling van O. 

naivashae en O. thripoborus respectievelijk 11,4 en 10,2 °C bedroeg. Desalniettemin ontloken de 

eitjes van beide roofwantsen niet bij een temperatuur van 12 °C. De berekende warmtebehoefte 

bedroeg ongeveer 235 daggraden voor O. naivashae en 257 daggraden voor O. thripoborus. 

Bovendien bleek dat de bovenste drempeltemperatuur van O. thripoborus circa 29 °C was. Deze 

van O. naivashae zou enkele graden Celsius hoger liggen, nabij 33 °C.  

De duur van een ontwikkelingsstadium van Orius wantsen is eveneens temperatuursafhankelijk, 

aangezien er een zekere warmtehoeveelheid beschikbaar moet geweest zijn vooraleer een 

ontwikkelingsstadium voltooid kan worden. De roofwants zal, naarmate de temperatuur 

toeneemt, de stadia sneller doorlopen indien de beschouwde temperatuur de bovenste 

drempeltemperatuur niet overschrijdt (Cocuzza et al., 1997a; Nakashima en Hirose, 1997; Nagai 

en Yano, 1999; Ohta, 2001; Alauzet et al., 2004). Voor O. naivashae en O. thripoborus werd 

eveneens waargenomen dat de ontwikkelingsduur van zowel de eitjes als de nimfen afnam bij 

stijgende temperaturen, en dit binnen het bereik van 15 tot 30 °C (De Ro, 2011). 

Het overlevingspercentage van eitjes en nimfen van Orius spp. wordt evenzeer beïnvloed door 

de temperatuur (Cocuzza et al., 1997a; Nakashima en Hirose, 1997; Nagai en Yano, 1999; Ohta, 

2001; Alauzet et al., 2004). Uit experimenten van De Ro (2011) is gebleken dat temperaturen 

gelegen tussen 19 en 29 °C resulteerden in de hoogste overlevingskansen voor de juvenielen, 

ongeveer 75 en 85% voor respectievelijk O. naivashae en O. thripoborus. Temperaturen gelegen 

buiten dit interval zorgden in het algemeen voor een stijging van de mortaliteit. 

De levensduur en reproductieve eigenschappen van Orius roofwantsen zijn eveneens afhankelijk 

van de temperatuur. In het algemeen nemen, binnen een gunstig temperatuursbereik, zowel de 

levensverwachting, de preovipositie- en de ovipositieperiode af wanneer de temperatuur 

toeneemt (Cocuzza et al., 1997a; Nagai en Yano, 1999; Alauzet et al., 2004). De Ro (2011) vond 

dat, indien de temperatuur toenam van 15 naar 33 °C, de gemiddelde levensduur van O. 

thripoborus afnam van 80 dagen naar 11 dagen. De levensduur van mannelijke O. naivashae 

adulten daarentegen was langer bij 19 °C dan bij 15 °C. Bij hogere temperaturen werd ook hier 

een afname in de levensverwachting waargenomen. Bij beide soorten resulteerde een 
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temperatuur van 25 °C in het grootste aantal afgelegde eitjes per wijfje. Bovendien zorgde een 

temperatuur van 33 °C voor het stilleggen van de ovipositie bij O. thripoborus.  

Er dient opgemerkt te worden dat fluctuerende temperaturen bovenstaande parameters sterk 

kunnen beïnvloeden. Zo is uit proeven met Orius niger (Wolff) gebleken dat 

temperatuursschommelingen van 10 tot 22 °C (met 16 °C als gemiddelde) aanleiding gaven tot 

gemiddeld 67,1 afgelegde eitjes per wijfje gedurende haar leven, wat beduidend meer was dan 

de afgelegde hoeveelheid bij een constante blootstelling aan 18 °C, waarbij er gemiddeld 9,5 

eitjes afgelegd werden per wijfje (Bahși en Tunç, 2008). 

1.4.2.2. Fotoperiode 

De fotoperiode kan eveneens een invloed hebben op de ontwikkeling en reproductie van Orius 

species. Zo vonden Bahși en Tunç (2008) dat, bij een temperatuur van 26 °C, de totale 

ontwikkeling van O. niger sneller verliep bij een lichtregime van 16:8 u (L:D) dan bij een kortere 

fotoperiode. Er werden bij O. niger echter geen significante effecten waargenomen van de 

fotoperiode op andere parameters zoals mortaliteit en fecunditeit. Bij een gegeven constante 

temperatuur van 18 °C zou de ontwikkeling van een Nederlandse populatie van Orius majusculus 

(Reuter) onder korte dag omstandigheden versneld worden (van den Meiracker, 1994). Een 

dergelijke afnemende ontwikkelingsduur van de nimfen bij een korte daglengte bevordert een 

vroegere en meer gesynchroniseerde ontluiking van de adulten. Dit is belangrijk bij soorten die 

overwinteren als adult, zoals Orius spp. (Musolin et al., 2004). 

De meeste Orius soorten uit gematigde streken, die bijgevolg blootgesteld worden aan cyclisch 

wederkerende seizoenen, zijn diapauzegevoelig. Deze rusttoestand geeft het insect de 

mogelijkheid om  de ongunstige winterperiode te overbruggen. De fotoperiode speelt bij Orius 

spp., net zoals bij vele andere Heteroptera, een belangrijke rol in de inductie van diapauze. 

Aangezien, voor zover bekend, enkel adulte wijfjes in diapauze gaan wordt deze fase soms 

aangeduid als reproductieve diapauze (van den Meiracker, 1994; Musolin en Saulich, 1999). 

Mannelijke individuen sterven veelal voor of tijdens de ongunstige wintermaanden, net zoals de 

eitjes en de nimfen. De reproductieve diapauze heeft als gevolg dat wijfjes bij aanvang van de 

winter hun ei-afleg tijdelijk stilleggen, waarna deze hervat kan worden in het voorjaar. Ze 

kunnen tijdens deze periode wel nog steeds actief zijn en zich blijven voeden (Chyzik et al., 

1995; Shimizu en Kawasaki, 2001). Er is bovendien gebleken dat reeds gepaarde wijfjes grotere 

overlevingskansen hebben dan wijfjes die niet gecopuleerd hebben voor het aanbreken van de 

winter (Kobayashi en Osakabe, 2009). 

Diapauze wordt ingeleid bij een zekere daglengte en/of temperatuur, waarvan de kritische 

waarde varieert naargelang de soort en het oorsprongsgebied van een populatie binnen een 
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gegeven soort (Musolin en Saulich, 1999; Shimizu en Kawasaki, 2001). Van den Meiracker 

(1994) onderzocht de diapauzegevoeligheid van O. insidiosus, O. majusculus, Orius albidipennis 

(Reuter) en Orius tristicolor (White) bij een temperatuur van 18 °C. Er is gebleken dat onder 

deze omstandigheden de diapauze bij O. insidiosus en O. majusculus geïnduceerd wordt bij 

daglengten van respectievelijk 12:12 u (L:D) en 16:8 u (L:D). Bij O. tristicolor daarentegen ging 

meer dan de helft van de wijfjes in diapauze, onafhankelijk van de heersende fotoperiode. Het 

aantal O. albidipennis wijfjes dat bij 18 °C in diapauze ging was zeer laag, ook bij een daglengte 

van 8 u. Chyzik et al. (1995) concludeerden eveneens dat het optreden van diapauze bij O. 

albidipennis, aanwezig in Israëlische velden, niet beïnvloed werd door het heersende 

lichtregime. Een daling van de temperatuur tot onder de 15 °C daarentegen zorgde wel voor het 

stilleggen van de reproductie bij de wijfjes. Musolin en Ito (2008) ondervonden dat er 

geografische verschillen aanwezig kunnen zijn betreffende de diapauzegevoeligheid van Orius 

roofwantsen. In Noord-Japan was een stijgende temperatuur verantwoordelijk voor een afname 

van de kritische daglengte, nodig voor de inductie van de diapauze bij Orius sauteri (Poppius). In 

het warmere Centraal-Japan daarentegen kwam, zelfs bij korte-dag-omstandigheden, diapauze 

minder frequent voor. Al bleek ook hier een stijging in temperatuur de respons van O. sauteri op 

dezelfde wijze te beïnvloeden. De kritische fotoperiode voor Orius minutus (Linnaeus) was op 

beide locaties echter onafhankelijk van de heersende temperatuur. Dergelijke geografische 

variabiliteit werd eveneens waargenomen bij andere Orius spp. zoals Orius nagaii (Yasunaga), 

Orius tantillus (Motschulsky) en O. insidiosus (Chyzik et al., 1995; Shimizu en Kawasaki, 2001). 

1.4.2. Biotische factoren 

1.4.2.1. Voedselbronnen 

1.4.2.1.1. Natuurlijke voedselbronnen 

1.4.2.1.1.1. Dierlijk voedsel 

De leden van de Anthocoridae zijn gekend te roven op kleine insecten zoals tripsen 

(Thysanoptera) (Figuur 5), bladluizen (Aphidoidea), witte vliegen (Aleyrodoidea), mijten (Acari 

of Acarina), schildluizen (Coccoidea) en eitjes van verschillende insecten en mijten (Bellows en 

Fischer, 1999; Lattin, 1999; Malais en Ravensberg, 2003; Horton, 2008). Orius spp. kunnen 

eveneens prederen op andere predators zoals Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot), 

Amblyseius cucumeris (Oudemans), Macrolophus caliginosus (Wagner) en Aphidoletes aphidimyza 

(Rodani). Deze vorm van predatie wordt aangeduid met de term ‘intraguild predatie’ aangezien 

ze veelal één of meerdere prooien delen met de Orius wantsen (Venzon et al., 2001; Jakobsen et 

al., 2004; Magelhães et al., 2005; Hosseini et al., 2010). Onder predatie wordt het actief bejagen 

van een prooi door een organisme verstaan, met als doel deze te doden en te consumeren. Bij 

arthropode predators kan predatie op verschillende manieren worden uitgedrukt, door middel 
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van modellen of aan de hand van de predatiecapaciteit (Coll en Ridgway, 1995; van den 

Meiracker en Sabelis, 1999; Montserrat et al., 2000; Gitonga et al., 2002). 

 
Figuur 5: Een volwassen O. laevigatus predeert een tripslarve (SESIL, 2012) 

Orius spp. ontdekken hun prooi eerder toevallig, voornamelijk door middel van geur en 

aanraking. Het visuele aspect speelt hierbij nauwelijks een rol. Het gebied dat wordt 

waargenomen door de predator wordt bepaald door de lengte van de antennen en de hoek 

waaronder deze gehouden worden (Malais en Ravensberg, 2003). Cocuzza et al. (1997a) hebben 

vastgesteld dat Orius laevigatus (Fieber) en O. albidipennis hun prooien slechts opmerken indien 

deze ten hoogste 0,5 – 1 cm van hen verwijderd zijn. De wantsen houden hun prooi vast met hun 

voorpoten waarna er via de stiletten verteringsenzymen en toxines geïnjecteerd worden in de 

prooi. De prooien sterven meestal binnen enkele seconden. De vertering gebeurt zowel 

mechanisch, door de beweging van de stiletten, als chemisch, door de inwerking van 

spijsverteringsenzymen. Deze voorverteerde brij wordt nadien opgezogen, waarna het exoskelet 

van de prooi achterblijft. Er vindt dus met andere woorden een extracorporale vertering plaats 

(Cohen, 1995; Cocuzza et al., 1997a; Torres en Boyd, 2009; Biobest, 2012). Daarnaast zijn Orius 

wantsen redelijk goede vliegers, zodat ze zich kunnen verplaatsen naar nieuwe prooihaarden 

(Lattin,1999; Malais en Ravensberg, 2003). 

In het algemeen heeft een dieet van tripsen een positieve invloed op de ontwikkeling en 

reproductie van Orius roofwantsen. Bladluizen daarentegen kunnen eerder als prooien van een 

minderwaardige nutritionele kwaliteit beschouwd worden (Wearing en Colhoun, 1999; Bush et 

al., 1993; Mendes et al., 2002; Blaeser et al., 2004). De overlevingsgraad van Orius spp. kan 

eveneens beïnvloed worden door factoren die niet gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de 

betreffende prooi. Zo kunnen bijvoorbeeld de eerste nimfenstadia geïmmobiliseerd worden 

door de aanwezigheid van kleverige honingdauw, gesecreteerd door bladluizen. De honingdauw 

kan eveneens accumuleren op hun rostrum, waardoor het voeden bemoeilijkt en eventueel 

volledig verhinderd wordt (Bush et al., 1993). 
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Zowel biotische als abiotische factoren kunnen een invloed uitoefenen op het predatievermogen 

van de roofwantsen. De belangrijkste factoren worden hier kort aangehaald. 

Temperatuur 

De temperatuur kan een groot effect hebben op de fenologie, ontwikkeling en activiteitsgraad 

van zowel de predator als de prooi, waarbij een wijziging in temperatuur de interacties tussen 

beide kan beïnvloeden (Bentz et al., 1991; Powell et al., 2000; Gutierrez et al., 2008). Zoals 

eerder vermeld werd, vertragen lage temperaturen de ontwikkeling van een insect, waarbij de 

individuele levensstadia een grotere tijdspanne in beslag nemen. Indien er voornamelijk op 

juveniele prooien geroofd wordt, kan dit leiden tot een sterkere afname van de prooidensiteit. 

Hogere temperaturen daarentegen spelen in dit geval in het voordeel van de prooi (Thomas en 

Blanford, 2003; Xia et al., 2003; Logan et al., 2006; Logan en Wolesensky, 2007). In het algemeen 

zullen in proeven waarbij de predatie nagegaan wordt bij verschillende constante temperaturen, 

de roofwantsen meer prooien consumeren bij hogere temperaturen, voornamelijk als gevolg van 

hun versneld metabolisme (Gitonga et al., 2002). 

Vegetatie 

Het effect van de plantengemeenschap op het zoekgedrag kan zowel direct als indirect zijn. De 

directe invloed heeft betrekking op de predator zelf. Zo kan zijn voortbewegingssnelheid of 

stopfrequentie verschillen tussen plantensoorten. Factoren zoals de textuur van de bladeren, de 

aanwezigheid van haren op het bladoppervlak, de voedingswaarde van de plant en de eventuele 

productie van allelochemicaliën spelen hierbij een belangrijke rol. Een behaard bladoppervlak 

zal de tijd die een wants spendeert aan het zoeken en vangen van een prooi doen toenemen. 

Indirect kan de plantengemeenschap een invloed uitoefenen op het gedrag van predators door 

haar effect op de dichtheid en verspreiding van de prooien. Het is echter moeilijk om beide 

effecten te kwantificeren aangezien zowel de predator als de prooi een ander gedrag kunnen 

vertonen in elkaars aanwezigheid (Coll en Ridgway, 1995; Rapusas et al., 1996; Brown et al., 

1999; Perdikis et al., 2004a; Magelhães et al., 2005). Planten met epidermale oneffenheden 

hebben in het algemeen een negatieve invloed op het predatievermogen van Orius spp. Coll et al. 

(1997) stelden vast dat O. insidiosus een betere predator was in granen (Poaceae) en 

bonenplanten (Fabaceae) dan in tomatenplanten (Solanum lycopersicum L.). Voornamelijk de 

aanwezigheid van trichomen op tomatenplanten zou hiervoor verantwoordelijk zijn, aangezien 

deze enerzijds interfereren met de zoekefficiëntie van O. insidiosus en anderzijds schuilplaatsen 

creëren voor de prooien (Coll en Ridgway, 1995; Coll et al., 1997). Reitz et al. (2002) vermelden 

dat Frankliniella bispinosa (Morgan) en Frankliniella tritici (Fitch), aanwezig op tomatenplanten, 

minder gevoelig zijn voor predatie door O. insidiosus dan wanneer ze zich bevinden op 
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bijvoorbeeld peperplanten. Verder kunnen planten van een lage nutritionele kwaliteit voor de 

predator, de predatiecapaciteit doen toenemen (Perdikis et al., 1999; Perdikis et al., 2004a). 

Dieet 

Uit experimenten is gebleken dat het type voedsel dat door predators in hun juveniele stadia 

werd geconsumeerd een invloed kan hebben op hun predatievermogen als adult (Ferran et al., 

1997). Hénaut et al. (2000) deden onderzoek naar het mogelijke verband tussen het 

predatiegedrag van O. majusculus adulten op de erwtenbladluis, Acyrthosiphon pisum (Harris) en 

het voedsel waarmee de Orius nimfen opgegroeid waren, meerbepaald eitjes van de meelmot, 

Ephestia kuehniella (Zeller) of A. pisum zelf. Meer dan de helft van de adulten, opgekweekt op A. 

pisum, was in staat om binnen de 10 minuten een prooi af te doden. Bovendien had iedere adult 

contact gezocht met A. pisum. Van de O. majusculus adulten, opgekweekt op meelmotteneitjes, 

bleek er geen enkele zijn prooi te kunnen doden binnen deze tijdspanne, ondanks het feit dat de 

helft van de adulten contact gezocht had met de erwtenluis. Uit observaties werd duidelijk dat in 

het laatste geval de wantsen steeds een lateraal contact met de bladluizen maakten, waarop de 

prooi de wantsen onmiddellijk wegduwde met haar poten. Bij de met bladluizen grootgebrachte 

adulten daarentegen betrof het in meer dan 80% van de gevallen een frontale benadering, zodat 

A. pisum zichzelf nauwelijks kon verdedigen tegen de aanval. Deze meer succesvolle strategie 

van benaderen werd aangeleerd gedurende de juveniele stadia van O. majusculus. De op E. 

kuehniella ontwikkelde O. majusculus adulten vertoonden overigens een ander 

bewegingspatroon na een interactie gehad te hebben met A. pisum. Hun meer rechtlijnige en 

snellere voortbeweging na het contact zou kunnen duiden op vluchtgedrag voor de prooi. Uit 

andere experimenten werd dan weer geconcludeerd dat de predatiecapaciteit van O. laevigatus 

op Frankliniella occidentalis (Pergande) niet beïnvloed werd naargelang de nimfen gekweekt 

werden op E. kuehniella eitjes, pollen of een kunstmatig dieet gebaseerd op eigeel (Bonte en De 

Clercq, 2010). 

Het type voedsel, recentelijk geconsumeerd door de roofwants, kan bovendien het gedrag van 

zijn prooien wijzigen. Venzon et al. (2000) stelden vast dat larven van F. occidentalis meer 

frequent schuilplaatsen opzochten indien ze blootgesteld werden aan de karakteristieke geur 

die vrijkwam wanneer O. laevigatus zich voordien gevoed had met soortgenoten van de prooi.  

1.4.2.1.1.2. Plantaardig voedsel 

Orius roofwantsen zijn zoöfytofage organismen, het zijn dus in eerste instantie carnivoren die 

zich eveneens kunnen voeden met plantaardig materiaal zoals plantensappen, stuifmeel en 

nectar. Deze rovers kunnen de vegetatie aanwenden indien de beschikbaarheid aan prooien 

ontoereikend wordt, om zich te voorzien van voldoende vocht of om hun dierlijk dieet aan te 
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vullen met andere nutriënten (Salas-Aguilar en Ehler, 1977; Du en Yan, 1994; Armer et al., 1998; 

Cocuzza et al., 1997b; Torres en Boyd, 2009). Facultatief fytofage predators zijn nuttig in 

biologische bestrijdingsprogramma’s aangezien ze zichzelf -tot op een zekere hoogte- in stand 

kunnen houden indien het aantal prooien schaars is (Naranjo en Gibson, 1996). Bovendien 

maakt deze eigenschap een preventieve uitzetting van de natuurlijke vijand mogelijk. Zo kan 

bijvoorbeeld O. laevigatus preventief losgelaten worden in stuifmeelhoudende gewassen (Malais 

en Ravensberg, 2003). 

Uit proeven met radio-actief gemerkte CO2 is gebleken dat O. insidiosus zich zelden voedt met 

floëemsap, althans wat sojaplanten (Glycine max Merrill) betreft. Ze zouden echter wel een 

bepaalde hoeveelheid suikers, aminozuren en zetmeel uit het mesofyl halen. Het xyleem wordt 

voornamelijk aangewend als bron van vocht, met daarin een minimaal gehalte aan vitaminen, 

aminozuren en mineralen (Armer et al., 1998). Lundgren et al. (2008) daarentegen 

concludeerden uit experimenten met O. insidiosus dat, aangezien in sojaplanten het xyleem en 

floëem tezamen in bundels voorkomen, beide types vasculair weefsel gebruikt kunnen worden 

als voedingsbron.  

In verschillende experimenten werd geobserveerd dat het gebruik van plantaardig materiaal als 

vochtbron een gunstig effect had op de ontwikkelings- en reproductie-eigenschappen van 

wantsen dan wanneer er een andere vochtbron ter beschikking gesteld werd. Bonte et al. (2011) 

toonden aan dat de juveniele overleving van O. thripoborus en O. naivashae 30% hoger lag indien 

een stuk snijboon (Phaseolus vulgaris L.) toegevoegd werd aan een dieet van E. kuehniella eitjes 

ten opzichte van watercapsules als vochtbron. De ontwikkelingssnelheid van de mannetjes bleek 

eveneens bevorderd te worden door de aanwezigheid van snijbonen. Bush et al. (1993) namen 

een versnelde ontwikkeling en een hogere reproductie van O. insidiosus waar indien de wantsen 

konden ontwikkelen op een combinatie van snijbonen en Heliothis virescens F. eitjes. De 

combinatie van snijbonen en bladluizen als dieet bleek hier bovendien te resulteren in grotere 

adulten, dan wanneer er vrij water als vochtbron gebruikt werd. Bonte en De Clercq (2011) 

daarentegen stelden vast dat de ontwikkeling van O. laevigatus nimfen, met meelmoteitjes als 

voedselbron, sneller verliep indien er vrij water ter beschikking werd gesteld dan wanneer er 

snijbonen voorzien werden. 

Van vele Orius spp., waaronder O. insidiosus, Orius pallidicornis (Reuter) en O. tristicolor, is al lang 

geweten dat ze zich kunnen voeden met pollen, voornamelijk afkomstig van grasachtigen 

(Lattin, 1999). Het incorporeren van stuifmeel in het dieet blijkt eveneens een invloed te hebben 

op de biologische karakteristieken van bepaalde Orius soorten. Cocuzza et al. (1997b) toonden 

aan dat het toevoegen van pollen aan E. kuehniella eitjes als voedselbron de reproductie van O. 

albidipennis met 40% deed toenemen. Op de fecunditeit van O. laevigatus werd echter geen 
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effect waargenomen. Vacante et al. (1997) rapporteerden verder dat de toevoeging van pollen 

aan meelmoteitjes de overleving van beide soorten verhoogde. Voor diverse soorten, waaronder 

O. thripoborus, O. naivashae, O. insidiosus, O. albidipennis en O. laevigatus, werd bovendien 

geobserveerd dat ze volledig konden ontwikkelen op een dieet van pollen, al bevorderde de 

opname van dierlijke componenten in het dieet de ontwikkeling en reproductie van de 

beschouwde soorten (Kiman en Yeargan, 1985; Cocuzza et al., 1997b; Vacante et al., 1997; Bonte 

et al., 2011). Plantenmateriaal, zoals snijbonen en perperplanten (Capsicum annuum L. cultivar 

‘Creta’, long red), bleek als enige voedingsbron de volledige ontwikkeling van onder andere O. 

albidipennis en O. laevigatus niet te ondersteunen (Kiman en Yeargan, 1985; Cocuzza et al., 

1997b; Vacante et al., 1997). Fritsche en Tamò (2000) constateerden daarentegen dat O. 

albidipennis wel volledig kon ontwikkelen op bladeren van de ogenboon (Vigna unguiculata L.). 

1.4.2.1.2. Onnatuurlijke voedselbronnen 

In massakweeksystemen worden de eitjes van de meelmot, E. keuhniella (Lepidoptera: 

Pyralidae), meestal ter beschikking gesteld als voedingsbron (Schmidt et al., 1995; Yano et al., 

2002; Bueno et al., 2006; Ito, 2007). Een hoeveelheid van acht eitjes per dag volstaat om de 

juveniele ontwikkeling van O. sauteri en O. insidiosus succesvol te voltooien (Yano et al., 2002). 

Eitjes van Lepidoptera worden in het algemeen beschouwd als een zeer kwalitatieve 

voedselbron voor Orius spp. wegens hun hoge gehalte aan stikstof, wat een essentiële rol speelt 

in het metabolisme en de opbouw van het DNA (Eubanks en Denno, 2000; Mendes et al., 2002; 

Sobhy et al., 2010). Verschillende studies hebben aangetoond dat een dergelijke voedingsbron 

veelal een positief effect heeft op de ontwikkeling en fecunditeit van Orius wantsen ten opzichte 

van hun natuurlijke prooien, en als dusdanig beschouwd kan worden als superieur voedsel voor 

deze roofwantsen (Cocuzza et al., 1997b; Mendes et al., 2002; Bush et al., 2003; Tommasini et al., 

2004; Bonte en De Clercq, 2008). 

Daarnaast bieden andere, goedkopere, onnatuurlijke voedselbronnen zoals gehydrateerde 

cysten van het pekelkreeftje Artemia franciscana (Kellogg) perspectieven om toegepast te 

worden in kweeksystemen. Ondanks de goede resultaten bekomen voor O. laevigatus, O. 

naivashae en O. thripoborus zijn er aanwijzingen dat een dieet bestaande uit enkel 

pekelkreeftcysten mogelijks niet geschikt is voor het kweken van de roofwantsen op lange 

termijn, wegens een verhoogde mortaliteit van de nimfen na enkele generaties (Arijs en De 

Clercq, 2001; De Clercq et al., 2005; Bonte et al., 2011). Desalniettemin worden mengsels van A. 

franciscana cysten en E. kuehniella eitjes reeds toegdiend als voedsel in bepaalde 

kweeksystemen (Patrick De Clercq, persoonlijke mededeling). 
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1.4.2.2. Kannibalisme 

Door het doden en al dan niet consumeren van soorteigen individuen worden potentiële 

concurrenten voor de eventueel schaarse voedselbronnen uitgeschakeld. Een gradatie in de 

grootte van individuen binnen een populatie is een factor die kannibalisme bevordert. 

Bovendien verhoogt kannibalisme het risico op verwondingen, aangezien het verschijnsel 

plaatsvindt tussen soortgenoten met veelal een gelijkaardig predatievermogen (Wise, 2006; 

Rudolf, 2007; Crumrine, 2010). 

Van Orius roofwantsen is geweten dat er kannibalisme kan optreden bij voedseltekorten. Leon-

Beck en Coll (2007) namen bij O. laevigatus een reductie van kannibalisme waar indien er 

voldoende voedsel voorhanden was. Deze reductie bleek onafhankelijk te zijn van de 

voedingswaarde van de aangeboden voedingsbronnen. Proeven met O. laevigatus en O. insidiosus 

hebben aangetoond dat de adulten van beide species, bij gebrek aan –voldoende- voedsel, wel 

vaak agressieve interacties aangaan met de jongere stadia. Orius laevigatus adulten zouden 

agressiever zijn tegen tweedestadiumnimfen dan O. insidiosus adulten. Het prederen op adulten 

of vijfdestadiumnimfen werd bij geen van beide soorten waargenomen (Tommasini et al., 2002). 

Yano et al. (2002) constateerden daarentegen een verhoogde mortaliteit van mannelijke O. 

sauteri adulten indien het voedselaanbod sterk gelimiteerd werd. Men vermoedde dat dit het 

gevolg was van kannibalisme door de wijfjes. Daarnaast kwamen Baniameri et al. (2005) tot de 

conclusie dat de nimfale mortaliteit een veel grotere impact heeft op de groeisnelheid van een O. 

niger populatie dan de mortaliteit van eitjes of adulten. Kannibalisme werd door hen aangeduid 

als de belangrijkste doodsoorzaak van de nimfen.  

Het optreden van kannibalisme kan problemen geven bij de massakweek van Orius spp. In hun 

natuurlijke omgeving zijn er, naast potentiële plantaardige voedingsbronnen, immers veel 

schuilplaatsen voorhanden waardoor de graad van kannibalisme veelal gereduceerd wordt. Om 

hiervoor te compenseren kunnen in kweeksystemen objecten toegevoegd worden die als 

schuilplaats kunnen fungeren. Pollen, graankorrels of verkreukeld papier kunnen hiervoor 

aangewend worden. Bovendien is het aangewezen om contact tussen verschillende stadia zoveel 

mogelijk te vermijden. Tenslotte is het uiteraard belangrijk om de wantsen voldoende voedsel 

aan te bieden. (Bueno et al., 2006; Ito, 2007). 

1.4.2.3. Natuurlijke vijanden 

Er is weinig geweten over de natuurlijke vijanden van Orius spp. Door de kleine afmetingen van 

deze wantsen, zouden ze minder gevoelig zijn voor aanvallen door parasitoïden zoals 

sluipwespen (Braconidae) en sluipvliegen (Tachinidae). Voornamelijk andere geleedpotigen en 

kleine vertebraten, zoals vogels en hagedissen, worden in staat geacht te prederen op Orius 
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wantsen (Lattin, 1999). Veldobservaties hebben wel reeds aangewezen dat Orius spp. ten prooi 

kunnen vallen aan de grotere predators binnen de Hemiptera. Hierbij worden de Geocoridae, de 

Nabidae en de Reduviidae gerekend. Er werd bijvoorbeeld vastgesteld dat een toename in de 

populatiegrootte van Geocoris spp. in katoenvelden veelal gepaard ging met een afname aan O. 

tristicolor. De hypothese werd gesteld dat de predatie van Geocoris spp. op O. tristicolor de 

oorzaak was van dit fenomeen. Daarnaast leken larven van gaasvliegen (Neuroptera: 

Chrysopidae) eveneens te kunnen prederen op O. tristicolor. Aangezien elk van bovenstaande 

predators een gemeenschappelijke prooi deelt met O. tristicolor, namelijk de bonenspintmijt 

Tetranychus urticae (Koch), kunnen ze beschouwd worden als intraguild predators van de 

bloemenwants (Rosenheim, 2001; Loya-Ramírez et al., 2003; Rosenheim, 2005). Madadi et al. 

(2008) kwamen tenslotte tot de conclusie dat de roofmijt A. cucumeris kon prederen op 

eerstestadiumnimfen van O. albidipennis, al was de waargenomen predatiecapaciteit beduidend 

klein. 

1.5. Biologische bestrijding 

De roofwantsen van het genus Orius worden in verschillende werelddelen frequent aangewend 

in biologische bestrijdingsprogramma’s. Deze predators worden immers aanzien als één van de 

belangrijkste natuurlijke vijanden van tripsen, waaronder F. occidentalis, maar ze kunnen 

eveneens tegen andere kleine herbivoren ingezet worden. Zoals reeds aangehaald werd maakt 

hun facultatief fytofage voedingsgedrag een preventieve uitzetting in stuifmeelhoudende 

gewassen mogelijk, waardoor de roofwantsen in aantal kunnen toenemen in afwezigheid van 

hun prooien. De meest gebruikte soorten wereldwijd zijn O. insidiosus, O. laevigatus, O. 

majusculus en O. sauteri (Bellows en Fischer, 1999; Malais en Ravensberg, 2003; Horton, 2008). 

De uit Noord-Amerika afkomstige O. insidiosus werd bijvoorbeeld geïntroduceerd in Hawaï als 

biologische bestrijder van Helicoverpa zea (Boddie). Daarnaast worden diverse Orius spp. zoals 

O. laevigatus en O. majusculus opgekweekt in laboratoria waarna ze over grote afstanden 

getransporteerd worden om nadien los gelaten te worden in allerhande gewassen (Bellows en 

Fischer, 1999; Horton, 2008). 

In de geïntegreerde gewasbescherming moet het gebruik van breedwerkende insecticiden 

vermeden worden. In vele gevallen zijn de natuurlijke vijanden immers gevoeliger voor 

pesticiden dan de gewasbeschadigers zelf (Theiling en Croft, 1988; Hardin et al., 1995; Van de 

Veire et al., 2002; Ehler, 2006). Angeli et al. (2005) hebben O. laevigatus wantsen blootgesteld 

aan een groot aantal insecticiden. Vele van deze producten, waaronder azadirachtine, pirimicarb 

en tebufenozide, hadden geen significant effect op de overleving en fecunditeit van O. laevigatus. 

Andere stoffen zoals diflubenzuron hadden enkel een nadelige invloed op deze wants indien ze 

opgenomen werden in haar spijsverteringsstelsel. Anderzijds bleken verschillende 
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organofosfaten, endosulfan, deltametrin en imidacloprid ook via een contactwerking zeer 

schadelijk te zijn. Voornamelijk deltrametrin was zeer toxisch voor O. laevigatus indien deze 

hiermee in contact kwam, maar bleek minder nefaste gevolgen te hebben dan wanneer de 

roofwantsen met imidacloprid behandelde E. kuehniella eitjes geconsumeerd hadden. 

Studebaker en Kring (2003) ondervonden eveneens dat imidacloprid in labo-experimenten zeer 

toxisch was voor O. insidiosus, maar daarentegen veel minder schadelijk bleek te zijn voor deze 

zelfde soort onder veldomstandigheden. Orius spp. vertonen bovendien een verschillende 

gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen. Elzen (2001) rapporteerde een mortaliteit van 

62,7% van vrouwelijke O. insidiosus na opname van imidacloprid. De mortaliteit van O. 

laevigatus adulten na een dergelijke ingestie bleek slechts 39% te zijn (Angeli et al., 2005).  
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2. Frankliniella occidentalis (Pergande) 

2.1. Taxonomie en morfologie 

De Californische trips, Frankliniella occidentalis, behoort tot de orde van de Thysanoptera 

(franjevleugeligen), de onderorde van de Terebrantia, de familie van de Thripidae en de 

subfamilie van de Thripinae. Tripsen worden soms ook aangeduid als Physopoda (blaaspotigen) 

vanwege de schijnbaar blaasvormige uitstulping (hechtkussentje) aan het einde van hun 

voetzolen. Er zijn momenteel meer dan 5500 species beschreven binnen de Thysanoptera, 

waarbij er slechts een honderdtal als economisch belangrijk beschouwd worden. Naast 

fytofagen komen er binnen deze orde ook heel wat mycofagen en predators voor (Moritz, 2002; 

Malais en Ravensberg, 2003; Mound, 2005; Cox et al., 2006; Reitz, 2009). De soorten binnen de 

Thysanoptera hebben asymmetrische hypognate monddelen, waarbij een kegelvormige 

structuur langs de ventrale zijde aan de achterkant van de kop vastzit. Bij het voeden wordt deze 

mondkegel tegen het bladoppervlak gedrukt, waarbij de raspen, aan de onderzijde van het 

labium (indien aanwezig), een schurende werking hebben en de stiletten de cellen openprikken. 

Nadien wordt het speeksel geïnjecteerd, waarna het plantensap opgezogen kan worden. 

Insecten behorende tot de onderorde van de Terebrantia hebben voorvleugels die meestal 

groter zijn dan de achtervleugels en die bovendien evenwijdig zijn in rusttoestand. De wijfjes 

van de Terebrantia hebben een legboor met zaagtanden waarmee de eitjes in het plantenweefsel 

afgelegd worden. Meer dan 90% van de schadelijke tripsensoorten behoort tot de familie van de 

Thripidae en bij uitbreiding tot de subfamilie van de Thripinae (Malais en Ravensberg, 2003; 

Reitz, 2009; Tirry, 2010; Reitz et al., 2011).  

In het algemeen zijn tripsen slanke, kleine (0,5 - 14 mm) gevleugelde insecten met een duidelijke 

kop. De kleur van F. occidentalis (Figuur 6), gaande van lichtgeel tot donkerbruin, is zeer variabel 

en wordt bepaald door zowel genetische als temperatuurgerelateerde factoren (Kirk en Terry, 

2003; Malais en Ravensberg, 2003). 

 
Figuur 6: Een F. occidentalis adult (Weis, 2010) 
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2.2. Levenscyclus 

De levenscyclus van F. occidentalis is zeer gelijkaardig aan deze van andere leden van de 

Thripidae (Figuur 7). De ontwikkeling van tripsen wordt gesitueerd tussen de holometabole en 

hemimetabole ontwikkeling, en wordt beïnvloed door onder meer de temperatuur en de 

waardplant (Reitz, 2009; Tirry, 2010). Het ontwikkelingsnulpunt is gelegen nabij 8 °C, de 

optimale temperaturen liggen tussen 25 en 30 °C. Onder optimale condities kan de ontwikkeling 

in minder dan twee weken voltooid worden (McDonald et al., 1998; Malais en Ravensberg, 2003; 

Reitz, 2008). Gedurende de koude wintermaanden vindt er quasi geen ontwikkeling plaats 

(Malais en Ravensberg, 2003).  

Bij gunstige temperaturen duurt het eistadium twee tot vier dagen. Vervolgens zijn er twee 

larvale stadia, waarbij de duur van het tweede larvale stadium ongeveer het dubbele is van deze 

van het eerste stadium. De larven lijken reeds op de adulten, maar hebben geen vleugels. Hierna 

volgen twee niet-actieve fasen, het prepop- en het popstadium, gekenmerkt door vleugelaanleg. 

De verpopping vindt meestal plaats in de bodem, maar kan ook op de plant zelf gebeuren. Enkele 

dagen na het aanbreken van het popstadium verschijnen de gevleugelde adulten. Bij gunstige 

temperaturen kunnen volwassen Californische tripsen vier tot vijf weken overleven. 

Arrhenotokie komt voor bij F. occidentalis, waarbij uit onbevruchte eitjes haploïde mannetjes 

ontluiken, en uit bevruchte eitjes diploïde wijfes. De Californische trips is bovendien 

multivoltien en heeft zodoende geen obligate diapauze (Reitz, 2008, 2009; Tirry, 2010; Reitz et 

al., 2011). Zowel de larven als de adulten zijn vaak te lokaliseren in de bloemdelen of op andere 

bovengrondse plantendelen zoals de vruchten, de bloemknoppen of het gebladerte. Habitats met 

een dichte begroeiing genieten hun voorkeur wegens het thigmotactisch gedrag van de tripsen 

(Hansen et al., 2003; Malais en Ravensberg, 2003; Reitz, 2009). 

 
Figuur 7: Levenscyclus van F.  occidentalis (Cloyd, 2009) 
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2.3. Schadebeeld 

Het oorsprongsgebied van F. occidentalis is de westkust van de Verenigde Staten. De laatste 

decennia heeft deze plaag zich verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Europa, 

Noord-Afrika, Australië en China. Globaal genomen is de Californische trips momenteel één van 

de belangrijkste plagen in de land- en tuinbouw (Malais en Ravensberg, 2003). Een nieuwe 

aantasting kan ontstaan door een actieve of passieve migratie van de tripsen. Voornamelijk haar 

kleine afmetingen, cryptische habitat, korte generatietijd, groot aantal nakomelingen en de 

mogelijkheid tot parthenogenese maken een snelle populatieopbouw mogelijk. Deze 

eigenschappen -in combinatie met het grote aantal potentiële waardplanten- maken van deze 

trips een succesvolle kolonisator van nieuwe gebieden. Tot het waardplantenspectrum behoren 

meer dan 500 plantensoorten, verspreid over ruim 50 genera (Ramachandran et al., 2001; 

Moritz, 2002; Kirk en Terry, 2003; Reitz, 2009; Reitz et al., 2011).  

De larven en adulten van de Californische trips voeden zich op een gelijkaardige wijze, en dit op 

dezelfde waardplanten. Ze prikken de plantencellen aan waarna deze leeggezogen worden. De 

zilverachtige vlekken ontstaan door het afsterven van het plantenweefsel. In een later stadium 

kleuren deze vlekken bruin door uitdroging van het dode weefsel. Bij een ernstige aantasting 

kunnen zelfs volledige bladeren -en bij uitbreiding de gehele plant- verdrogen. Het verlies aan 

bladgroen impliceert eveneens een daling van de biomassaproductie. Daarnaast kunnen 

misvormde bloemen of vruchten ontstaan wanneer de tripsen zich voeden met ontwikkelende 

knoppen. De esthetische -en bijgevolg ook de economische-  waarde van vruchten en sierplanten 

kan zodoende sterk afnemen. Karakteristiek voor een tripsenaantasting is bovendien de 

aanwezigheid van zwarte puntjes, uitwerpselen, op het aangetaste weefsel. Wegens de 

cryptische habitat van F. occidentalis wordt de schade veelal te laat opgemerkt, namelijk bij het 

ontluiken van de bloemen of vruchten. De Californische trips is eveneens een vector van onder 

andere het tomatenbronsvlekkenvirus (Tomato Spotted Wilt Virus) en andere tospovirussen die 

volledige oogsten kunnen vernietigen (Shipp et al., 1998; Moritz, 2002; Malais en Ravensberg, 

2003; Ghidiu et al., 2008; Reitz, 2009; Reitz et al., 2011).  

2.4. Bestrijding 

Frankliniella occidentalis is in het algemeen moeilijk te bestrijden. Dit is onder andere te wijten 

aan haar breed waardplantenspectrum, haar voorkeur om zich te voeden en te huisvesten in de 

verborgen delen van bloemen en vruchten en het steeds frequenter optreden van resistentie ten 

opzichte van insecticiden. Hierdoor wint de geïntegreerde gewasbescherming steeds meer aan 

belang (Reitz et al., 2003; Reitz, 2009; Pizzol et al., 2010). 
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2.4.1. Chemische bestrijding 

De chemische bestrijding van F. occidentalis is het meest succesvol wanneer deze uitgevoerd 

wordt bij kleine populatiegroottes, dus bij het begin van een aantasting. Indien de tripsen zich 

reeds ter hoogte van de eindknop of de vruchten bevinden, wordt het zeer moeilijk om 

economische schade te vermijden (Cloyd, 2009). Momenteel is er resistentie vastgesteld tegen 

een hele waaier aan traditionele insecticiden, waaronder verscheidene pyrethroïden, 

organofosfaten en carbamaten. Naast de ontwikkelings- en reproductiegerelateerde 

eigenschappen maakt het uitgebreide enzymsysteem van F. occidentalis een versnelde 

resistentieopbouw mogelijk. Aangezien Californische tripsen een grote variatie aan secundaire 

plantenmetabolieten moeten kunnen neutraliseren, is het zeer aannemelijk dat deze 

mechanismen eveneens de metabolisatie van pesticiden vergemakkelijken (Espinosa, 2005; 

Reitz, 2009). Producten zoals spinosad worden daarentegen wel nog vaak succesvol aangewend 

(Reitz et al., 2003; Cloyd, 2009).  

2.4.2. Biologische bestrijding 

Biologische bestrijding met roofmijten (onder andere A. cucumeris, Amblyseius degenerans 

(Berlese),  Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) en Hypoaspis spp.) en roofwantsen (onder 

andere Orius spp.) wordt frequent toegepast in kasteelten. Veelal wordt er een combinatie van 

zowel roofmijten als -wantsen gebruikt (Wittmann en Leather, 1997; Malais en Ravensberg, 

2003; Reitz et al., 2003; Shipp en Wang, 2003; Blaeser et al., 2004). Rooftripsen, zoals 

Franklinothrips vespiformis (Crawford), kunnen evenzeer aangewend worden als natuurlijke 

vijand van de Californische trips (Pizzol et al., 2010). Bepaalde entomopathogene schimmels 

(zoals Beauveria bassiana Balsamo) en entomopathogene nematoden (zoals Steinernema feltiae 

Filpjev) worden eveneens ingezet als biologisch bestrijdingsmiddel (Cloyd, 2009). 
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3. Myzus persicae (Sulzer) 

3.1. Taxonomie en morfologie 

De groene perzikluis, Myzus persicae, behoort tot de orde van de Hemiptera, de onderorde van 

de Homoptera (gelijkvleugelen), de groep van de Sternorrhyncha (plantenluizen), de 

superfamilie van de Aphidoidea, de familie van de Aphididae (bladluizen) en de subfamilie van 

de Aphidinae (Malais en Ravensberg, 2003). De Homoptera omvat plantenzuigende insecten 

waarbij het rostrum vooraan op de kop is ingeplant. Ze hebben uniforme vliezige voorvleugels, 

in tegenstelling tot de Heteroptera. De Sternorrhyncha bevat onder andere de plantenvlooien 

(Phylloxeroidea), de bladluizen en de witte vliegen. Species binnen de Sternorrhyncha zijn in het 

algemeen minder goede vliegers dan deze binnen de Auchenorrhyncha. De Aphidoidea herbergt 

een groot aantal schadelijke soorten voor gecultiveerde planten (Von Dohlen en Moran, 1994; 

Miller en Foottit, 2009).  

De Aphididae is de familie van de bladluizen en omvat ongeveer 4700 soorten, waarvan er 

slechts een honderdtal ernstige schade kunnen veroorzaken op landbouwgewassen. De meeste 

van deze schadelijke bladluizen behoren tot de Aphidinae, aangezien het grootste aantal 

bladluizen met kruidachtige waardplanten tot deze subfamilie behoort (Blackman en Eastop, 

2006). Typerend voor de Aphididae zijn de zeer complexe levenscycli en de symbiotische 

relaties met bacteriën van het genus Buchnera. Deze intracellulaire bacteriën worden via 

maternale overerving doorgegeven aan het nageslacht. Naast hun onmiskenbare rol in het 

voorzien in de voedselbehoefte van de bladluizen, hebben ze hoogstwaarschijnlijk eveneens een 

functie in de overdracht van virusziektes (Douglas, 1998; Miller en Foottit, 2009). Binnen de 

soort Myzus persicae sensu lato, kunnen twee groepen onderscheiden worden. De stammen die 

zich voeden met tabaksplanten (Nicotiana tabacum L.) worden aangeduid als M. persicae subsp. 

nicotianae (Blackman), diegene met andere waardplanten als M. persicae sensu stricto of M. 

persicae subsp. persicae (Margaritopoulos et al., 2005; Troncoso et al., 2005).  

De groene perzikluis is een kleine (1,8 - 2,1 mm), ovale bladluis met middellange siphonen en 

een vrij kleine cauda (Figuur 8). Ze heeft eveneens opvallende naar elkaar gerichte 

voorhoofdknobbels. De kleur varieert van geelgroen over rood tot zwart. Zowel gevleugelde als 

niet-gevleugelde individuen kunnen ontstaan binnen een populatie. De kop en thorax van 

gevleugelde perzikluizen heeft meestal een bruinzwarte tint. Daarnaast zijn de gevleugelde 

exemplaren over het algemeen iets groter dan de ongevleugelde. De nimfen van waaruit de 

gevleugelde individuen ontstaan zijn overigens veelal roze of rood van kleur (Malais en 

Ravensberg, 2003; Van Emden en Harrington, 2007; Capinera, 2008).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Phylloxeroidea
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Figuur 8: Vrouwelijke adulten en nimfen van de groene perzikluis (Capinera, 2008) 

3.2. Levenscyclus 

Myzus persicae heeft een complexe levencyclus die -afhankelijk van de omgeving waarin ze 

voorkomt- zowel holocyclish (volledig; met een seksueel stadium) als anholocyclisch 

(onvolledig; zonder een seksueel stadium) kan zijn (Figuur 9). In gematigde streken zal de 

groene perzikluis meestal een waardplantwissel ondergaan (holocyclisch), waarbij ze 

overwintert op houtachtige planten, zoals Prunus spp. Deze waardplant wordt aangeduid als de 

primaire waardplant. De bevruchte wijfjes leggen hun koudetolerante eitjes af (oviparie) onder 

het schorsweefsel van deze waardplant. Tijdens de lente zullen deze eitjes ontluiken en 

aanleiding geven tot vleugelloze wijfjes. Deze wijfjes planten zich op hun beurt 

parthenogenetisch voort en zijn levendbarend (viviparie). Hun ongevleugelde nakomelingen, 

allen wijfjes, planten zich opnieuw ongeslachtelijk voort gedurende enkele generaties. Op een 

gegeven moment zullen er gevleugelde individuen ontstaan die migreren naar de secundaire 

waardplanten, zoals aardappelplanten (Solanum tuberosum L.). Op deze secundaire 

waardplanten worden, opnieuw via parthenogenese, verschillende generaties ongevleugelde 

nakomelingen levend ter wereld gebracht. Er kunnen jaarlijks meer dan 20 generaties 

voorkomen. Indien door dalende temperaturen en het verkorten van de daglengte de 

omgevingscondities terug minder gunstig worden voor de bladluizenpopulatie, ontstaan er 

zowel mannelijke (androparae) als vrouwelijke (gynoparae) gevleugelde individuen. Deze 

migreren veelal in de late herfst naar de primaire waardplant, waar vervolgens de seksuele 

vrouwelijke individuen ontstaan. Na het paren produceren de wijfjes de koudetolerante eitjes 

als overwinteringsstadium. Het ontstaan van gevleugelde individuen op secundaire 

waardplanten kan het gevolg zijn van een te hoge populatiedichtheid op de plant. Bovendien 

blijft M. persicae in warmere klimaten het hele jaar actief op de secundaire waardplanten, en is 

de voortplanting er steeds ongeslachtelijk. Dergelijke anholocyclische populaties kunnen ook 

voorkomen in de meer gematigde streken, maar de bladluizen zijn er tijdens de winter gevoelig 

voor de koudere temperaturen. De gemiddelde temperatuur moet immers hoger zijn dan 4 °C 

om een succesvolle overleving van de actieve levensvormen mogelijk te maken. Het 
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ontwikkelingsnulpunt is eveneens gesitueerd nabij 4 °C (Van Emden et al., 1969; Dixon, 1977; 

Dixon, 1998; Doherty en Hales, 2002; Blackman en Eastop, 2006; Van Emden en Harrington, 

2007; Capinera, 2008; Wale et al., 2008). 

 
Figuur 9: Typisch verloop van de anholocylische (A) en holocyclische (B) levenscyclus van 

bladluizen (Van Emden en Harrington, 2007) 

3.3. Schadebeeld 

Myzus persicae is van Aziatische oorsprong en kan schade berokkenen aan een hele reeks 

gewassen, waaronder bonenplanten (Fabaceae), suikerbieten (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. 

altissima), suikerriet (Saccharum officinarum L.), aardappelplanten en tabaksplanten. 

Voornamelijk jonge plantjes zijn zeer gevoelig (Van Emden et al., 1969; Malais en Ravensberg, 

2003; Capinera, 2008).  

Bladluizen tasten hoofdzakelijk de bovengrondse plantendelen aan, zoals bloemen, bladeren en 

stengels. Met hun stekend-zuigende monddelen zuigen de nimfen en adulten het suikerrijke 

floëemsap op. De overmaat aan suiker wordt nadien uitgescheiden onder de vorm van 

honingdauw. Roetdauwschimmels kunnen aggregeren op deze excretieproducten, wat de 

fotosynthesecapaciteit van de plant sterk kan reduceren. Andere mogelijke symptomen van een 

bladluisaantasting zijn verwelking, uitdroging, een verminderde groei en productie, het oprollen 

van voornamelijk jonge bladeren, lichtgroene vlekjes op de bladeren en een purperachtige, 

eventueel necrotische bladrand. Als gevolg van het onttrekken van voedingsstoffen aan de 

planten kunnen bladluizen evenzeer de hormonenbalans van planten verstoren. Dit kan leiden 

tot allerhande misvormingen. Myzus persicae is daarenboven een vector van meer dan 100 

plantenvirussen, waaronder het potato leafroll virus (PLRV). Dit is de reden waarom de groene 

perzikluis wereldwijd de belangrijkste bladluizenplaag is van aardappelen. Myzus persicae 

migreert overigens zeer frequent naar nieuwe planten, waar ze steeds proefboringen uitvoert, 

waardoor er bijgevolg een zeer snelle verspreiding van het virus kan plaatsvinden (Peters, 1967; 

Van Emden et al., 1969; Malais en Ravensberg, 2003; Blackman en Eastop, 2006; Capinera, 2008; 

Wale et al., 2008; Miller en Foottit, 2009).  
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3.4. Bestrijding 

3.1.1. Chemische bestrijding  

Systemische insecticiden worden vaak toegediend in het begin van het groeiseizoen. Hierdoor 

kan een snelle populatieopbouw op de gevoelige jonge plantjes grotendeels vermeden worden. 

Voornamelijk imidacloprid is een gekend middel in de bladluizenbestrijding. Contactinsecticiden 

zijn minder effectief tegen M. persicae, aangezien bladluizen vaak terug te vinden zijn aan de 

onderzijde van de bladeren of op afgeschermde pas gekiemde plantjes. Veel chemische 

bestrijdingsmiddelen verliezen bovendien hun werking ten opzichte van M. persicae. Er is 

immers resistentie ontwikkeld tegen verschillende insecticiden behorende tot de carbamaten, 

pyrethroïden en organofosfaten. Daarenboven hebben dergelijke middelen veelal een negatieve 

impact op de aanwezige natuurlijke vijanden in het gewas (Devonshire et al., 1998; Kerns et al., 

1998; Foster et al., 2000; Capinera, 2008; Wale et al., 2008; Ochieng en Nderitu, 2011). 

3.1.2. Biologische bestrijding 

Myzus persicae heeft een zeer groot aantal natuurlijke vijanden die toegepast kunnen worden in 

biologische bestrijdingsprogramma’s. Hierbij behoren onder andere lieveheersbeestjes, 

zweefvliegen, gaasvliegen, parasitaire wespen en entomopathogene fungi. De bekomen 

resultaten van deze bestrijdingsmethoden zijn echter sterk afhankelijk van het gewas  (Van 

Emden et al., 1969; Lacey et al., 2001; Capinera, 2008). De solitaire endoparasitoïd Aphidius 

colemani (Viereck) wordt frequent ingezet in kasteelten, waarbij goede resultaten behaald 

worden (Perdikis et al., 2004b; Biobest, 2012). Desalniettemin is het toepassen van enkel 

biologische bestrijdingsprogramma’s onvoldoende om de virusziekten te elimineren, aangezien 

deze succesvol verspreid kunnen worden door een zeer klein aantal bladluizen (Lacey et al., 

2001; Capinera, 2008). 
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4. Tetranychus urticae (Koch) 

4.1. Taxonomie en morfologie 

De bonenspintmijt, Tetranychus urticae, behoort tot de klasse van de Arachnida (spinachtigen), 

de subklasse van de Acari of Acarina (mijten en teken), de orde van de Prostigmata, de familie 

van de Tetranychidae en de subfamilie van de Tetranychinae (Bolland et al., 1998; Malais en 

Ravensberg, 2003; Zhang, 2003). Mijten hebben geen antennen, mandibels of maxillen. De larven 

hebben drie paar poten, nimfen en adulten vier paar. Het zijn kleine organismen waarbij de 

afmetingen van de adulten gesitueerd zijn tussen 300 en 500 µm. Het genus Tetranychus 

(spintmijten) bevat de meest abundante mijtenspecies, waarbij de polyfage T. urticae 

economisch gezien de belangrijkste plaag is. Het lichaam van T. urticae bestaat uit twee delen: 

het gnathosoma met de monddelen en het idiosoma. Bonenspintmijten hebben een ovale vorm 

en meestal een transparante of geelgroene kleur (Figuur 10). De overwinteringsvormen zijn 

daarentegen veelal bruin tot oranjerood. Adulte wijfjes hebben 12 paar dorsaal gelegen setae, en 

zijn tot een halve millimeter lang. De mannetjes hebben kleinere afmetingen. Bij de wijfjes 

kunnen de inwendig opgestapelde afvalproducten dikwijls waargenomen worden als donkere 

vlekken op het lichaam (Fasulo en Denmark, 2000; Zhang, 2003). 

 
Figuur 10: Volwassen bonenspintmijten op een bonenblad (A) en in een web (B) (Biddle en Cattlin, 

2007) 

4.2. Levenscyclus 

De levenscyclus van T. urticae bestaat uit achtereenvolgens het eistadium, het larvaal stadium, 

twee nimfenstadia (respectievelijk de proto- en deutonimfen) en het volwassen stadium (Figuur 

11). De populatieontwikkeling van de spintmijten is sterk afhankelijk van de temperatuur, de 

relatieve vochtigheid, het gewas en zelfs van het ras en de leeftijd van de planten. De eitjes 

worden meestal in clusters gedeponeerd aan de onderzijde van de bladeren, en ontluiken na een 

drietal dagen. De totale ontwikkelingsduur is extreem variabel en sterk 

temperatuursafhankelijk. Bij gunstige temperaturen rond 26 °C wordt de ontwikkeling voltooid 

in 5 tot 20 dagen. Temperaturen hoger dan 40 °C zijn schadelijk voor T. urticae. Beneden de 12 
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°C wordt de ontwikkeling veelal stopgezet. Adulte wijfjes overleven twee tot vier weken en 

kunnen in totaal honderden eitjes afleggen. Tetranychus urticae prefereert een droge omgeving, 

en zal hier sneller ontwikkelen en meer eitjes afleggen dan in een vochtig milieu. De 

overwintering gebeurt door de wijfjes die hiervoor in diapauze gaan. Hibernerende wijfjes zijn 

vaak terug te vinden in de strooisellaag van de bodem of onder de schors van houtachtige 

planten (Mitchell, 1973; Fasulo en Denmark, 2000; Malais en Ravensberg, 2003). 

 
Figuur 11: Levenscyclus van T. urticae (Williams, 2000) 

4.3. Schadebeeld 

De bonenspintmijt kan schade toebrengen aan meer dan 150 gecultiveerde plantensoorten. 

Zowel de larven, nimfen als de adulten kunnen de planten aantasten. Het aanprikken van de 

plantencellen gebeurt meestal aan de onderzijde van het blad. Door het onttrekken van 

plantensap uit de mesofylcellen zullen deze gedeeltelijk instorten, waarna er chlorotische 

puntjes waar te nemen zijn op deze voedingsplaatsen. Bij het veelvuldig aanprikken van de 

cellen ontstaan er grotere grijze tot gele vlekken op de bladeren, wat bij een hevige 

spintmijtenaantasting kan resulteren in necrose. De planten kunnen vroegtijdig afsterven door 

uitdroging. Indien de bloemen worden aangetast kleuren de petalen bruin, en worden ze 

eventueel volledig vernietigd. De aanwezigheid van webben op het plantenmateriaal zorgt 

eveneens voor een daling van de verkoopwaarde ervan. De symptomen zijn in het algemeen het 

hevigst bij warme en droge omstandigheden (Fasulo en Denmark, 2000; Zhang, 2003; Strand, 

2006; Biddle en Cattlin, 2007). 
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4.4. Bestrijding 

4.1.1. Chemische bestrijding 

Er wordt een snelle resistentieopbouw waargenomen tegen frequent gebruikte acariciden. 

Bovendien zijn chemische bestrijdingsmiddelen veelal niet werkzaam tegen de eitjes, waadoor 

een herhaalde toepassing noodzakelijk is. Daarnaast is gebleken dat het veel toegepaste 

bladluismiddel imidacloprid een positief effect heeft op de vruchtbaarheid van de wijfjes (James 

en Price, 2002; Zhang, 2008). 

4.1.2. Biologische bestrijding 

De biologische bestrijding van T. urticae wordt steeds belangrijker. Hiervoor kunnen onder 

andere roofmijten (Amblyseius spp., Metaseiulus spp. en Phytoseiulus spp.), roofwantsen (Orius 

en Macrolophus spp.), lieveheersbeestjes (Stethorus spp.) of entomopathogene fungi zoals B. 

bassiana ingezet worden (Sabelis, 1981; García-Mari en González-Zamora, 1999; Malais en 

Ravensberg, 2003; Chandler et al., 2005; Zhang, 2008).  



 

DEEL II   MATERIAAL EN METHODEN 

1. Laboratoriumkweek 

1.1. Kweek van O. thripoborus en O. naivashae 

De laboratoriumkweek van O. thripoborus werd opgestart met nimfen en adulten die in augustus 

en september 2008 verzameld werden in en rond suikerrietvelden, gesitueerd in de Zuid-

Afrikaanse provincies Mpumalanga en KwaZulu-Natal. De nimfen en adulten van O. naivashae 

daarentegen werden in 2009 verzameld in de provincie KwaZulu-Natal. De roofwantsen werden 

er voornamelijk aangetroffen in de bloemenranden van de suikerrietplantages. 

Orius thripoborus en O. naivashae werden op dezelfde manier gekweekt in het Laboratorium 

voor Agrozoölogie van de Universiteit Gent. De kweekkasten werden ingesteld op een 

temperatuur van 25 ± 1 °C, een relatieve vochtigheid (RV) van 65 ± 5% en een lichtregime van 

16 uur licht en 8 uur duisternis. 

Alle stadia van de roofwantsen werden ondergebracht in cilindervormige containers van 

Plexiglas, drumcellen genoemd. Een drumcel was opgebouwd uit een centrale ring die aan beide 

zijden kon afgesloten worden met twee ronde afdekplaatjes. Deze plaatjes waren 4 mm dik en 

hadden een diameter van 9 cm. De plaatjes werden aan de ring bevestigd met behulp van 

semitransparante plakband (Scotch 3M, Magic Tape, 3M, St. Paul, MN, VSA). De diameter van een 

drumcel bedroeg zodoende 9 cm en de breedte 4 cm. De ring van de container was voorzien van 

zes ventilatiegaatjes (1 cm diameter), afgedekt met fijnmazig nylongaas (80 µm). Bovenaan de 

ring bevond zich een extra opening waarlangs het voedsel kon toegediend worden. Om deze 

opening af te sluiten werd er een passende rubberen kurk in aangebracht. Onderaan de cilinder 

was eveneens een klein gleufje voorzien waarin een scherp peperplantje (Capsicum annuum L. 

variëteit Cayenne Long Slim) geplaatst werd. De resterende openingen tussen de plant en de 

drumcel werden nadien dichtgemaakt met Pritt Buddies (N.V. Henkel, Brussel, België).  

Het dieet van de roofwantsen bestond hoofdzakelijk uit eitjes van de meelmot, E. kuehniella. 

Deze eitjes werden aangeleverd door Koppert B.V. (Berkel en Rodenrijs, Nederland) en werden 

vervolgens bewaard bij -18 °C. De meelmotteneitjes werden gezeefd en ontdooid vooraleer ze 

aangewend werden als voedsel voor de roofwantsen. In deze gebruiksklare toestand konden ze 

gedurende enkele dagen bij circa 4 °C in de koelkast opgeslagen worden zonder een 

noemenswaardig kwaliteitsverlies te ondergaan.  
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De E. kuehniella eitjes werden ad libitum aangeboden aan de roofwantsen. Geslachtsrijpe adulten 

kregen losse meelmotteneitjes voorgeschoteld, terwijl de nimfen ze aangeboden kregen op een 

stukje keukenpapier. De laagjes keukenpapier werden eerst van elkaar gescheiden en 

vervolgens bevochtigd met water. Door middel van een droog keukenpapiervelletje werd het 

overtollige water nadien geabsorbeerd. Vervolgens werden de meelmotteneitjes hierover 

uitgestrooid. Na het opdrogen van deze velletjes waren de eitjes losjes gebonden aan het 

keukenpapier. Het papier werd tenslotte versneden tot stukjes van circa 1 cm². 

Aan geslachtsrijpe adulten werd bijkomend een spatelpuntje bijenpollen (Weyn’s N.V., Beveren, 

België) ter beschikking gesteld, wat een gunstige invloed heeft op de voortplanting (Bonte et al., 

2011). 

Het scherpe peperplantje had de meervoudige functie van ovipositiesubstraat, vochtbron en 

schuilplaats voor de mobiele stadia. De cotyledonen werden verwijderd vooraleer de jonge 

plantjes in de kweekcontainers geplaatst werden. Bovendien mochten de peperplantjes zich 

maximaal in het vierde bladstadium bevinden. Een te hoge bladbiomassa in de containers 

resulteert immers in een te hoge relatieve vochtigheid, wat kan leiden tot een grotere incidentie 

van schimmelinfecties.  

Wekelijks werd een nieuwe lading scherpe peperplantjes gezaaid in met teelaarde gevulde 

plastic zaaibakjes. Deze werden na het kiemen ondergebracht in kleine kweekserres, met een 

temperatuur van circa 20 °C, een relatieve vochtigheid van gemiddeld 90% en een fotoperiode 

van 16:8 u (L:D). Na een drietal weken waren de zaailingen sterk genoeg om aangewend te 

worden in de Orius kweek. 

Tenslotte werden de drumcellen voorzien van een verkreukeld waspapiertje, met afmetingen 

van ongeveer 5 op 10 cm. Op deze manier werden extra schuilplaatsen gecreëerd voor de nimfen 

en adulten, zodat het optreden van kannibalisme gereduceerd werd.  

De drumcellen werden zodanig geplaatst in een met water gevulde plastic goot dat de wortels 

van het scherpe peperplantje zich in het water bevonden (Figuur 12). De kweekcontainers zelf 

mochten niet in contact komen met het water. De aanwezigheid van vrij water in een drumcel 

kan enerzijds immers leiden tot schimmelgroei en anderzijds de verdrinkingsdood van de 

wantsen bewerkstelligen.  

De verzorging van de Orius kweek gebeurde drie keer per week, op maandag, woensdag en 

vrijdag. Met behulp van een aspirator (Figuur 13) werden de overlevende adulten overgebracht 

naar nieuwe drumcellen. Een aspirator is opgebouwd uit een PVC-slang, waarbij aan het ene 

uiteinde een pipettip aangebracht wordt en aan het andere uiteinde een mondstuk. De pipettip 
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wordt aan de brede zijde begrensd door een fijnmazig nylongaas (80 µm). Via de smalle opening 

worden de wantsen aangezogen tot tegen het nylongaas. Door zacht te tikken op de wand van de 

pipettip kunnen de wantsen hieruit verwijderd worden. De containers van waaruit de adulten 

werden overgeplaatst, werden vervolgens gereinigd zodat ze enkel nog het scherpe peperplantje 

met de afgelegde eitjes bevatten. De hoeveelheid adulten in de nieuwe drumcellen werd nadien 

aangevuld tot 70 en 60 adulten per drumcel voor respectievelijk O. thripoborus en O. naivashae. 

De hiervoor aangewende adulten waren vier à vijf dagen oud. Tijdens deze overplaatsing werd 

opnieuw gebruik gemaakt van de hierboven beschreven aspirator.  

  
    Figuur 12: Drumcellen in gootjes gevuld met water                                  Figuur 13: Een aspirator 

Na het ontluiken van de eitjes werd het waspapiertje toegevoegd aan de desbetreffende drumcel 

en werden er papiertjes met E. kuehniella eitjes ter beschikking gesteld van de jonge nimfen. De 

nimfen verbleven gedurende hun volledige ontwikkeling in dezelfde drumcel. Op maandag, 

woensdag en vrijdag werden verse meelmoteitjes voorzien, waarbij op vrijdag het resterende, 

oude voedsel eerst verwijderd werd uit het kweekkooitje. Dergelijke restanten verhogen immers 

de kans op schimmelinfecties. Eens volwassen werden de wantsen ten slotte overgeplaatst naar 

nieuwe drumcellen, waar ze konden paren en zodoende zorgden voor de continuïteit van de 

wantsenkweek. 

1.2. Kweek van F. occidentalis 

De F. occidentalis adulten, waarmee de laboratoriumpopulatie opgestart werd, werden in mei 

2011 verzameld op snijrozen (Rosa sp.) in het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS, Destelbergen, 

België). Deze laboratoriumkweek gebeurde, net zoals die van alle andere prooien, in het 

Laboratorium voor Agrozoölogie van de Universiteit Gent. De tripsen werden ondergebracht in 

plastic dozen (27 cm lang, 18 cm breed, 9 cm hoog). Aan de bovenzijde van deze dozen was een 

rechthoekige ventilatieopening (14 cm lang, 8 cm breed) voorzien, afgedekt met fijnmazig 

nylongaas (80 µm). De boxen werden opgeborgen in klimaatskasten bij een temperatuur van 25 

± 1 °C, een relatieve vochtigheid van 65 ± 5% en een fotoperiode van 16:8 u (L:D). Iedere box 
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werd voorzien van een bodemlaag vermiculiet (± 1 cm hoog) en een aantal volledige snijbonen 

(Figuur 14). De vermiculietlaag creëerde een verpoppingsruimte voor de tripsen. De snijbonen 

hadden de functie van voedsel- en vochtbron en ovipositiesubstraat voor de insecten. Op 

maandag, woensdag en vrijdag werd de F. occidentalis kweek gecontroleerd. De uitgedroogde 

bonen werden vervangen door verse exemplaren. Daarnaast werden de eitjes bevattende bonen 

overgebracht naar nieuwe kweekdozen. Vooraleer een snijboon weg te nemen uit een 

kweekdoos, werden de aanwezige tripsen er van afgeborsteld door middel van een zacht 

penseel. De volwassen tripsen werden zodoende niet mee getransporteerd naar de nieuwe doos, 

en hun oorspronkelijke doos werd bovendien voorzien van verse snijbonen. Op deze manier 

werd er een zekere uniformiteit bekomen van het ontwikkelingsstadium van de tripsen binnen 

eenzelfde kweekdoos. 

 
Figuur 14: Kweekdoos van F. occidentalis 

1.3. Kweek van M. persicae subsp. persicae 

De initiële bladluizenkolonie werd in 2011 aangeleverd door Koppert B.V. (Berkel en Rodenprijs, 

Nederland). Deze kweek gebeurde zowel op scherpe peper- als op paprikaplantjes (Capsicum 

annuum L. variëteit California Wonder), en werd gehouden onder een lichtframe van TL-lampen. 

Hierdoor lag de temperatuur steeds 2 °C hoger dan de kamertemperatuur en heerste een 

fotoperiode van 16 uur licht en 8 uur duisternis. Verder was de M. persicae populatie onderhevig 

aan de wisselende klimaatsomstandigheden die in het laboratorium optraden (23 ± 2 °C; 35 ± 

5% RV). De plantjes werden ondergebracht in een van de buitenwereld geïsoleerde plastic kooi 

(75 cm hoog, 48 cm lang, 48 cm breed), voorzien van ventilatieopeningen die afgedekt werden 

met een fijnmazig nylongaas (80 µm) (Figuur 15). De kweek werd in stand gehouden door op 

regelmatige tijdstippen nieuwe plantjes te introduceren tussen de besmette exemplaren. De 

gezonde plantjes konden nadien gekoloniseerd worden door de groene perzikluizen. De sterk 

aangetaste plantjes werden eveneens op regelmatige basis verwijderd uit de kweek. Door het 

plaatsen van blauwe lijmvallen werd er in de mate van het mogelijke vermeden dat andere 

insecten, zoals tripsen, zich vermengden met de bladluiskweek.  
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1.4. Kweek van T. urticae 

De initiële populatie van T. urticae werd in 2011 verzameld op de facuteit Bio-

ingenieurswetenschappen te Gent. Het betrof een wilde spintmijtenpopulatie aanwezig op de 

wonderboom, Ricinus communis L. De laboratoriumkweek van de spintmijten vond plaats op 

plantjes van de tuinboon (Vicia faba L.), onder dezelfde omstandigheden en in gelijkaardige 

kooien als deze van de bladluiskweek (Figuur 16). De kweek werd in stand gehouden door 

regelmatig de oudere, zwaar aangetaste planten te verwijderen en nieuwe bonenplanten te 

introduceren. Indien er nog mijten aanwezig waren op de oude bladeren, werden deze bladeren 

op de nieuwe plantjes gelegd. De verse plantjes werden nadien snel gekoloniseerd door de 

spintmijten.  

  
 Figuur 15: Kweek van M. persicae subsp. persicae                          Figuur 16: Kweek van T. urticae 
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2. Proefopzet 

2.1. Predatiecapaciteit van O. thripoborus en O. naivashae op verschillende 

prooisoorten 

De predatiecapaciteit is het maximaal aantal prooien van een gegeven stadium en soort dat een 

predator kan afdoden binnen een gegeven tijdspanne. De predatiecapaciteit van O. thripoborus 

en O. naivashae op verschillende prooisoorten en -stadia werd nagegaan in functie van het 

ontwikkelingsstadium van de roofwantsen. De predatieproeven werden, zowel voor O. 

thripoborus als O. naivashae, individueel uitgevoerd met tweedestadiumnimfen, 

vierdestadiumnimfen en wijfjes van drie à vijf dagen oud. Als prooi werden 

tweedestadiumlarven en adulten van F. occidentalis,  tweede- en derdestadiumnimfen van M. 

persicae subsp. persicae en eitjes en deutonimfen van T. urticae gebruikt. De predatiecapaciteit 

van de tweedestadiumnimfen van O. thripoborus en O. naivashae op F. occidentalis adulten werd 

niet nagegaan, aangezien volwassen tripsen veel beweeglijker zijn dan deze kleine Orius nimfen. 

Uit voorafgaande experimenten kon immers afgeleid worden dat tweedestadiumnimfen van O. 

thripoborus en O. naivashae er niet in slaagden om succesvol te prederen op F. occidentalis 

adulten. Cocuzza et al. (1997a) kwamen evenzeer tot de vaststelling dat de jonge nimfen van O. 

albidipennis en O. laevigatus niet noemenswaardig konden prederen op volwassen F. occidentalis 

individuen. In totaal werden er zodoende 28 behandelingen uitgevoerd. 

Vooraleer de predatieproeven uit te voeren, werden de vierdestadiumnimfen en de wijfjes 

gedurende 24 uur afgezonderd, waarbij er geen voedsel ter beschikking werd gesteld. Enkel een 

plastic schaaltje (2 cm diameter) met bevochtigd keukenpapier werd aangereikt als vochtbron. 

Voor de tweedestadiumnimfen werd dezelfde procedure toegepast gedurende 16 uur.  

Kleinschalige preliminaire proeven werden opgezet om een ruwe schatting van de 

predatiecapaciteit, gedurende 24 uur, te bekomen. Een arbitrair vastgelegde overmaat van het 

verkregen aantal afgedode prooi-individuen werd gebruikt als prooiaantal voor de eigenlijk 

predatieproeven. Bij aanvang van de predatieproeven werd deze hoeveelheid eenmalig ter 

beschikking gesteld aan de roofwants. Na 24 uur werd het aantal afgedode prooien nagegaan.  

Elk van de hierboven beschreven experimenten werd uitgevoerd in tweedelige cilindervormige 

plastic cups (2 cm hoog, 5 cm diameter). Het dekseltje was voorzien van een ronde 

ventilatieopening (2,5 cm diameter), die afgesloten werd met fijnmazig nylongaas (80 µm) 

(Figuur 17). 

In de cups werd eveneens een hoeveelheid plantaardig materiaal voorzien als voedsel voor de 

prooien en als extra vochtbron voor de wantsen. 
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Figuur 17: Kooitje waarin de experimenten plaatsvonden 

Initieel werden per behandeling 20 tot 30 wantsen afgezonderd. Met de individuen die de 

uithongeringsperiode overleefden en niet overgegaan waren naar een volgend 

ontwikkelingsstadium, werden de predatieproeven uitgevoerd. Het resulterend aantal 

herhalingen per behandeling varieerde van 15 tot 25. Bij iedere behandeling werden 10 tot 15 

controlebehandelingen (blanco’s) bijgevoegd als indicatie voor de natuurlijke mortaliteit van de 

beschouwde prooi. Deze blanco’s werden op gelijkaardige wijze opgesteld en bevatten zodoende 

de prooien, samen met hun voedselbron, maar er werd geen predator bijgeplaatst. Indien de 

natuurlijke sterfte hoger lag dan 5%, werd een correctie doorgevoerd. Deze correctie was 

gebaseerd op de Abbott-formule (1925): 

(
                                                      

                             
)      

Deze formule wordt veelvuldig toegepast in toxiciteitstesten waarbij de mortaliteitsgraad 

binnen een populatie organismen, die blootgesteld werden aan verschillende concentraties van 

de toxische stof, onderzocht wordt. Aangezien er in de predatieproeven een overmaat aan 

prooien ter beschikking gesteld werd aan de predators, kon er aangenomen worden dat de 

predatiecapaciteit densiteitsonafhankelijk was. Zodoende was een terugrekening naar de initiële 

prooihoeveelheid overbodig en zelfs foutief. Met betrekking tot de absolute prooiaantallen, werd 

de volgende gewijzigde versie van de formule van Abbott opgesteld: 

                                                                                          

Alle experimenten vonden plaats in een klimaatskast bij een temperatuur van 25 ± 1 °C, een 

relatieve vochtigheid van 65 ± 5% en een fotoperiode van 16:8 u (L:D). 

2.1.1. Predatie op F. occidentalis 

De predatieproeven op de Californische trips werden uitgevoerd in cups zoals beschreven in 

2.1., en dit voor zowel de nimfen als de adulten. De arena’s werden voorzien van een stuk 

snijboon van circa 3 cm lang, aangebracht op een kleine hoeveelheid (± ½ cm²) Pritt Buddies 
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(Figuur 18). De peulen functioneerden als voedselbron voor de tripsen enerzijds, en als 

additionele vochtbron voor de roofwants anderzijds. De snijbonen werden zodanig versneden 

dat er geen openingen aanwezig waren aan het oppervlak. Dergelijke spleten kunnen immers 

schuilplaatsen creëren voor de tripsen, die daardoor moeilijk bereikbaar kunnen zijn voor de 

roofwantsen. Dit zou tot een onderschatting van het predatievermogen kunnen leiden. Om 

dezelfde reden werd het stukje boon bevestigd op een klein torentje Pritt Buddies. Via deze 

opstelling kon gegarandeerd worden dat de gehele ruimte binnen de arena toegankelijk was 

voor zowel de wantsen als de tripsen.  

 
 Figuur 18: Arena waarin de predatiecapaciteit op F. occidentalis werd nagegaan 

Het aantal toegediende F. occidentalis tweedestadiumlarven of adulten werd afgeleid uit de 

preliminaire proeven. Tweedestadiumnimfen van beide roofwantsen werden voorzien van 20 

tripsenlarven, vierdestadiumnimfen van 30 larven en de volwassen wijfjes kregen 40 larven 

aangereikt. Een hoeveelheid van 20 volwassen Californische tripsen als prooi volstond om de 

predatiecapaciteit van zowel de vierdestadiumnimfen als de volwassen Orius wijfjes te bepalen. 

De Orius nimfen en tripsenlarven werden met behulp van een penseeltje overgezet naar de 

arena’s. Voor de volwassen roofwantsen en tripsen daarentegen werd, rekening houdend met 

hun vliegvermogen, gebruikt gemaakt van een aspirator. De tripsen werden als eerste in de 

arena geplaatst. Aangezien de zeer mobiele volwassen tripsen gemakkelijk ontsnappen bij het 

heropenen van de cup, werden ze verdoofd met CO2 vooraleer de roofwants erbij gevoegd werd. 

Deze verdoving was uitgewerkt na circa 10 seconden, en leidde niet tot een verzwakking of 

sterfte van de tripsen. Dezelfde procedure werd toegepast bij de controlebehandelingen. 

Na 24 uur werden de kooitjes geopend waarna zowel de levende als gestorven tripsen geteld 

werden. Daarnaast werd gecontroleerd of de roofwants nog in leven was en in welk stadium zij 

zich op dat moment bevond. 

2.1.2. Predatie op tweede- en derdestadiumnimfen van M. persicae subsp. persicae 

De predatiecapaciteit van O. thripoborus en O. naivashae op M. persicae subsp. persicae werd 

enkel nagegaan op de nimfen van deze bladluis. Volwassen groene perzikluizen bleken immers 
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in staat om, gedurende het 24 uur durende experiment, een relatief groot aantal nakomelingen 

ter wereld te brengen waardoor een nauwkeurige bepaling van de predatiecapaciteit op adulten 

van M. persicae quasi onmogelijk was.  

De predatieproeven werden uitgevoerd in kooitjes zoals beschreven in 2.1. Op de bodem van de 

arena’s werden drie bevochtigde wattenlaagjes aangebracht. Deze natte ondergrond moest 

voorkomen dat het hierop gedeponeerde C. annuum blad ging uitdrogen (Figuur 19).  

 
Figuur 19: Arena waarin de predatiecapaciteit op M. persicae subsp. persicae werd nagegaan 

De watten dienden volledig verzadigd te zijn met water, zo niet nam het risico op uitdroging van 

het bladmateriaal sterk toe wat een verhoogde mortaliteit van de insecten zou bewerkstelligen. 

Anderzijds werd de aanwezigheid van vrij water in de kooitjes zoveel mogelijk vermeden. Vrij 

water kan immers de verdrinkingsdood van zowel de bladluizen als de roofwantsen in de hand 

werken. Het gebruikte bladmateriaal was rechtstreeks afkomstig uit de bladluizenkweek (zie 

1.3.). Dit blad werd zodanig gepositioneerd dat zijn bovenzijde contact maakte met de vochtige 

wattenbodem. De onderkant van het blad, waar de bladluizen het vaakst op vertoefden, was 

zodoende naar boven gericht. Aangezien bij de kweek van M. persicae gebruik werd gemaakt van 

zowel scherpe peperplantjes als paprikaplantjes, varieerde het aangewende bladmateriaal 

tussen -maar niet binnen- de behandelingen. De experimenten waarbij de vrouwelijke Orius 

adulten predeerden op de groene perzikluizen werden uitgevoerd met bladeren van de scherpe 

peperplantjes. Voor de proeven met de juveniele wantsenstadia als predators werd 

bladmateriaal van de paprikaplantjes aangewend. 

Het aantal bladluisnimfen dat aangeboden werd aan de roofwantsen was afhankelijk van het 

ontwikkelingsstadium van de predator. De tweede- en vierdestadiumnimfen en de wijfjes van 

beide Orius species kregen respectievelijk 10, 15 en 20 nimfen aangereikt. Ook hier kon uit 

preliminaire experimenten besloten worden dat deze hoeveelheden een overmaat aan 

beschikbare prooien impliceerden.  

Vermits het bladmateriaal aangeleverd werd uit de kweek van M. persicae, waren de benodigde 

nimfen hier reeds grotendeels op aanwezig. De overtollige bladluizen konden makkelijk met een 



Materiaal en methoden                                                                                                                                         39 

penseeltje van het blad verwijderd worden. Indien de hoeveelheid aan bruikbare bladluisnimfen 

op deze bladfragmentjes niet toereikend was, konden -eveneens door middel van een 

penseeltje- nimfen overgebracht worden van op andere locaties. Aangezien bladluizen gevoelig 

zijn voor manipulaties, werd aansluitend gecontroleerd of de verplaatste nimfen nog 

levensvatbaar waren.  

Nadien werden de roofwantsen aan de arena’s toegevoegd, waarbij de nimfen werden 

gemanipuleerd met een penseeltje, de adulten met behulp van een aspirator. 

Na 24 uur werden de kooitjes geopend waarna zowel de levende als gestorven bladluisnimfen 

geteld werden. Daarnaast werd gecontroleerd of de roofwants nog in leven was en in welk 

stadium zij zich op dat moment bevond. 

2.1.3. Predatie op T. urticae 

2.1.3.1. Predatie op het eistadium van T. urticae 

De predatiecapaciteit van O. thripoborus en O. naivashae op eitjes van T. urticae werd nagegaan 

in cilindervormige cups, zoals beschreven in 2.1. Op de bodem van de kooitjes was circa 5 ml van 

een 1% water-agar-oplossing (Certa) aanwezig, waarop een cirkelvormig bladfragmentje rustte 

(Figuur 20). 

 
Figuur 20: Arena waarin de predatiecapaciteit op T. urticae werd nagegaan 

Bij de bereiding van deze agaroplossing werd, verhoudingsgewijs, 1 g poedervormige agar 

toegevoegd aan 100 ml water. Vervolgens werd dit mengsel opgewarmd tot ongeveer 80 °C, 

waarna een heldere lichtgele en relatief viskeuze oplossing bekomen werd. Deze oplossing kon, 

na afkoelen tot 30 à 40 °C, verdeeld worden over de verschillende arena’s. Aangezien er, 

vooraleer het stollingsproces aanving, bladmateriaal op deze oplossing aangebracht diende te 

worden, mocht de temperatuur op dit moment niet hoger zijn dan circa 40 °C. Het gebruikte 

bladmateriaal was afkomstig van de tuinboon Vicia faba L. Uit de bladeren werden ronde 

bladponsen verkregen door met de scherpe bovenrand van het onderste cupdeel een draaiende 

beweging uit te voeren op het bonenblad. Het aangewende snijvlak werd eerst gedesinfecteerd 

om eventuele schimmelgroei op de agar te vermijden. Bijgevolg werden bladschijfjes verkregen 
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met dezelfde diameter als de arena, waardoor de volledige agarbodem bedekt kon worden met 

het bladmateriaal. De bladponsen werden zodanig gepositioneerd dat de onderzijde ervan naar 

boven gericht was, aangezien spintmijten zich meestal aan deze kant bevinden.  

Indien de agaroplossing en het bovenliggende bonenblad voldoende afgekoeld waren, werden 8 

tot 10 T. urticae wijfjes met behulp van een vijfharig penseeltje op het tuinbonenblad in het 

cupje gezet. Deze kooitjes werden nadien, gedurende ± 24 uur, ongeroerd gelaten bij 

laboratoriumcondities. Binnen het etmaal legden de wijfjes een voldoende grote hoeveelheid 

eitjes af, die vervolgens benut konden worden als prooi in de predatieproef. De wijfjes werden 

weggehaald van het bonenblad en de overtollige spintmijteneitjes werden doorprikt met een 

naald, waarna deze snel verschrompelden. Uit de preliminaire proeven was gebleken dat, voor 

zowel O. thripoborus als O. naivashae, een prooiaanbod van 20 en 40 eitjes voor respectievelijk 

de nimfenstadia en het volwassen stadium ruimschoots volstond om de predatiecapaciteit te 

kunnen bepalen.  

Tenslotte werden de roofwantsen aan de arena’s toegevoegd. De Orius nimfen werden 

getransfereerd met een penseeltje, de adulten met behulp van een aspirator. 

Na 24 uur werden de kooitjes geopend waarna het aantal resterende T. uricae eitjes nagegaan 

werd. Daarnaast werd gecontroleerd of de roofwants nog in leven was en in welk stadium zij 

zich op dat moment bevond. 

2.1.3.2. Predatie op deutonimfen van T. urticae 

De predatieproeven van O. thripoborus en O. naivashae op deutonimfen van T. urticae vonden 

plaats in cupjes met een analoge opbouw als deze beschreven onder 2.1.3.1. (Figuur 20).  

Om een voldoende grote hoeveelheid spintmijten in het gewenste deutonimfenstadium te 

krijgen, werd voorafgaand aan de predatieproef een groot aantal volwassen vrouwelijke 

spintmijten afgezonderd uit de spintmijtenkweek. Deze wijfjes werden in groepjes van ± 10 

geplaatst in dezelfde cupjes waarin de predatieproeven nadien zouden plaatsvinden. Deze 

kooitjes werden vervolgens gedurende ± 24 uur geplaatst onder laboratoriumcondities, wat de 

spintmijten toeliet een groot aantal eitjes op de bladponsen te deponeren. De cupjes werden 

vervolgens opnieuw bewaard onder laboratoriumcondities, waarna dagelijks het 

ontwikkelingsstadium van de aanwezige spintmijten gecontroleerd werd. Ongeveer vijf tot zes 

dagen na de ovipositie werd het gewenste deutonimfstadium bereikt en konden deze T. urticae 

nimfen aangewend worden in de predatieproeven. De overmaat aan T. urticae deutonimfen, 

aanwezig in de arena’s, werd verwijderd met behulp van een dun penseeltje. 
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Een prooihoeveelheid van 20 deutonimfen van T. urticae volstond voor de tweede- en 

vierdestadiumnimfen en de volwassen exemplaren van zowel O. thripoborus als O. naivashae.  

Na 24 uur werden de kooitjes geopend waarna het aantal resterende T. uricae protonimfen 

nagegaan werd. Daarnaast werd gecontroleerd of de roofwants nog in leven was en in welk 

stadium zij zich op dat moment bevond. 
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2.2. Ontwikkeling van O. thripoborus en O. naivashae op verschillende 

prooisoorten 

De ontwikkelingsproeven werden opgestart met pas afgelegde eitjes van O. thripoborus en O. 

naivashae. Hiertoe werden twee peperplantjes, één voor elke soort, verwijderd uit de Orius 

kweek en in een aparte goot geplaatst onder dezelfde omgevingscondities als de kweek van de 

roofwantsen (zie 1.1.). Op deze plantjes waren eitjes van maximaal 24 uur oud aanwezig. 

Vervolgens werd dagelijks gecontroleerd of er eitjes ontloken waren. Indien dit het geval was 

werden de eerstestadiumnimfen met een zacht penseeltje voorzichtig overgeplaatst naar een 

afzonderlijk cupje. Initieel werden telkens minimum 40 herhalingen voorzien. 

Iedere ontwikkelingsproef werd uitgevoerd in plastic cupjes (2,5 cm hoog, 4 cm diameter), elk 

voorzien van een dekseltje met ventilatieopening (Figuur 21). Deze opening werd afgedicht met 

een fijnmazig nylongaas (80 µm) om het ontsnappen van de wantsen te verhinderen. Ieder cupje 

werd voorzien van een stukje snijboon (2 à 3 cm lang) als vochtbron. Voor onder andere O. 

thripoborus en O. naivashae werd immers aangetoond dat een dergelijke vochtbron een gunstige 

invloed heeft op hun ontwikkeling (Bonte et al., 2011). Om de twee dagen werd het boonstukje 

vervangen door een vers exemplaar. Tenslotte werd er dagelijks aan iedere nimf een ruime 

hoeveelheid prooien ter beschikking gesteld (zie verder). 

     
Figuur 21: Cupjes waarin de ontwikkelingsproeven werden uitgevoerd 

Dagelijks werd gecontroleerd of de nimfen nog in leven waren. Indien dit niet het geval was 

werd het laatst bereikte ontwikkelingsstadium genoteerd. Nimfen die een dag na het overzetten 

dood werden teruggevonden, werden geschrapt uit het aantal herhalingen. De kans is immers 

reëel dat hun dood het gevolg was van manipulatieve handelingen. Iedere dag werd eveneens 

nagegaan hoeveel prooien de nimfen nog voorhanden hadden. Dit prooiaantal werd aangevuld 

naargelang de behoefte van de roofwants (zie Tabel 1).  

Indien een individuele wants het volwassen stadium bereikte, werden zowel haar geslacht als 

gewicht bepaald.  
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De ontwikkelingsproeven vonden plaats in een klimaatskast bij een constante temperatuur van 

25 ± 1 °C, een relatieve vochtigheid van 65 ± 5% en een lichtregime van 16 uur licht en 8 uur 

duisternis. 

2.2.1. Ontwikkeling op tweedestadiumlarven van F. occidentalis 

Voor de bepaling van de ontwikkelingsparameters van O. thripoborus en O. naivashae op F. 

occidentalis als voedselbron, werd gebruik gemaakt van de eerste- en tweedestadiumlarven van 

deze tripssoort. Deze larven waren rechtstreeks afkomstig uit de kweek van F. occidentalis (zie 

1.2.). Het overzetten van de larven van de kweekdozen naar de individuele cupjes gebeurde door 

middel van een dun penseeltje. 

Gedurende de ontwikkelingsproef werd dagelijks gecontroleerd hoeveel levende tripsenlarven 

nog aanwezig waren in het cupje. Naargelang het ontwikkelingsstadium van de roofwants werd 

dit prooiaanbod aangevuld tot boven een vooraf bepaald prooiaantal (zie Tabel 1). De 

prooiaantallen in Tabel 1 werden bepaald vanuit de bekomen resultaten van de 

predatieproeven. Bovendien werd er voor gezorgd dat de eerstestadiumnimfen van de 

bloemenwantsen voornamelijk de kleine eerstestadiumlarven van de Californische trips 

toegediend kregen.  

Tabel 1: Dagelijkse minimale hoeveelheid aangeboden prooien 
 

Ontwikkelingsstadium 
Orius 

F. occidentalis 
(larven) 

M. persicae 
(alle stadia) 

T. urticae 
(alle stadia) 

N1 5 5 5 

N2 10 5 10 

N3 10 10 10 

N4 20 10 20 

N5 30 20 20 

2.2.2. Ontwikkeling op M. persicae subsp. persicae 

Het evalueren van de ontwikkelingsparameters van O. thripoborus en O. naivashae op M. persicae 

subsp. persicae gebeurde op een mengeling van de verschillende ontwikkelingsstadia van de 

groene perzikluis. De bladluizen werden door middel van een dun penseeltje rechtstreeks 

aangevoerd uit de kweek (zie 1.3.). Dagelijks werden de overlevende bladluizen in de cupjes 

aangevuld zodat de Orius nimfen konden prederen op een minimale hoeveelheid aan prooien. 

Deze grenswaarden worden weergegeven in Tabel 1. Er werd eveneens op toegezien dat 

voornamelijk eerstestadiumbladluisnimfen bij de eerste- en tweedestadiumnimfen van de 

roofwantsen werden geplaatst. 
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2.2.3. Ontwikkeling op T. urticae 

Voor de ontwikkelingsproef van O. thripoborus en O. naivashae op T. urticae werd een 

combinatie van de diverse ontwikkelingsstadia van de spintmijt, inclusief de eitjes, aangewend. 

De spintmijten waren afkomstig uit de kweek van T. urticae (zie 1.4.). Een dun penseeltje diende 

om de mijten over te zetten tot bij de nimfen van de roofwantsen. Dagelijks werd geïnspecteerd 

hoeveel levende mijten er zich nog in het cupje bevonden, waarna deze hoeveelheid aangevuld 

werd tot een vooraf bepaald prooiaantal (zie Tabel 1). Bij het voorgaande werd geen rekening 

gehouden met de aanwezigheid van spintmijteneitjes. Daarnaast werd het door de mijten 

gecreëerde spinsel verwijderd uit de potjes.  

3. Statistische verwerking 

Voor de statistische verwerking van de data werd gebruik gemaakt van het programma SPSS 

20.0 (IBM, 2011). Bij alle statistische toetsen werd het significantieniveau (P-waarde) ingesteld 

op 0,05.  

De normaliteit van de data werd nagegaan met de Kolmogorov-Smirnov normaliteitstest. De 

Levene-test controleerde of de varianties van de datasets gelijk (P>0,05; homoscedasticiteit) of 

verschillend (P≤0,05; heteroscedasticiteit) waren ten opzichte van elkaar. 

Indien de gegevens normaal verdeeld waren (P>0,05), konden de gemiddelden vergeleken 

worden door middel van de parametrische enkelvoudige variantie-analyse (One-way ANOVA).  

Indien het effect van twee factoren op de parameters bestudeerd werd, werd een tweevoudige 

variantieanalyse (Two-way ANOVA) uitgevoerd, waarbij de interactie tussen de factoren 

nagegaan werd. Wanneer deze interactie significant bevonden werd (P≤0,05), werden de 

behandelingen paarsgewijs vergeleken. 

Bij homoscedasticiteit werd er gebruik gemaakt van de Tukey-test om significante verschillen 

tussen de gemiddelden op te sporen, binnen eenzelfde prooistadium. Indien de Levene-test 

daarentegen uitwees dat de varianties niet gelijk waren, werd de Tamhane-test gebruikt om 

deze significante verschillen te zoeken.  

Als de data niet normaal verdeeld was (P≤0,05), dienden er niet-parametrische testen 

uitgevoerd te worden om de significante verschillen op te sporen. De Kruskal-Wallis H-test ging 

na of er significante verschillen tussen de behandelingen waren. Indien dit het geval was 

(P≤0,05), werden de gemiddelden paarsgewijs vergeleken met een Mann-Whitney U-test. 

Significante verschillen tussen de gemiddelde predatiecapaciteit van twee geteste stadia binnen 

een bepaalde prooisoort en voor een gegeven predatorsoort en –stadium, werden gedetecteerd 
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met behulp van een tweezijdige onafhankelijke t-test (Student’s t-test). Bij heteroscedasticiteit 

werd de Student’s t-test met Welch correctie uitgevoerd om de gemiddelden te vergelijken.  

Om overlevingspercentages te vergelijken, werd gebruik gemaakt van een logistische regressie. 

Dit lineair model gebruikt een logit link en een binomiale error functie. Bij iedere test wordt een 

lineaire regressiecoëfficiënt berekend. Aan iedere coëfficiënt wordt tevens een P-waarde 

meegegeven. Bij een P-waarde kleiner dan of gelijk aan 0,05 werden de overlevingspercentages 

tussen twee behandelingen als significant verschillend beschouwd. 

De seksratio’s werden door middel van een Chi-kwadraat test vergeleken met een 1:1 

geslachtsverhouding. Een P-waarde kleiner dan of gelijk aan 0,05 duidde op een significante 

afwijking ten opzichte van deze verhouding. 

 



 

DEEL III   RESULTATEN EN BESPREKING 

1. Predatiecapaciteit van O. thripoborus en O. naivashae op 

verschillende prooisoorten 

In deze proef werd de predatiecapaciteit van tweede- en vierdestadiumnimfen en vrouwelijke 

adulten van O. thripoborus en O. naivashae nagegaan op verschillende ontwikkelingsstadia van F. 

occidentalis, M. persicae subsp. persicae en T. urticae bij een constante temperatuur van 25 ± 1 

°C.  In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde predatiecapaciteiten (uitgedrukt 

in aantal prooien per dag) van de drie beschouwde stadia van beide roofwantsen op de vijf 

onderzochte prooistadia.  

1.1. Predatiecapaciteit op F. occidentalis 

1.1.1. Resultaten 

1.1.1.1.  Predatiecapaciteit op tweedestadiumlarven van F. occidentalis 

De gemiddelde predatiecapaciteit van de tweedestadiumnimfen van beide Orius spp. werd 

gecorrigeerd met de gewijzigde formule van Abbott (1925) (zie Materiaal en methoden), 

aangezien de gemiddelde mortaliteit van de prooien bij de blanco’s hoger was dan de 

aanvaardbare grens van 5%. 

Uit Tabel 2 blijkt dat de gemiddelde predatiecapaciteiten van adulte wijfjes van zowel O. 

thripoborus (23,94) als O. naivashae (17,64) op de tweedestadiumlarven van de Californische 

trips significant hoger waren dan deze van de tweede- en vierdestadiumnimfen, met 

predatiecijfers van respectievelijk 2,85 en 11,17 voor O. thripoborus, en 4,10 en 9,20 voor O. 

naivashae. Bij beide Orius soorten werden bovendien significant meer tripsenlarven afgedood 

door de vierdestadiumnimfen dan door de tweedestadiumnimfen. 

De wijfjes van O. thripoborus hadden significant meer tweedestadiumlarven van F. occidentalis 

gepredeerd dan de wijfjes van O. naivashae. De predatiecapaciteit van de tweede- en 

vierdestadiumnimfen van O. thripoborus was echter niet significant verschillend van deze van de 

respectievelijke nimfenstadia van O. naivashae. 

 



 

 

 

 

Tabel 2: Predatiecapaciteiten (aantal afgedode prooien/24 uur) van de tweede (N2)- en vierde (N4) stadiumnimfen en de volwassen wijfjes van O. 

thripoborus en O. naivashae op verschillende prooisoorten en -stadia bij een constante temperatuur van 25 ± 1 °C 
 

Prooi  O. thripoborus   O. naivashae 

Soort Stadium  N2 N4 Adult (♀)   N2 N4 Adult (♀) 

F. occidentalis 
L2a  2,85 ± 0,33d* 11,17 ± 1,02cA 23,94  ±  1,07aA 

 
4,10  ±  0,43d* 9,20 ± 0,81cA 17,64 ± 1,18bA 

Adultenb  -** 4,73 ± 0,26bB 7,87 ± 0,41aB 
 

-** 4,39 ± 0,28bB 4,33 ± 0,57bB 

M. persicae Nimfenc 
 

1,62 ± 0,15c 5,38 ± 0,56a 5,06 ±  0,76ab 
 

2,61 ±  0,22b 5,71 ±  0,37a 3,60 ± 0,67abc 

T. urticae 

Eitjesd  6,29 ± 1,09bcA 15,39 ± 1,37aA 15,32 ± 1,41aA 
 

4,70 ± 0,86cA 12,00 ± 1,67abA 21,05 ± 2,44aA 

Nimfene  5,94 ± 0,51bcA 6,82 ± 0,70bcB 9,71 ± 0,48aB 
 

4,81 ± 0,45cA 5,94 ±  0,43bcB 7,78 0,56abB 

 

Gemiddelden ± standaardfout; waarden binnen dezelfde rij gevolgd door éénzelfde kleine letter zijn niet significant verschillend (P>0,05; Tukey (F. occidentalis: 

adulten en T. urticae: nimfen) of Tamhane (F. occidentalis: L2, M. persicae: nimfen en T. urticae: nimfen)); waarden binnen dezelfde kolom voor een bepaalde 

prooisoort gevolgd door éénzelfde hoofdletter zijn niet significant verschillend (P>0,05; Student’s t-test met Welch correctie) 

* Na correctie met de gewijzigde formule van Abbott (1925) (mortaliteit blanco’s > 5%) 

** Deze behandeling werd niet uitgevoerd 
a  Het aantal herhalingen binnen iedere behandeling bedroeg van links naar rechts 19, 18, 17, 19, 15 en 25; L2 = tweedestadiumlarven van F. occidentalis 

b  Het aantal herhalingen binnen iedere behandeling bedroeg van links naar rechts 22, 15, 23 en 15 
c  Het aantal herhalingen binnen iedere behandeling bedroeg van links naar rechts 16, 16, 18, 18, 17 en 15 
d  Het aantal herhalingen binnen iedere behandeling bedroeg van links naar rechts 17, 18, 25, 20, 17 en 20 
e  Het aantal herhalingen binnen iedere behandeling bedroeg van links naar rechts 18, 17, 17, 16, 17 en 18  

 



Resultaten en bespreking                                                                                                                                    48 

1.1.1.2. Predatiecapaciteit op F. occidentalis adulten 

In Tabel 2 is te zien dat de wijfjes van O. thripoborus gemiddeld 7,87 volwassen exemplaren van 

F. occidentalis hadden afgedood. Dit was significant meer dan de 4,73 tripsen die gemiddeld door 

de vierdestadiumnimfen werden gepredeerd. De predatiecapaciteit van O. naivashae wijfjes 

(4,33) op volwassen Californische tripsen was daarentegen niet significant verschillend van deze 

van de vierdestadiumnimfen (4,39).  

Wijfjes van O. thripoborus predeerden significant meer F. occidentalis adulten dan deze van O. 

naivashae, terwijl tussen de vierdestadiumnimfen van beide wantsensoorten er geen significant 

verschil in predatiecapaciteit werd waargenomen. 

1.1.1.3. Vergelijking tussen tweedestadiumlarven en adulten van F. occidentalis 

De vierdestadiumnimfen en wijfjes van zowel O. thripoborus als O. naivashae hadden significant 

meer gepredeerd op de tweedestadiumlarven van F. occidentalis dan op de volwassen 

individuen. 

1.1.2. Bespreking 

Uit de experimenten viel af te leiden dat zowel O. thripoborus als O. naivashae minder 

gepredeerd hadden op de volwassen Californische tripsen dan op de larven van deze trips. Deze 

trend werd meermaals waargenomen voor diverse Orius spp., waaronder O. insidiosus, O. 

minutus en O. niger (Deligeorgidis, 2002; Baez et al., 2004). Naast een eventueel hogere 

nutritionele waarde kunnen de grotere afmetingen en de grotere beweeglijkheid van volwassen 

tripsen ertoe leiden dat ze minder vatbaar zijn voor predatie dan hun juveniele stadia (Lewis, 

1997; van den Meiracker en Sabelis, 1999; Baez et al., 2004; Reitz et al., 2006).  

De wijfjes van O. thripoborus hadden ongeveer twee keer zoveel F. occidentalis adulten afgedood 

dan de vierdestadiumnimfen. Bovendien predeerden de wijfjes van zowel O. thripoborus als O. 

naivashae meer tweedestadiumlarven van deze tripssoort dan de tweede- of 

vierdestadiumnimfen van de predators. Riudavets en Castañe (1998) constateerden dat de 

wijfjes van O. laevigatus en O. majusculus, op dagbasis, eveneens meer tweedestadiumlarven van 

F. occidentalis predeerden dan hun juveniele stadia. Dezelfde trend werd tevens waargenomen 

voor O. laevigatus en O. albidipennis door Cocuzza et al. (1997), en voor O. insidiosus, O. 

laevigatus, O. majusculus en O. niger door Tommasini et al. (2004). Bij O. naivashae was de 

predatiecapaciteit van haar vierdestadiumnimfen op volwassen F. occidentalis exemplaren 

daarentegen nagenoeg gelijk aan deze van de wijfjes.  

De predatiecapaciteit van de O. thripoborus vierdestadiumnimfen op tweedestadiumlarven van 

F. occidentalis was ongeveer vijf keer hoger dan deze van hun tweedestadiumnimfen. Bij O. 
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naivashae hadden de vierdestadiumnimfen ruim dubbel zoveel larven afgedood dan de 

tweedestadiumnimfen. Het predatiepotentieel van de wijfjes van beide Orius spp. was op haar 

beurt ongeveer het dubbele van deze van de vierdestadiumnimfen van de wantsen. Kohno en 

Kashio (1998) namen gedurende de volledige ontwikkeling van O. sauteri en O. minutus 

vergelijkbare trends waar. Zo hadden bijvoorbeeld de vierdestadiumnimfen van O. sauteri en O. 

minutus, op dagbasis, respectievelijk vier en drie keer meer tweedestadiumlarven van F. 

occidentalis gedood dan de tweedestadiumnimfen van de desbetreffende Orius soorten. 

In Tabel 3 worden ter illustratie enkele eerder vastgestelde predatiecapaciteiten (aantal 

prooien/24 uur) van een aantal Orius wantsen op F. occidentalis weergegeven, allen bepaald bij 

een temperatuur van 25 °C, tenzij anders vermeld.  

De waarden in Tabel 3 werden echter bekomen bij verschillende, onafhankelijke, experimenten 

waarbij enerzijds andere omgevingscondities –zowel biotisch als abiotisch- van toepassing 

waren en waarbij anderzijds de gevolgde procedures niet gelijk waren. Zodoende kunnen er op 

basis van deze gegevens geen uitspraken gedaan worden over het absolute predatievermogen 

van de ene soort ten opzichte van de andere. De verkregen predatiecapaciteiten zijn 

daarentegen wel een indicatie van hoeveel een bepaalde soort -onder gegeven omstandigheden- 

kan prederen op een bepaalde prooi. Bijgevolg kan met de nodige voorzichtigheid gezocht 

worden naar eventuele analogieën en ruwe overeenkomsten met reeds geobserveerde 

predatiecapaciteiten. 

Uit Tabel 3 valt af te leiden dat de bekomen predatiecapaciteiten van de tweede- en 

vierdestadiumnimfen van zowel O. thripoborus als O. naivashae op tweedestadiumlarven van F. 

occidentalis niet noemenswaardig veel afwijken van de door Kohno en Kashio (1988) verkregen 

predatiecapaciteiten voor de overeenkomstige stadia van O. minutus en O. sauteri. De bekomen 

predatiecapaciteiten van de vierdestadiumnimfen van O. thripoborus en O. naivashae op F. 

occidentalis adulten waren eveneens van dezelfde grootte-orde als diegene die Tommasini et al. 

(2004) constateerden voor de vierdestadiumnimfen van O. insidiosus, O. laevigatus, O. majusculus 

en O. niger bij een iets hogere omgevingstemperatuur van 26 °C. De weergegeven 

predatiecapaciteiten van O. insidiosus, O. laevigatus, O. majusculus en O. niger konden afgeleid 

worden uit ontwikkelingsproeven, en werden berekend op basis van de duur van het 

betreffende stadium en het totaal aantal volwassen tripsen dat tijdens dit stadium gedood werd 

door de roofwants. De vierdestadiumnimfen van O. thripoborus en O. naivashae hadden 

daarentegen voorafgaand aan de experimenten gedurende 24 uur niets gegeten, wat 

hoogstwaarschijnlijk resulteerde in hogere predatiewaarden dan wanneer dit niet het geval zou 

geweest zijn.  
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Tabel 3: Predatiecapaciteiten (aantal prooien/24 uur) van enkele Orius spp. op F. occidentalis bij 

25 °C, tenzij anders vermeld 
 

Orius sp.  F. occidentalis Predatiecapaciteit 

(aantal prooien/24u) 

Bron 

Soort Stadium  Stadium 
 

O. thripoborus N2  L2 2,85 Huidige studie 

O. thripoborus N4  L2 11,17 Huidige studie 

O. naivashae N2  L2 4,10 Huidige studie 

O. naivashae N4  L2 9,20 Huidige studie 

O. minutus N2  L2 3,43 Kohno en Kashio (1998) 

O. minutus N4  L2 10,99 Kohno en Kashio (1998) 

O. sauteri N2  L2 3,46 Kohno en Kashio (1998) 

O. sauteri N4  L2 11,92 Kohno en Kashio (1998) 

O. thripoborus N4  Adult 4,73 Huidige studie 

O. naivashae N4  Adult 4,39 Huidige studie 

O. insidiosus N2  Adult 3,27* Tommasini et al. (2004) 

O. insidiosus N4  Adult 4,47* Tommasini et al. (2004) 

O. laevigatus N2  Adult 4,53* Tommasini et al. (2004) 

O. laevigatus N4  Adult 3,32* Tommasini et al. (2004) 

O. majusculus N2  Adult 3,56* Tommasini et al. (2004) 

O. majusculus N4  Adult 4,19* Tommasini et al. (2004) 

O. niger N2  Adult 3,33* Tommasini et al. (2004) 

O. niger N4  Adult 3,40* Tommasini et al. (2004) 

O. thripoborus Adulta  L2 23,94 Huidige studie 

O. naivashae Adulta   L2 17,64 Huidige studie 

O. thripoborus Adulta  Adult 7,87 Huidige studie 

O. naivashae Adulta  Adult 4,33 Huidige studie 

O. albidipennis Adultb  Adult 4,59 Cocuzza et al. (1997a) 

O. laevigatus Adultb  Adult 6,87 Cocuzza et al. (1997a) 

 

* Bepaald bij 26 °C; de predatiecapaciteiten van de adulten werden bekomen voor: a♀ (± 4 dagen oud) b♀ 

en ♂ (gemiddeld over totale levensduur) 

 

Tommasini et al. (2004) hebben bij de ontwikkelingsproeven eveneens vastgesteld dat elk van 

de vier geteste Orius soorten in staat was om haar volledige levenscyclus te voltooien op 

volwassen F. occidentalis exemplaren. Bijgevolg bleken zowel de eerste- als de 

tweedestadiumnimfen van de onderzochte roofwantsen voldoende te kunnen prederen op deze 

prooi. Het waargenomen predatiepotentieel voor de tweedestadiumnimfen van deze Orius spp. 

was bovendien betrekkelijk groot ten opzichte van de vierdestadiumnimfen (zie Tabel 3). 
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Cocuzza et al. (1997a) bekwamen voor, zowel mannelijke als vrouwelijke, adulten van O. 

laevigatus en O. albidipennis een predatiecapaciteit van respectievelijk 6,87 en 4,59 op 

volwassen F. occidentalis individuen. De huidige experimenten met O. thripoborus en O. 

naivashae wijfjes leverden gelijkaardige prooihoeveelheden op.  

1.2. Predatiecapaciteit op tweede- en derdestadiumnimfen van M. persicae 

subsp. persicae 

1.2.1.  Resultaten 

In Tabel 2 wordt weergegeven dat de tweedestadiumnimfen van O. thripoborus gemiddeld 1,62 

tweede- en derdestadiumnimfen van M. persicae gedood hadden, wat een significant lagere 

hoeveelheid is dan bekomen werd voor de vierdestadiumnimfen en wijfjes van deze Orius spp. 

De predatiecapaciteiten van de vierdestadiumnimfen en wijfjes van O. thripoborus op de groene 

perzikluizen waren niet significant verschillend van elkaar, en bedroegen respectievelijk 5,38 en 

5,06.  

De nimfen van M. persicae werden niet significant meer gepredeerd door de wijfjes van O. 

naivashae dan door de tweedestadiumnimfen van deze soort (respectievelijk 3,60 en 2,61). De 

vierdestadiumnimfen van O. naivashae hadden gemiddeld 5,71 bladluisnimfen gedood, wat 

significant meer is dan de hoeveelheid bekomen bij de tweedestadiumnimfen van deze 

roofwants. Het aantal gestorven prooien verschilde echter niet significant tussen de 

vierdestadiumnimfen en wijfjes van O. naivashae. 

Er werden geen significante verschillen geobserveerd tussen de predatiecapaciteit van O. 

naivashae wijfjes en deze van de overige behandelingen op de tweede- en derdestadiumnimfen 

van M. persicae. De tweedestadiumnimfen van O. naivashae hadden daarentegen wel significant 

meer gepredeerd op de bladluisnimfen dan de tweedestadiumnimfen van O. thripoborus. De 

predatiecapaciteiten van de vierdestadiumnimfen van beide Orius spp. bleken echter geen 

onderlinge significante verschillen te vertonen. 

1.2.2. Bespreking 

De wijfjes van O. thripoborus en O. naivashae hadden opvallend weinig tweede- en 

derdestadiumnimfen van M. persicae gepredeerd (respectievelijk 5,06 en 3,60). De 

vierdestadiumnimfen van O. naivashae hadden -met 5,71 bladluisnimfen- bovendien gemiddeld 

twee prooien meer gedood dan de wijfjes, die op hun beurt gemiddeld slechts één groene 

perzikluisnimf meer gepredeerd hadden dan de tweedestadiumnimfen van deze predator, al 

werden deze verschillen statistisch niet significant bevonden. 
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Hollingsworth en Bishop (1987) namen voor O. tristicolor een gelijkaardige trend waar. Indien 

de individuele wantsen een overmaat aan M. persicae ter beschikking hadden, bleken de 

derdestadiumnimfen van O. tristicolor op dagbasis meer bladluizen te doden dan de 

vierdestadiumnimfen en de adulten. Een gelijkaardig fenomeen met een andere bladluissoort, de 

katoenluis (Aphis gossypii Glover), werd geobserveerd door Mendes et al. (2002). Hier 

vertoonden de vierdestadiumnimfen van O. insidiosus een hoger predatievermogen op de 

juveniele stadia van A. gossypii dan de vijfdestadiumnimfen, die op hun beurt zelfs minder leken 

te prederen dan de derdestadiumnimfen.  

Desalniettemin mag er niet uitgesloten worden dat de waarnemingen voor O. thripoborus en O. 

naivashae -gedeeltelijk- het gevolg zijn van het gebruikte plantenmateriaal in de 

predatieproeven. Bij iedere predatieproef met groene perzikluizen als prooi werd er gebruik 

gemaakt van C. annuum, maar voor de experimenten met vrouwelijke Orius adulten werd de 

variëteit Cayenne Long Slim aangewend in tegenstelling tot de proeven met de nimfen van beide 

Orius spp., waarbij de variëteit California Wonder gebruikt werd (zie Materiaal en methoden).  

Mendes et al. (2002) hebben uit ontwikkelingsproeven vastgesteld dat tweede- en 

vierdestadiumnimfen van O. insidiosus, op dagbasis, respectievelijk gemiddeld 10,32 en 15,65 

nimfen (alle stadia) van A. gossypii gepredeerd hadden bij een omgevingstemperatuur van 25 °C. 

Deze prooihoeveelheden waren opmerkelijk hoger dan wat in deze studie bekomen werd voor 

de uitgehongerde tweede- en vierdestadiumnimfen van O. thripoborus (respectievelijk 1,62 en 

5,38) en O. naivashae (respectievelijk 2,61 en 5,71), met bovendien de beduidend kleinere M. 

persicae nimfen als prooi. Naast soorteigen karakteristieken van de drie voornoemde Orius spp. 

enerzijds, en eventuele verschillen in voedingswaarden van A. gossyppii en M. persicae 

anderzijds,  kunnen andere -proefopzetafhankelijke- factoren aan de basis liggen van de relatief 

grote verschillen in de verkregen predatiecapaciteiten. 

De geobserveerde predatiecapaciteiten van O. thripoborus en O. naivashae op de nimfen van de 

groene perzikluis waren in het algemeen redelijk laag. Dit kan enerzijds liggen aan de 

afmetingen van bladluisprooien, die relatief groot waren in vergelijking met voornamelijk de 

jonge Orius nimfen. Verder kon tijdens de experimenten waargenomen worden dat de 

roofwantsen meestal lateraal contact zochten met de M. persicae individuen, waarna ze veelal 

weggeduwd werden door de poten van de bladluizen. Een analoog fenomeen werd 

waargenomen bij O. majusculus en A. pisum door Hénaut et al. (2002), die deze inefficiënte 

manier van prederen toeschreven aan een gebrek aan ervaring met de bladluisprooien. Deze 

verklaring zou mogelijks ook opgaan voor O. thripoborus en O. naivashae, aangezien deze 

voorafgaand aan de predatieproeven uitsluitend met meelmotteneitjes in contact waren 

gekomen, in tegenstelling tot de O. insidiosus nimfen uit de proeven van Mendes et al. (2002). 
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Het was overigens opmerkelijk dat de gepredeerde M. persicae nimfen volledig leeggezogen 

waren. Dit zou er op kunnen wijzen dat het doden van een dergelijke nimf veel energie vergt van 

de roofwantsen, waarna deze hun overmeesterde prooi liever volledig leegzuigen vooraleer 

opnieuw op zoek te gaan naar verse bladluizen. Ook de veelal lage voedingswaarde van 

bladluizen voor Orius spp. in het algemeen (Bush et al., 1993; Mendes et al., 2002) kan de drang 

tot het volledig consumeren van een overmeesterde prooi eventueel in de hand werken. 

1.3. Predatiecapaciteit op T. urticae 

1.3.1. Resultaten 

1.3.1.1.  Predatiecapaciteit op het eistadium van T. urticae 

Uit Tabel 2 blijkt dat het gemiddeld aantal leeggezogen eitjes van T. urticae niet significant 

verschilde tussen de vierdestadiumnimfen en de wijfjes van zowel O. thripoborus 

(respectievelijk 15,39 en 15,32) als O. naivashae (respectievelijk 12,00 en 21,05). Ondanks een 

verschil van 12 eitjes bij O. naivashae kon er zodoende niet worden aangetoond dat de 

gemiddelde prooihoeveelheden significant verschilden van elkaar. Dit was waarschijnlijk het 

gevolg van de grote variaties op deze predatiecapaciteiten. De tweedestadiumnimfen van beide 

Orius soorten hadden significant minder eitjes (6,29 voor O. thripoborus en 4,70 voor O. 

naivashae) gedood ten opzichte van de andere geteste wantsenstadia van dezelfde soort. 

Desalniettemin bleek de predatiecapaciteit van tweedestadiumnimfen van O. thripoborus niet 

significant lager te zijn dan deze van de vierdestadiumnimfen van O. naivashae. 

Er konden geen significante verschillen in predatiecapaciteit gedetecteerd worden tussen de 

overeenkomstige stadia van beide Orius spp.  

1.3.1.2. Predatiecapaciteit op deutonimfen van T. urticae 

De resultaten in Tabel 2 geven aan dat de predatiecapaciteit van de wijfjes van O. thripoborus op 

deutonimfen van T. urticae significant hoger was dan deze van de tweede- en 

vierdestadiumnimfen van de predator (respectievelijk 9,71; 6,82 en 5,94). De predatie op de 

mijtennimfen verschilde echter niet significant  tussen de twee onderzochte  nimfenstadia van O. 

thripoborus. 

De wijfjes van O. naivashae hadden niet significant meer T. urticae deutonimfen gedood dan de 

vierdestadiumnimfen van deze wants (respectievelijk 7,78 en 5,94). De tweedestadiumnimfen 

predeerden daarentegen significant minder deutonimfen (4,81) dan de wijfjes. Er kon geen 

significant verschil aangetoond worden tussen het predatievermogen van de het tweede- en 

vierdenimfenstadium van O. naivashae. 
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Er konden geen significante verschillen in predatiecapaciteit bespeurd worden tussen de 

overeenkomstige stadia van O. thripoborus en O. naivashae.  

1.3.1.3. Vergelijking tussen het ei- en deutonimfenstadium van T. urticae 

De vierdestadiumnimfen en wijfjes van beide Orius spp. hadden significant meer eitjes van T. 

urticae afgedood dan deutonimfen. Voor de tweedestadiumnimfen van beide roofwantssoorten 

werden echter geen significante verschillen in predatiecapaciteit waargenomen. 

1.3.2.  Bespreking 

De vierdestadiumnimfen van zowel O. thripoborus als O. naivashae hadden ongeveer 2,5 keer 

meer eitjes dan deutonimfen van T. urticae gedood. De adulten hadden daarentegen 

respectievelijk 1,7 en 3 keer meer gepredeerd op de spintmijteneitjes dan op de nimfen. 

Mogelijke factoren die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, zijn verschillen in 

voedingswaarde, in afmetingen en in mobiliteit tussen de eitjes en deutonimfen van de 

bonenspintmijt. Er werd bovendien gestreefd naar het uitvoeren van de predatieproeven met 

actieve deutonimfen. De eitjes van T. urticae werden overigens door Sobhy et al. (2010), althans 

voor O. albidipennis, als nutritioneel minderwaardig bevonden ten opzichte van E. kuehniella 

eitjes. Daarnaast kon er opgemerkt worden dat niet alle afgedode deutonimfen volledig 

leegezogen waren. Voor het eistadium van de spintmijten konden hieromtrent geen uitspraken 

gedaan worden, aangezien beschadigde -al dan niet volledig leeggezogen- eitjes na enige tijd 

sowieso vervluchtigen. De tweedestadiumnimfen van beide Orius soorten hadden van allebei de 

mijtenstadia een gelijkaardige hoeveelheid prooien gepredeerd. Voornamelijk het relatief groot 

aantal deutonimfen dat ten prooi viel aan de kleine wantsennimfen was opmerkelijk. 

De predatiecapaciteiten van de vierdestadiumnimfen en wijfjes van O. naivashae op de eitjes van 

T. urticae waren respectievelijk 2,5 en 5 keer zo hoog als deze van de tweedestadiumnimfen. 

Men kan dus stellen dat het predatievermogen van O. naivashae op de eitjes van T. urticae 

toenam met het ontwikkelingsstadium van de wants, al bleek het verschil tussen de 

vierdestadiumnimfen en de wijfjes niet significant te zijn. De vierdestadiumnimfen en wijfjes van 

O. thripoborus hadden ongeveer 2,5 keer zoveel spintmijteneitjes gedood dan de 

tweedestadiumnimfen. Bij deze soort werd er geen verschil in predatiecapaciteit tussen de 

vierdestadiumnimfen en de wijfjes geobserveerd. Sobhy et al. (2010) stelden daarentegen vast 

dat zowel de mannelijke als vrouwelijke adulten van O. albidipennis op dagbasis een 

gelijkaardige hoeveelheid T. urticae eitjes leeggezogen hadden als de tweede- en 

derdestadiumnimfen van de roofwants. Deze tweede- en derdestadiumnimfen predeerden op 

hun beurt ongeveer half zoveel spintmijteneitjes dan de vierde- en vijfdestadiumnimfen. 
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De proeven waarbij de predatie van de circa vier dagen oude uitgehongerde wijfjes van O. 

thripoborus en O. naivashae op de eitjes van T. urticae werd nagegaan, resulteerden in 

respectievelijk 15,32 en 21,05 leeggezogen prooien, en dit bij een temperatuur van 25 °C. Dit is 

beduidend meer dan de door Sobhy et al. (2010) geobserveerde 9,14 eitjes die gemiddeld per 

dag geconsumeerd werden door O. albidipennis wijfjes gedurende hun totale levensduur bij een 

temperatuur van 26 °C. Het gemiddeld aantal dagelijks leeggezogen mijteneitjes door de tweede- 

en vierdestadiumnimfen van O. albidipennis (respectievelijk ongeveer 10 en 18) lag daarentegen 

wat hoger dan wat voor de overeenkomstige stadia van O. thripoborus (respectievelijk 6,29 en 

15,39) en O. naivashae (respectievelijk 4,70 en 12,00) vastgesteld werd. De predatiewaarden van 

O. albidipennis werden door Sobhy et al. (2010) afgeleid uit ontwikkelingsproeven, en zijn 

bijgevolg wat lager dan wanneer de predators eerst uitgehongerd zouden geweest zijn. Verder 

werden hier, in tegenstelling tot de bonenbladeren bij O. thripoborus en O. naivashae, bladstukjes 

van de aubergineplant (Solanum melongena L.) aangewend als vochtbron voor de predators. 

Aubergineplanten kunnen door hun behaarde oppervlak de activiteit van Orius spp. echter doen 

afnemen. Eventuele nutritionele verschillen tussen plantaardige weefsels zijn eveneens een bron 

van afwijkende predatiecapaciteiten (Hamdan en Abu-Awad, 2007).  

De wijfjes van O. thripoborus en O. naivashae hadden bij 25 °C opvallend weinig deutonimfen van 

T. urticae gepredeerd (respectievelijk 9,71 en 7,78) in vergelijking met eerdere observaties met 

Orius spp. waarbij gepredeerd werd op volwassen wijfjes van T. urticae. Zo is bijvoorbeeld 

gebleken dat de één dag oude wijfjes van O. niger en O. minutus in staat waren om respectievelijk 

ongeveer 16 en 19 adulte wijfjes van de bonenspintmijt te doden in een tijdspanne van 24 uur 

bij een temperatuur van 24 °C (Fathi en Nouri-Ganbalani, 2010).  Venzon et al. (2002) kwamen 

daarenboven tot de conclusie dat vier tot negen dagen oude wijfjes van O. laevigatus onder semi-

natuurlijke omstandigheden, gemiddeld genomen, dagelijks 95 adulte wijfjes van T. urticae 

gepredeerd hadden bij een temperatuur van 25 °C. Dit resultaat werd bekomen op  

komkommerplanten (Cucumis sativus L.) met een realistische prooidensiteit van 1 - 1,25 T. 

urticae wijfjes per cm² bladoppervlak. 

1.4. Algemene bespreking en conclusie 

Aangezien de roofwantsen bij iedere behandeling er in slaagden om prooien te doden, werd 

aangetoond dat de onderzochte stadia van O. thripoborus en O. naivashae de intrinsieke 

capaciteiten bezitten om succesvol te prederen op tweedestadiumlarven en adulten van F. 

occidentalis, op tweede- en derdestadiumnimfen van M. persicae subsp. persicae en op eitjes en 

deutonimfen van T. urticae. Dit moet echter aangevuld worden met het gegeven dat de 

predatieproeven met tweedestadiumnimfen van beide Orius spp. en F. occidentalis adulten niet 
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uitgevoerd werden, aangezien er aanwijzingen waren dat deze jonge nimfen het moeilijk hebben 

om te prederen op de volwassen tripsen.  

Systematische verschillen tussen de predatiecapaciteiten van O. thripoborus en O. naivashae 

onderling op de geteste prooistadia en -soorten konden niet waargenomen worden. De enige 

consistente trend die te bespeuren viel was dat de variabiliteit in predatievermogen van de 

individuele wantsen toenam naarmate ze zich in een verder ontwikkelingsstadium bevonden 

(zie Tabel 2).  

Aangezien de proefopzet tussen de drie prooisoorten om praktische redenen verschillend was, is 

het niet aangewezen om de predatiecapaciteiten van O. thripoborus en O. naivashae op de 

prooisoorten onderling te vergelijken. De bekomen predatiecapaciteiten kunnen immers 

afhankelijk zijn het gebruikte plantenmateriaal. Bovendien waren de geteste prooisoorten en -

stadia verschillend qua grootte en vertellen de waargenomen gepredeerde prooihoeveelheden 

in het algemeen weinig tot niets over de voedingswaarde van de desbetreffende prooien of over 

de prooivoorkeur van de predator. Desalniettemin kan aangehaald worden dat, indien de 

prooien vergelijkbare afmetingen hebben, er in totaal minder nutritioneel hoogstaande prooien 

dienen geconsumeerd te worden door de roofwantsen dan prooien met een lagere 

voedingswaarde om finaal eenzelfde hoeveelheid energie en nutriënten te verkrijgen. 

Ontwikkelings- en reproductieproeven van O. thripoborus en O. naivashae op de prooien zijn 

zodoende noodzakelijk om besluiten te kunnen trekken omtrent de invloed van hun 

voedingswaarde op deze roofwantsen. Daarnaast is de prooivoorkeur van Orius roofwantsen de 

resultante van een samenspel aan factoren, zoals de voedingswaarde, grootte, mobiliteit, 

densiteit en geliefkoosde habitat van de aanwezige prooien. De preferentie van de roofwantsen 

komt bijgevolg het sterkst tot uiting onder natuurlijke omstandigheden. 

De predatiecapaciteiten van O. thripoborus en O. naivashae werden bepaald onder 

laboratoriumcondities en mogen om verschillende redenen in geen geval geëxtrapoleerd 

worden naar veldomstandigheden. De predatieproeven met O. thripoborus en O. naivashae 

vonden individueel plaats, waarbij de wantsen slechts één type prooi aangereikt kregen. Tevens 

werd de predatiecapaciteit nagegaan in een zeer beperkte ruimte (± 39 cm3), die bovendien 

volledig toegankelijk was voor de roofwants. In dergelijke kleine en eenvoudige arena’s is het 

aannemelijk dat de predatiecapaciteit quasi onafhankelijk is van de hoeveelheid beschikbare 

prooien, indien deze uiteraard in een voldoende groot aantal aanwezig zijn. Aangezien Orius spp. 

hun prooien voornamelijk opmerken als gevolg van toevallige contacten (Cocuzza et al., 1997a; 

Malais en Ravensberg, 2003), kunnen er in grotere en meer complexe experimentele eenheden   

-en bij uitbreiding onder natuurlijke omstandigheden- densiteitsafhankelijke verschillen in 

predatiecapaciteit optreden. Een hogere dichtheid aan bijvoorbeeld tripsen in de nabijheid van 
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de roofwants zorgt er immers voor dat deze laatste minder tijd moet spenderen aan het 

lokaliseren van zijn prooien enerzijds en dat hij in het algemeen meer tripsen zal afdoden dan 

dat hij -volledig- zal consumeren anderzijds (Kohno en Kashio, 1998; van den Meiracker en 

Sabelis, 1999; Deligeorgidis, 2002). Dit fenomeen kon overigens ook duidelijk waargenomen 

worden bij O. thripoborus en O. naivashae voor zowel de larven als de adulte exemplaren van F. 

occidentalis, die beide in hoge densiteiten aangeboden werden. 

Daarnaast hadden O. thripoborus en O. naivashae voorafgaand aan de laboratoriumproeven 

gedurende 16 of 24 uur niets gegeten. Indien dit niet het geval zou zijn, is het plausibel dat er 

minder prooien gepredeerd zouden worden. Deze uithongeringsperiode had als doel een gelijke 

uitgangssituatie te creëren voor de predators. Sterke verschillen in initiële verzadigingsgraad 

van de roofwantsen kunnen immers leiden tot een grotere variabiliteit in het aantal prooien dat 

gepredeerd wordt per individuele wants. 

De predatiecapaciteiten in deze studie, verkregen onder kunstmatige en zeer gesimplificeerde 

biotische en abiotische omstandigheden, kunnen weliswaar als bouwsteen dienen voor meer 

doorgedreven studies naar het potentieel van O. thripoborus en O. naivashae als biologische 

bestrijders. Zodoende is er verder onderzoek nodig waarbij de predatiecapaciteit van O. 

thripoborus en O. naivashae nagegaan wordt in grotere en meer complexe experimentele 

eenheden, onder fluctuerende klimaatsvoorwaarden en bij uitbreiding onder natuurlijke 

omstandigheden. Verder kan het incorporeren van meerdere prooisoorten en/of –stadia binnen 

eenzelfde predatieproef een indicatie geven van de prooivoorkeur van O. thripoborus en O. 

naivashae. Daarnaast kunnen de ontwikkelings-, reproductie- en predatieparameters van de 

roofwantsen bestudeerd worden bij variërende dichtheden aan prooien. Hieruit kunnen 

opnieuw belangrijke conclusies getrokken worden in verband met hun geschiktheid als 

biologische bestrijdingsorganismen.  
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2. Ontwikkeling van O. thripoborus en O. naivashae op 

verschillende prooisoorten 

2.1. Resultaten 

Het effect van drie verschillende prooidiëten op de ontwikkeling van O. thripoborus en O. 

naivashae werd nagegaan bij een constante temperatuur van 25 ± 1 °C. Hiertoe werden de 

overlevingsgraad van de nimfen, de nimfale ontwikkelingsduur, de seksratio en het 

lichaamsgewicht van de pas ontloken adulten onderzocht. De diëten waren samengesteld uit 

achtereenvolgens eerste- en tweedestadiumlarven van F. occidentalis, alle ontwikkelingsstadia 

van M. persicae subsp. persicae en tenslotte alle ontwikkelingsstadia van T. urticae. Telkens werd 

een stukje snijboon voorzien als vochtbron. De ontwikkelingsproeven werden uitgevoerd met de 

50 eerst ontloken nimfen. Bij een temperatuur van 25 °C nam het eistadium ongeveer vijf dagen 

in beslag, maar aangezien dit stadium prooionafhankelijk is, werd enkel de nimfale ontwikkeling 

in beschouwing genomen. De resultaten van de uitgevoerde statistische analyses (Two-way 

ANOVA en Wald Chi-kwadraat toets) zijn terug te vinden in Tabel 4. Aangezien er bij iedere 

parameter een significante interactie optrad tussen predator- en prooisoort werden de 

variabelen paarsgewijs vergeleken. In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde 

overlevingsgraad en nimfale ontwikkelingsduur, de gewichten en de seksratio’s van O. 

thripoborus en O. naivashae, gevoed op de verschillende prooien.  

2.1.1. Overleving 

De overlevingsgraad van O. thripoborus was niet significant verschillend op de drie prooidiëten 

en lag tussen 70 en 85%. Het overlevingspercentage van O. naivashae was daarentegen 

significant hoger op een dieet van F. occidentalis larven (74%) dan op een dieet van M. persicae 

(49%) of T. urticae (44%). 

2.1.2. Ontwikkelingsduur 

Een dieet op M. persicae resulteerde voor O. thripoborus mannetjes in een gemiddelde nimfale 

ontwikkelingsduur van 16,0 dagen. Dit was significant langer dan de ontwikkelingsduur die 

werd bekomen op de twee andere prooidiëten (P<0,001; 13,9 dagen voor F. occidentalis larven 

en 13,5 dagen voor T. urticae). Dezelfde trend werd waargenomen voor de wijfjes van O. 

thripoborus, met een gemiddelde nimfale ontwikkelingsduur van 15,3; 13,8 en 13,4 dagen op een 

dieet van respectievelijk bladluizen, tripsenlarven en mijten (P<0,001). 

De mannelijke O. naivashae wantsen ontwikkelden significant sneller op F. occidentalis larven 

(12,8 dagen) dan op M. persicae (17,0 dagen) (P=0,001). De ontwikkelingsduur op T. urticae 

bedroeg 14,8 dagen, wat niet significant afweek van de ontwikkelingsduur op de andere 
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prooidiëten. Dit was waarschijnlijk het gevolg van de grote variabiliteit in deze waarnemingen, 

wat weergegeven wordt door de relatief grote standaardfout op de gemiddelde 

ontwikkelingsduur (zie Tabel 5). De vrouwelijke nimfen van O. naivashae ontwikkelden 

significant sneller op larven van de Californische trips (12,6 dagen) dan op spintmijten (14,3 

dagen) (P<0,001). Een dieet bestaande uit M. persicae resulteerde ook hier significant in de 

traagste ontwikkeling (16,6 dagen) (P<0,001). 

Indien de roofwantsen gevoed werden op larven van F. occidentalis ontwikkelde O. naivashae 

significant sneller dan O. thripoborus (P=0,004 voor mannetjes en P<0,001 voor wijfjes). Op de 

twee andere prooidiëten was de gemiddelde ontwikkelingsduur van de mannetjes niet 

significant verschillend tussen beide Orius spp. Op een dieet van M. persicae of T. urticae 

doorliepen de vrouwelijke O. thripoborus individuen daarentegen significant sneller hun 

nimfenstadia dan de O. naivashae wijfjes (P<0,001 en P=0,026). 

2.1.3. Gewicht 

Het gemiddelde lichaamsgewicht van O. thripoborus adulten gevoed op F. occidentalis larven 

(0,29 mg voor mannetjes en 0,38 mg voor wijfjes) was significant hoger dan wanneer ze gevoed 

werden op M. persicae of T. urticae (ongeveer 0,24 mg voor mannetjes en ongeveer 0,32 mg voor 

wijfjes). 

De wijfjes van O. naivashae waren gemiddeld eveneens significant het zwaarst op een dieet 

bestaande uit tripsenlarven (0,38 mg) (P<0,001). Een dieet van bladluizen leverde op haar beurt 

significant hogere gewichten op (0,33 mg) dan een dieet van spintmijten (0,30 mg) (P=0,035). 

De mannelijke O. naivashae exemplaren, ontwikkeld op een dieet van respectievelijk F. 

occidentalis larven, M. persicae en T. urticae hadden een gemiddeld lichaamsgewicht van 

respectievelijk 0,29; 0,24 en 0,24 mg. Het gemiddelde lichaamsgewicht van mannelijke O. 

naivashae adulten, verkregen op larven van de Californische trips, was niet significant 

verschillend van het gewicht verkregen op groene perzikluizen (P=0,111), maar was 

daarentegen wel significant hoger dan het gemiddelde gewicht bekomen op een dieet van 

bonenspintmijten (P=0,009).  

Voor elk van de drie prooidiëten waren de gemiddelde lichaamsgewichten van zowel mannelijke 

als vrouwelijke adulten van O. thripoborus significant gelijk aan de gemiddelde gewichten van de 

O. naivashae wantsen van hetzelfde geslacht. 
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2.1.4. Seksratio 

De seksratio’s van O. thripoborus vertoonden op geen enkel prooidieet een significante afwijking 

van de 1:1 verhouding. Bij O. naivashae daarentegen ontstonden telkens twee tot drie keer meer 

wijfjes dan mannetjes. Indien de O. naivashae roofwantsen gevoed werden op M. persicae kon er 

echter geen significante afwijking van de 1:1 geslachtsverhouding aangetoond worden. 

 



 

 

 

 

Tabel 4: Resultaten van een logistische regressie en een tweevoudige variantieanalyse die het effect van predator- en prooisoort op diverse 

ontwikkelingsparameters weergeven 
 

Factoren   
Overlevinga 

(%) 

 Nimfale ontwikkelingsduurb (dagen)   Gewichtb (mg) 

 ♂ ♀   ♂ ♀ 

Predatorsoort F -  7,111 22,099 
 

18,131 99,902 

 
df -  1 1 

 
1 1 

 
P 0,002  0,1 <0,001 

 
<0,001 <0,001 

Prooisoort F -  21,056 60,925 
 

14,535 19,683 

 
df -  2 2 

 
2 2 

 
P 0,041  <0,001 <0,001 

 
<0,001 <0,001 

Predatorsoort x Prooisoort F -  12,982 33,173 
 

5,578 5,732 

 
df -  2 2 

 
2 2 

 
P 0,026  <0,001  <0,001 

 
0,006 0,004 

Foutterm df -  63 94   63 94 

 

a Probit (Wald Chi-kwadraat toets) 
b Tweevoudige variantieanalyse (Two-way ANOVA) 

 

  



 

 

 

 

Tabel 5: Vergelijking van diverse ontwikkelingsparameters van O. thripoborus en O. naivashae op een dieet van verschillende prooien bij een constante temperatuur 

van 25 ± 1 °C 
 

Prooia Predator Nb Overleving (%) 
Nimfale ontwikkelingsduur (dagen) 

  
Gewicht (mg) Seksratio 

(♂ : ♀) ♂c ♀d ♂c ♀d 

F. occidentalis 
O. thripoborus 33 84,9 ± 6,3a 13,9 ± 0,2b 13,8 ± 0,2bc  0,29 ± 0,006a 0,38 ± 0,008a 1:1* 

O. naivashae 42 73,9 ± 6,9a 12,8 ± 0,3a 12,6 ± 0,2a 
 

0,29 ± 0,006a 0,38 ± 0,004a 1:2,88** 

M. persicae 
O. thripoborus 46 69,6 ± 6,9a 16,0 ± 0,4c 15,3 ± 0,2d 

 
0,23 ± 0,007b 0,33 ± 0,008b 1:0,88* 

O. naivashae 49 49,0 ± 7,2b 17,0 ± 0,6c 16,6 ± 0,3e 
 

0,24 ± 0,012ab 0,33 ± 0,008b 1:2,00* 

T. urticae 
O. thripoborus 43 76,7 ± 6,5a 13,5 ± 0,2b 13,4 ± 0,2b 

 
0,25 ± 0,002b 0,31 ± 0,003bc 1:1,06* 

O. naivashae 45 44,4 ± 7,5b 14,8 ± 1,1abc 14,3 ± 0,3c 
 

0,24 ± 0,008 b 0,30 ± 0,006c 1:2,50** 

  

Gemiddelden ± standaardfout; waarden binnen dezelfde kolom gevolgd door éénzelfde kleine letter zijn niet significant verschillend (P>0,05; logistische regressie analyse 

(probit) (overleving); Mann-Whitney U (ontwikkelingsduur van de nimfen); Tamhane (gewicht ♂); Tukey (gewicht ♀)) 

 
a  F. occidentalis: eerste- en tweedestadiumlarven; M. persicae en T. urticae: alle stadia 
b  Het initieel aantal onderzochte eerstestadiumnimfen (herhalingen) 
c  Het aantal onderzochte mannetjes binnen elk experiment bedroeg van boven naar onder 14, 8, 17, 8, 16 en 6 
d  Het aantal onderzochte wijfjes binnen elk experiment bedroeg van boven naar onder 14, 23, 15, 16, 17 en 15 

* De seksratio was niet significant verschillend van de 1:1 verhouding; P-waarden zijn respectievelijk 1,000; 0,724; 0,102 en 0,862 (P>0,05; Chi-kwadraat toets) 

** De seksratio was significant verschillend van de 1:1 verhouding; P-waarden zijn respectievelijk 0,007 en 0,05 (P≤0,05; Chi-kwadraat toets) 
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2.2. Bespreking 

In de literatuur wordt meermaals aangehaald dat tripsen -in vergelijking met vele andere 

prooien-  superieure voedingsbronnen zijn voor Orius roofwantsen. Nutritioneel hoogstaande 

voedselbronnen geven veelal aanleiding tot lagere mortaliteitsgraden, een toename van de 

ontwikkelingssnelheid van de nimfen en grotere individuen. 

2.2.1. Overleving 

Zowel O. thripoborus als O. naivashae behaalden de grootste overlevingsgraad op een dieet van F. 

occidentalis larven, al was dit voor O. thripoborus niet significant hoger ten opzichte van de 

andere prooidiëten. Een voedselbron bestaande uit T. urticae of M. persicae deed de 

overlevingskansen van O. naivashae nimfen daarentegen drastisch afnemen met gemiddeld 27%, 

waarbij bovendien minder dan de helft van de pas ontloken nimfen het volwassen stadium zou 

bereiken. In gelijkaardige ontwikkelingsproeven met diverse Orius spp. werden –in de meeste 

gevallen- eveneens de grootste overlevingspercentages bekomen indien het voedsel van de Orius 

nimfen samengesteld was uit tripsen. Venzon et al. (2002) observeerden dat de mortaliteit 

gedurende de ontwikkeling van O. laevigatus circa 10% lager was op een dieet van F. occidentalis 

tweedestadiumlarven dan wanneer er adulte T. urticae wijfjes aangeboden werden. Andere 

experimenten toonden aan dat de overlevingsgraad van O. albidipennis ongeveer 13% hoger was 

indien de nimfen tweedestadiumlarven van de trips Gynaikothrips ficorum (Marchal) 

consumeerden dan wanneer ze ontwikkelden op eitjes van de bonenspintmijt (Sobhy et al., 

2010). Het tegenovergestelde werd door Fathi (2009) vastgesteld voor O. minutus. Bij deze 

proeven bleek een dieet van tweedestadiumlarven van Thrips tabaci (Lindeman) te resulteren in 

een beduidend hogere mortaliteitsgraad dan een dieet van volwassen wijfjes van T. urticae 

(respectievelijk 67 en 48%). Orius niger overleefde in dezelfde experimenten dan weer 

opvallend beter op een tripsendieet. Butler en O’ Neil (2007b) hebben op hun beurt 

geconstateerd dat de overlevingsgraad van O. insidiosus slechts 44% bedroeg indien de 

roofwantsen gevoed werden op de bladluis Aphis glycines (Matsumura). De trips 

Neohydatothrips variabilis (Beach) liet daarentegen toe dat 75% van de nimfen hun 

ontwikkeling kon voltooien. 

De Ro (2011) bestudeerde O. thripoborus en O. naivashae roofwantsen bij verschillende 

temperaturen op een dieet van E. kuehniella eieren. Bij 25 °C verkreeg ze hierbij de 

respectievelijke overlevingspercentages van 85 en 79%. Ook hier was de overlevingsgraad van 

O. thripoborus zodoende iets beter, maar werd het verschil niet significant bevonden. De 

overlevingspercentages van zowel O. thripoborus als O. naivashae op een dieet van E. kuehniella 

eitjes waren zeer analoog aan wat in de huidige experimenten geobserveerd werd op een dieet 

van F. occidentalis larven. Daarnaast waren in de huidige studie de overlevingsgraden van O. 
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thripoborus op een dieet van M. persicae en T. urticae respectievelijk ongeveer 20 en 30% hoger 

dan deze van O. naivashae. Dit kan er op wijzen dat dergelijke prooien nutritioneel meer geschikt 

zijn voor O. thripoborus dan voor O. naivashae. Het is eveneens mogelijk dat O. thripoborus een 

betere nutritionele plasticiteit bezit dan O. naivashae, en zich zodoende beter kan aanpassen aan 

inferieure voedselbronnen.  

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat gedurende de ontwikkelingsproef op 

bonenspintmijten, er relatief veel nimfen stierven doordat ze geïmmobiliseerd werden door het 

spinsel, geproduceerd door de spintmijten. Bij O. naivashae was dit het geval voor 29% van de 

overleden nimfen, bij O. thripoborus voor 20%. Deze doodsoorzaak kan niet zozeer 

toegeschreven worden aan de voedingswaarde van de spintmijten. Desalniettemin is het een 

fenomeen dat onder natuurlijke omstandigheden eveneens tot uiting komt, en bijgevolg de 

effectiviteit van biologische bestrijders kan beïnvloeden. Venzon et al. (2000) toonden aan dat 

dergelijke webben een negatieve invloed kunnen hebben op de predatiecapaciteit van Orius spp. 

Bladluizen kunnen evenzeer een extra-nutritionele mortaliteit bewerkstelligen als gevolg van 

hun honingdauwproductie. Deze kleverige secreties kunnen de roofwantsen immobiliseren en 

tevens de voedselopname verhinderen indien hun rostrum verstopt raakt  (Bush et al., 1993). 

Ook in deze studie kon vastgesteld worden dat de poten van sommige Orius nimfen een 

kleverige stof met zich meedroegen, afkomstig van de groene perzikluis. Desalniettemin bleek 

dit voor de meeste wantsen niet de dood te betekenen. 

2.2.2. Ontwikkelingsduur  

Een dieet samengesteld uit verschillende M. persicae stadia resulteerde voor zowel O. 

thripoborus als O. naivashae in de langzaamste ontwikkeling, met een verschil van gemiddeld 

drie dagen ten opzichte van de andere prooidiëten. Voor verscheidene Orius spp. werd reeds 

waargenomen dat een dieet van bladluizen een significante verlenging van de nimfale 

ontwikkelingsduur bewerkstelligde. Studies van Butler en O’Neil (2007ab) gaven een beduidend 

verschil van zes dagen aan in de gemiddelde ontwikkelingsduur van O. insidiosus, gevoed op N. 

variabilis enerzijds en op A. glycines anderzijds. Mendes et al. (2002) verkregen gelijkaardige -

weliswaar minder uitgesproken- resultaten met O. insidiosus. Indien de Orius nimfen volwassen 

exemplaren van Caliothrips phaseoli (Hood) toegediend kregen, bereikten ze gemiddeld 

genomen één dag vroeger het volwassen stadium dan wanneer ze A. gossypii nimfen ter 

beschikking kregen als voedselbron.  

Orius naivashae had ongeveer twee dagen meer nodig om haar ontwikkeling te voltooien indien 

ze gevoed werd op T. urticae dan wanneer ze F. occidentalis larven voorgeschoteld kreeg. De 

nimfale ontwikkelingsduur van O. thripoborus was daarentegen nagenoeg gelijk op beide 

prooidiëten. Desalniettemin kon voor een aantal Orius soorten reeds geobserveerd worden dat 
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het consumeren van tripsen aanleiding gaf tot een snellere juveniele ontwikkeling dan een 

mijtendieet. Blaeser et al. (2004) rapporteerden bijvoorbeeld dat de totale ontwikkelingsduur 

van O. majusculus en O. sauteri respectievelijk één en twee dagen korter was op een dieet van F. 

occidentalis larven ten opzichte van een dieet bestaande uit T. urticae individuen. Een analoge 

trend, met een verschil van drie dagen, werd door Venzon et al. (2002) waargenomen voor O. 

laevigatus. Fathi (2009) daarentegen observeerde, in vergelijking met een dieet samengesteld 

uit T. urticae, een langere gemiddelde ontwikkelingsduur van O. minutus indien de wantsen 

gevoed werden op T. tabaci. Orius niger ontwikkelde op haar beurt dan weer trager op de mijten.  

De Ro (2011) constateerde dat, bij 25 °C en een dieet van E. kuehniella eitjes, de nimfale 

stadiumduur van O. thripoborus gelijkaardig was aan deze van O. naivashae. De mannetjes en 

wijfjes van O. thripoborus hadden respectievelijk 13,0 en 12,7 dagen nodig om de nimfenstadia 

te doorlopen, deze van O. naivashae respectievelijk 11,8 en 12,1 dagen. In de huidige studie werd 

voor beide Orius soorten, op een dieet van Californische tripsen, een iets langere nimfale 

ontwikkelingsduur van hoogstens één dag geobserveerd. De ontwikkeling van O. thripoborus op 

spintmijten nam eveneens een gelijkaardige tijdspanne in beslag. 

 In de huidige studie verschilde de ontwikkelingsduur van beide Orius spp., indien ze ontwikkeld 

waren op dezelfde prooi, telkens circa één dag. Het toedienen van larven van F. occidentalis 

resulteerde in een ietwat snellere ontwikkeling van O. naivashae ten opzichte van O. thripoborus. 

Op de andere diëten werden voornamelijk de wijfjes van O. thripoborus iets sneller adult dan 

deze van O. naivashae. Een optimaal dieet resulteerde zodoende in een iets snellere ontwikkeling 

van O. naivashae, terwijl een minder gunstig dieet op haar beurt aanleiding gaf tot een kortere 

ontwikkelingsduur van O. thripoborus. Dit zou eventueel kunnen duiden op een groter 

aanpassingsvermogen van O. thripoborus aan nutritioneel minderwaardige prooien. 

2.2.3. Gewicht  

In eerdere studies met Orius roofwantsen werd waargenomen dat kwalitatieve voedselbronnen 

veelal resulteerden in grotere adulten (Bush et al., 1993; Wearing en Colhoun, 1999). De 

lichaamsgewichten van O. naivashae en O. thripoborus adulten waren voor eenzelfde prooidieet 

nagenoeg gelijk aan elkaar. De zwaarste individuen werden verkregen op F. occidentalis larven, 

namelijk 0,29 mg voor mannetjes en 0,38 mg voor wijfjes. De andere diëten resulteerden in 

gemiddeld 0,06 mg lichtere roofwantsen. De Ro (2011) bekwam bij 25 °C en een dieet van 

meelmotteneitjes identieke lichaamsgewichten voor O. thripoborus wantsen, ten opzichte van de 

lichaamsgewichten die in de huidige studie voor zowel O. thripoborus als O. naivashae verkregen 

werden op larven van de Californische trips. In dezelfde studie van De Ro (2011) wogen de O. 

naivashae wijfjes eveneens 0,38 mg. De mannetjes daarentegen hadden een lichaamsgewicht van 

0,36 mg, wat opvallend meer was dan wat in deze proef bekomen werd op de tripsenlarven.  
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2.2.4. Seksratio 

Afwijkende seksratio’s bij O. naivashae wantsen werden in proeven van Vangansbeke (2010) en 

De Ro (2011) reeds opgemerkt. Net als in deze studie werden er meer wijfjes dan mannetjes 

geproduceerd. Bij 25 °C observeerde De Ro (2011) zelfs een verschil met factor 10. Tot nu toe 

kon er nog geen verband gelegd worden tussen de seksratio van een O. naivashae populatie en 

externe factoren zoals temperatuur en voeding. Naast omgevingsfactoren kunnen afwijkende 

geslachtsverhoudingen evenzeer het gevolg zijn van genetische karakteristieken of van bepaalde 

endosymbionte bacteriën zoals Wolbachia en Spiroplasma (Machtelinckx et al., 2009; Bonte et 

al., 2011). Verder onderzoek is nodig om de oorzaak van dit fenomeen bij O. naivashae te 

achterhalen. 

2.3. Algemene bespreking en conclusie 

Zowel F. occidentalis larven als een combinatie van verschillende M. persicae subsp. persicae of T. 

urticae individuen ondersteunden de ontwikkeling van O. thripoborus en O. naivashae.  

In het algemeen bleek een dieet opgebouwd uit F. occidentalis larven het meest optimaal te zijn 

voor de ontwikkeling van de roofwantsen, grotendeels wegens het gunstig effect op de 

overlevingsgraad van de nimfen. Voornamelijk O. naivashae had het laagste sterftecijfer op de 

larven van de Californische trips. De zwaarste O. thripoborus en O. naivashae exemplaren werden 

eveneens bekomen op deze prooien. De ontwikkelingsparameters van O. thripoborus en O. 

naivashae gevoed op F. occidentalis larven vertoonden bovendien sterke overeenkomsten met de 

door De Ro (2011) verkregen waarden, waarbij beide wantsensoorten ontwikkelden bij 25 °C op 

een dieet van E. kuehniella eitjes. Eitjes van motten (Lepidoptera) worden namelijk vaak 

aangeduid als een voedselbron met een hoge nutritionele waarde voor Orius roofwantsen.  

De consumptie van M. persicae resulteerde steeds in de traagste ontwikkeling van de nimfen, al 

waren het overlevingspercentage van de nimfen en het lichaamsgewicht van de adulten 

grotendeels gelijk aan wat bekomen werd op dieet samengesteld uit T. urticae.  

Er dient opgemerkt te worden dat het overlevingssubstraat van de prooien, in deze studie een 

stukje snijboon, eveneens invloed kan hebben op de nimfale ontwikkeling van de roofwantsen. 

Bonte et al. (2011) vonden immers dat bij zowel O. thripoborus als O. naivashae, het toedienen 

van een stukje snijboon aan het meelmotteneidieet resulteerde in een 30 % hogere nimfale 

overleving en een snellere ontwikkeling. Bijgevolg is het mogelijk dat de onderzochte 

ontwikkelingsparameters tijdens deze proef werden beïnvloed door het gebruikte plantaardige 

substraat. 
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Globaal genomen waren de ontwikkelingsparameters van O. naivashae sterker afhankelijk van 

de prooi dan deze van O. thripoborus. Met enige voorzichtigheid zou besloten kunnen worden 

dat O. thripoborus een betere nutritionele plasticiteit bezit dan O. naivashae. 

 



 

SAMENVATTING 

De suikerriettrips, Fulmekiola serrata, vormt sedert 2004 een nieuwe plaag in Zuid-Afrikaanse 

suikerrietplantages. Wegens het economisch belang van suikerriet in Zuid-Afrika dient deze 

trips er efficiënt bestreden te worden. Chemische bestrijdingsmethoden zijn echter niet altijd 

even doeltreffend aangezien tripsen snel resistentie kunnen ontwikkelen tegen dergelijke 

producten, en ze zich bovendien graag schuil houden op moeilijk bereikbare plaatsen in het 

gewas. Onder meer als gevolg van de dalende effectiviteit van fytofarmaceutische producten 

wordt er in de moderne landbouw steeds meer belang gehecht aan alternatieve 

bestrijdingsmethoden, waaronder de biologische bestrijding. 

Verschillende Orius roofwantsen hebben in het verleden meermaals hun nut bewezen als 

biologische bestrijder van tripsen in diverse teelten. De weinig bestudeerde Zuid-Afrikaanse 

roofwantsen Orius thripoborus en Orius naivashae werden aangeduid als potentiële bestrijders 

van de suikerriettrips. De invloed van verscheidene alternatieve voedingsbronnen op de 

ontwikkelings- en reproductieparameters van deze Orius spp. werd reeds nagegaan door Maes 

(2009) en Vangansbeke (2010). Cottenie (2010) onderzocht de diapauzegevoeligheid van deze 

wantsen. Tenslotte werd het effect van de temperatuur op hun ontwikkeling en reproductie 

reeds bestudeerd door De Ro (2011). Deze thesis had als doel de predatiecapaciteit en 

ontwikkeling van O. thripoborus en O. naivashae op enkele prooisoorten, namelijk de 

Californische trips Frankliniella occidentalis, de groene perzikluis Myzus persicae subsp. persicae 

en de bonenspintmijt Tetranychus urticae te evalueren. De proeven vonden telkens plaats bij een 

constante temperatuur van 25 °C en een lichtregime van 16 uur licht en 8 uur duisternis. 

De predatiecapaciteit werd afzonderlijk nagegaan voor de tweede- en vierdestadiumnimfen en 

de vrouwelijke adulten van beide Orius spp. De wantsen dienden gedurende 24 uur te prederen 

op tweedestadiumlarven of volwassen exemplaren van de Californische trips, op tweede- en 

derdestadiumnimfen van de groene perzikluis of op eitjes of deutonimfen van de 

bonenspintmijt.  

Uit de experimenten kon geconcludeerd worden dat de onderzochte stadia van O. thripoborus en 

O. naivashae de capaciteiten bezitten om te prederen op voornoemde prooisoorten en –stadia. 

De tweedestadiumnimfen van de predators vormen hier de enige uitzondering op aangezien hun 

predatievermogen op F. occidentalis adulten niet aangetoond kon worden. De bekomen 

predatiecapaciteiten waren bovendien grotendeels in overeenstemming met wat voor andere 

Orius spp. reeds vastgesteld werd.  
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De ontwikkelingsparameters van beide Orius soorten werden onderzocht op een dieet 

samengesteld uit eerste- en tweedestadiumlarven van F. occidentalis, uit alle stadia van M. 

persicae en tenslotte uit de verschillende stadia van T. urticae. Telkens werd een stukje snijboon 

voorzien als vochtbron.  

Voor beide soorten werden de hoogste overlevingspercentages verkregen op een dieet van 

larven van de Californische trips. Het overlevingspercentage van O. naivashae gevoed op groene 

perzikluizen of bonenspintmijten was bovendien kleiner dan 50%. De overleving van O. 

thripoborus was daarentegen minder afhankelijk van het dieet. 

Een dieet bestaande uit M. persicae resulteerde voor beide Orius spp. in de langste gemiddelde 

nimfale ontwikkelingsduur. Orius naivashae doorliep gemiddeld het snelst de nimfenstadia 

indien ze gevoed werd op F. occidentalis larven. De gemiddelde nimfale ontwikkelingsduur van 

O. thripoborus gevoed op T. urticae of op larven van F. occidentalis was daarentegen nagenoeg 

gelijk. 

De zwaarste O. thripoborus en O. naivashae adulten werden verkregen op de larven van F. 

occidentalis. Op de twee andere prooien waren de bekomen lichaamsgewichten quasi gelijk. 

Er kon geconcludeerd worden dat iedere onderzochte prooi de volledige ontwikkeling van zowel 

O. thripoborus als O. naivashae ondersteunde. Desalniettemin leidde een dieet van F. occidentalis 

larven in het algemeen tot de meest gunstige ontwikkelingsparameters van O. thripoborus en O. 

naivashae. Tenslotte bleek O. thripoborus een betere nutritionele plasticiteit te vertonen dan O. 

naivashae. 

Om meer inzicht te krijgen in het potentieel van O. thripoborus en O. naivashae als biologische 

bestrijders moet de predatiecapaciteit van de wantsen geëvalueerd worden onder 

omstandigheden die beter aansluiten bij hun natuurlijke omgeving. Hierbij kan onder andere 

rekening gehouden worden met fluctuerende klimaatsomstandigheden en de simultane 

aanwezigheid van meerdere prooisoorten en -stadia. Verder onderzoek naar het competitief 

gedrag van beide Orius spp. in elkaars nabijheid, alsook in aanwezigheid van andere predatoren, 

is eveneens aangewezen om verschijnselen zoals ‘intraguild predatie’ te bestuderen. Daarnaast 

dient de invloed van de prooi op de reproductieve eigenschappen van de roofwantsen nog 

bestudeerd te worden. Tenslotte moet bijkomstig onderzoek verricht worden naar de meest 

economische kweekmethodes voor O. thripoborus en O. naivashae. 



 

LITERATUURLIJST 

ABBOTT W.S. (1925). A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of 

Economic Entomology 18: 256-267.  

ALAUZET C., DARGAGNON D. & MALAUSA J.C. (1994). Bionomics of a polyphagous predator: 

Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae). Entomophaga 39: 33-40. 

ANGELI G., BALDESSARI M., MAINES R. & DUSO C. (2005). Side-effects of pesticides on the 

predatory bug Orius laevigatus (Heteroptera: Anthocoridae) in the laboratory. Biocontrol Science 

and Technology 15: 745-754. 

ARIJS Y. & DE CLERCQ P. (2001). Rearing Orius laevigatus on cysts of the brine shrimp Artemia 

franciscana. Biological Control 21:  79–83. 

ARMER C.A., WIEDEMANN R.N. & BUSH D.R. (1998). Plant feeding site selection on soybean by 

the facultatively phytophagous predator Orius insidiosus. Entomologia Experimentalis et 

Applicata 86: 109-118. 

BAEZ I., REITZ R.S. & FUNDERBURK J.E. (2004). Predation by Orius insidiosus (Heteroptera: 

Anthocoridae) on life stages and species of Frankliniella flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) 

in pepper flowers. Environmental Entomology 33: 662-670. 

BAHŞI Ş.Ü. & TUNÇ I. (2008). Development, survival and reproduction of Orius niger (Hemiptera: 

Anthocoridae) under different photoperiod and temperature regimes. Biocontrol Science and 

Technology 18: 767-778. 

BANIAMERI V., SOLEIMAN-NEJADIAN E. & MOHAGHEGH J. (2005). Life table and age-dependent 

reproduction of the predatory bug Orius niger Wolff (Heteroptera: Anthocoridae) at three 

constant temperatures: a demographic analysis. Applied Entomology and Zoology 40: 545-550. 

BELLOWS T.S. & FISCHER T.W. (1999). Handbook of biological control. Principles and 

applications of biological control. Academic Press, San Diego, 1046p. 

BENTZ B.J., LOGAN J.A. & AMMAN G.D. (1991). Temperature-dependent development of the 

Mountain Pine Beetle (Coleoptera: Scolytidae) and simulation of its phenology. The Canadian 

Entomologist 123: 1083-1094.  

BIDDLE A.J. & CATTLIN N.D. (2007). Pests, diseases and disorders of peas and beans. Manson 
Publishing, Londen, Verenigd Koninkrijk, 280p. 

BIOBEST (2012). www.biobest.be (gelezen op 14 februari 2012) 

BLACKMAN R.L. & EASTOP V.F. (2006). Aphids on the world herbaceous plants and shrubs: An 

identification and information guide. Wiley, Chichester, 1460p. 



Literatuurlijst                                                                                                                                                           71 

BLAESER P., SENGONCA C. & ZEGULA T. (2004). The potential use of different predatory bug 

species in the biological control of Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: 

Thripidae). Journal of Pest Science 77: 211-219. 

BOLLAND H.R., GUTIERREZ J. & FLECHTMANN C.H.W. (1998). World catalogue of the spider 

mite family (Acari: Tetranychidae), with references to taxonomy, synonymy, host plants and 

distribution. Brill Academic Publishers, Leiden, 392p. 

BONTE J., VANGANSBEKE D., MAES S., BONTE M., COLONG D. & DE CLERCQ P. (2011). Moisture 

source and diet affect development and reproduction of Orius thripoborus and Orius naivashae, 

two predatory anthocorids from southern Africa. Journal of Insect Sience: accepted for 

publication. 

BONTE M. & DE CLERCQ P. (2008). Developmental and reproductive fitness of O. laevigatus 

(Hemiptera: Anthocoridae) reared on factitious and artificial diets. Journal of Economic 

Entomology 101: 1127-1133. 

BONTE M. & DE CLERCQ P. (2010). Influence of diet on the predation rate of Orius laevigatus on 

Frankliniella occidentalis. Biological Control 55: 625-629. 

BONTE M. & DE CLERCQ P. (2011). Influence of predator density, diet and living substrate on 

developmental fitness of Orius laevigatus. Journal of Applied Entomology 135: 343-350. 

BROWN A.S.S., SIMMONDS M.S.J. & BLANEY W.M. (1999). Influence of species of hosts plants on 

the predation of thrips by Neoseiulus cucumeris, Iphiseius degenerans and Orius laevigatus. 

Entomologia Experimentalis et Applicata 92: 283-288. 

BUENO V.H.P., MENDES S.M. & CARVALHO L.M. (2006). Evaluation of a rearing-method for the 

predator Orius insidiosus. Bulletin of Insectology 59: 1-6. 

BUSH L., KRING T.J. & RUBERSON J.R. (1993). Suitability of greenbugs, cotton aphids, and 
Heliothis virescens eggs for development and reproduction of Orius insidiosus. Entomologia 
Experimentalis et Applicata 67: 217–222. 

BUTLER C.D. & O’NEIL R.J. (2007a). Life history characteristics of Orius insidiosus (Say) fed Aphis 
glycines Matsumura. Biological Control 40: 333-338. 

BUTLER C.D. & O’NEIL R.J. (2007b) Life history characteristics of Orius insidiosus (Say) fed diets 
of soybean aphid, Aphis glycines Matsumura and soybean thrips, Neohydatothrips variabilis 
(Beach). Biological Control 40: 339-346. 

CAPINERA J.L. (2008). Encyclopedia of entomology: Green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer) 

(Hemiptera: Aphididae). Springer, Dordrecht, Nederland, 4346p. 

CARAYON J. (1972). Caractères systématiques et classification des Anthocoridae (Hemiptère). 

Annales de la société Entomologique de France (N.S.) 8: 309-349. In: HORTON D.R. (2008) Minute 

pirate bugs (Hemiptera: Anthocoridae). Encyclopedia of Entomology 3: 2402-2412. 

CARAYON J. (1976). La faune terrestre de l’île de Saint-Hélène. Troisième partie. 2. Insectes 

(suite et fin). 20. Heteroptera. 9. Fam. Anthocoridae. Annales du Musée Royal de l’Afrique 

Centrale, Série Sciences Zoologiques 215: 460-472. 



Literatuurlijst                                                                                                                                                           72 

CASSIS G. & GROSS G.F. (1995). Zoological catalogue of Australia: Hemiptera: Heteroptera 

(Coleorrhyncha to Cimicomorpha). CSIRO, Melbourne, Australië, 506p. 

CHANDLER D., DAVIDSON G. & JACOBSON R.J. (2005). Laboratory and glasshouse evaluation of 

entomopathogenic fungi against the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: 

Tetranychidae), on tomato, Lycopersicon esculentum. Biocontrol Science and Technology 15: 37-

54. 

CLOYD R.A. (2009). Western flower thrips (Frankliniella occidentalis) management on 

ornamental crops grown in greenhouses: have we reached an impasse? Pest Technology 3: 1-9. 

CHYZIK R., KLEIN M. & BEN-DOV Y. (1995). Overwintering biology of the predatory bug Orius 

albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) in Israel. Biocontrol Science and Technology 5: 287-296. 

COCUZZA G.E., DE CLERCQ P., LIZZIO S., VAN DE VEIRE M., TIRRY L., DEGHEELE D. & VACANTE 

V. (1997a). Life tables and predation activity of Orius laevigatus and O. albidipennis at three 

constant temperatures. Entomologia Experimentalis et Applicata 85: 189-198. 

COCUZZA G.E., DE CLERCQ P., VAN DE VEIRE M., DE COCK A., DEGHEELE D. & VACANTE V. 

(1997b). Reproduction of Orius laevigatus and Orius albidipennis on pollen and Ephestia 

kuehniella eggs. Entomologia Experimentalis et Applicata 82: 101-104. 

COHEN A.C. (1995). Extra-oral digestion in predaceous terrestrial Arthropoda. Annual Review of 

Entomology 40: 85-103. 

COLL M. & RIDGWAY R.L. (1995). Functional and numerical responses of Orius insidiosus     

(Heteroptera: Anthocoridae) to its prey in different vegetable crops. Annals of the Entomological 

Society of America 88: 732-738. 

COLL M., SMITH L.A. & RIDGWAY R.L. (1997). Effect of the searching efficiency of a generalist 

predator: the importance of predator-prey spatial association. Entomologia Experimentalis et 

Applicata 83: 1-10. 

COTTENIE B. (2010). Invloed van fotoperiode en voeding op de ontwikkeling en reproductie van 

Orius roofwantsen. Masterthesis, Universiteit Gent, 60p. 

COX P.D., MATTHEWS L., JACOBSON R.F., CANNON R., MACLEOD A. & WALTERS K.F.A. (2006). 

Potential for the use of biological agents for the control of Thrips palmi (Thysanoptera: 

Thripidae) outbreaks. Biocontrol Science and Technology 16: 871-891. 

CRUMRINE P.W. (2010). Size-structured cannibalism between top predators promotes the 

survival of intermediate predators in an intraguild predation system. North American 

Benthological Society 29: 636–646. 

DE CLERCQ P., ARIJS Y., VAN MEIR T., VAN STAPPEN G., SORGELOOS P., DEWETTINCK K., REY 

M., GRENIER S. & FEBVAY G. (2005). Nutritional value of brine shrimp cysts as a factitious food 

for Orius laevigatus (Heteroptera: Anthocoridae). Biocontrol Science and Technology 15: 467-

479. 

DELIGEORGIDIS P.N. (2002). Predatory effect of Orius niger (Wolff) (Hem., Anthocoridae) on 

Frankliniella occidentalis (Pergande) and Thrips tabaci Lindeman (Thysan., Thripidae). Journal of 

Applied Entomology 126: 82-85. 

file:///C:/content/esa/aesa;jsessionid=5b9ie4khieav6.alice
file:///C:/content/esa/aesa;jsessionid=5b9ie4khieav6.alice


Literatuurlijst                                                                                                                                                           73 

DENILL G.B. (1992). Orius thripoborus (Anthocoridae), a potential biocontrol agent of Heliothrips 

haemorrhoidalis and Selenothrips rubrocinctus (Thripidae) on avocado fruit in the Eastern 

Transvaal. Southern African Avocado Growers’ Association Yearbook 15: 55-56. 

http://www.avocadosource.com/Journals/SAAGA/SAAGA_1992/SAAGA_1992_PG_55-56.pdf 

DE RO M. (2011). Invloed van temperatuur op de biologie van Orius roofwantsen uit Zuid-Afrika. 

Masterthesis, Universiteit Gent, 71p. 

DEVONSHIRE A.L., FIELD L.M., FOSTER S.P., MOORES G.D., WILLIAMSON M.S. & BLACKMAN R.L. 

(1998). The evolution of insecticide resistance in the peach–potato aphid, Myzus persicae. 

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 353: 1677–1684. 

DIXON A.F.G. (1977). Aphid ecology: life cycles, polymorphism, and population regulation. 

Annual Review of Ecology and Systematics 8: 329-353. 

DIXON A.F.G. (1998). Aphid ecology: an optimization approach. Blackie, Glasgow en New York, 

300p. 

DOHERTY H.M. & HALES D.F. (2002). Mating success and mating behavior of the aphid, Myzus 

persicae (Hemiptera: Aphididae). European Journal of Entomology 99: 23-27. 

DOUGLAS A.E. (1998). Nutritional interactions in insect-microbial symbioses. Aphids and their 

symbiotic bacteria Buchnera.  Annual Review of Entomology 43: 17-37.  

DRUKKER B. (2007). Roofwantsen (Heteroptera: Anthocoridae, Miridae) in boomgaarden en 

akkers – een luchtmobiele brigade met olfactorische geleiding. Entomologische Berichten 67: 

264-267. 

DU X.G. & YAN Y.H. (1994). Effect of the cover crops on the pest mite Panonychus ulmi and its 

predator Orius sauteri. Chinese Journal of Biological Control 10: 114–117. 

EHLER L.E. (2006). Integrated pest management (IPM): definition, historical development and 

implementation, and the other IPM. Pest Management Science 62: 787-789. 

ELZEN G.W. (2001). Lethal and sublethal effects of insecticide residues on Orius insidiosus 

(Hemiptera: Anthocoridae) and Geocoris punctipes (Hemiptera: Lygaeidae). Journal of Economic 

Entomology 94: 55-59. 

ESPINOSA P.J., CONTRERAS J., QUINTO V., GRAVALOS C., FERNANDEZ E. & BIELZA P. (2005). 

Metabolic mechanisms of insecticide resistance in the western flower thrips, Frankliniella 

occidentalis (Pergande). Pest Management Science 61: 1009–1015 . 

EUBANKS M.D. & DENNO R.F. (2000). Health food versus fast food: the effects of prey quality and 

mobility on prey selection by a generalist predator and indirect interactions among prey species. 

Ecological Entomology 25: 140-146. 

FASULO T.R. & DENMARK H.A. (2000). Twospotted spider mite, Tetranychus urticae Koch 

(Arachnida: Acari: Tetranychidae). http://edis.ifas.ufl.edu/IN307 (gelezen op 7 maart 2012) 

FATHI S.A.A. (2009). The abundance of Orius niger (Wolf.) and O. minutus (L.) in potato fields 
and their life table parameters when fed on two prey species. Journal of Pest Science 82: 267-
272. 

http://ichthyology.usm.edu/courses/community/eubanks.pdf
http://ichthyology.usm.edu/courses/community/eubanks.pdf


Literatuurlijst                                                                                                                                                           74 

FATHI S.A.A. & NOURI-GANBALANI G. (2010). Assessing the potential for biological control of 

potato field pests in Ardabik, Iran: functional responses of Orius niger (Wolf.) and Orius minutus 

(L.) (Hemiptera: Anthocoridae). Journal of Pest Science 83: 47-52. 

FERRAN A., GAMBIER J., PARENT S., LEGENDRE K., TOURNIERE R. & GIUGE L. (1997). The effect 

of rearing the ladybird Harmonia axyridis on Ephestia kuehniella eggs on response of its larvae to 

aphid tracks. Journal of Insect Behaviour 10: 129-144. 

FLINT M.L. & GOUVEIA P. (2001). IPM in practice: principles and methods of integrated pest 

management. University of California Division of Agriculture and Natural Resources, 296p. 

FOSTER S.P., DENHOLM I. & DEVONSHIRE A.L. (2000). The ups and downs of insecticide 

resistance in peach-potato aphids (Myzus persicae) in the UK. Crop Protection 19: 873-879. 

FRITSCHE M.E. & TAMÒ M. (2000). Influence of thrips prey species on the life-history and 

behaviour of Orius albidipennis. Entomologia Experimentalis et Applicata 96: 111-118. 

GARCÍA-MARI F. & GONZÁLEZ-ZAMORA J.E. (1999). Biological control of Tetranychus urticae 

(Acari: Tetranychidae) with naturally occurring predators in strawberry plantings in Valencia, 

Spain. Experimental and Applied Acarology 23: 487–495. 

GHIDIU G. M., HITCHNER E. M. & FUNDERBURK J.E.F. (2008). Goldfleck damage to tomato fruit 

caused by feeding of Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae). Florida Entomologist 

89: 279-281. 

GITONGA L.M., OVERHOLT W.A., LOHR B., MAGAMBO J.K. & MUEKE J.M. (2002). Functional 

response of Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) to Megalurothrips sjostedti 

(Thysanoptera: Thripidae). Biological Control 24: 1-6. 

GUTIERREZ A.P., PONTI L., D’OULTREMONT T. & ELLIS C.K. (2008). Climate change effects on 

poikilotherm tritrophic interactions. Climatic Change 87: 167–192. 

HAMDAN A.J. & ABU-AWAD I. (2007). Effect of host plants on predator prey relationship 

between predatory bug, Orius laevigatus (Fiber)[Hemiptera: Anthocoridae] and tobacco 

whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) [Homoptera: Aleyrodidae]. An-Najah University Journal for 

Research - Natural Sciences 21: 85-99. 

HANSEN E.A., FUNDERBURK J.E., REITZS.R., RAMACHANDRAN S., EGER J.E. & MCAUSLANE H. 

(2003). Within-plant distribution of Frankliniella species (Thysanoptera: Thripidae) and Orius 

insidiosus (Heteroptera: Anthocoridae) in field pepper. Environmental Entomology 32: 1035-

1044. 

HARDIN M.R., BENREY B., COLL M., LAMP W.O., RODERICK G.K. & BARBOSA P. (1995). 

Arthropod pest resurgence: an overview of potential mechanisms. Crop Protection 14: 3-18. 

HÉNAUT Y., ALAUZET C., FERRAN A. & WILLIAMS T. (2000). Effect of nymphal diet on adult 

predation behavior in Orius majusculus (Heteroptera: Anthocoridae). Journal of Economical 

Entomology 93: 252-255. 

HENRY T.J. (2009). Biodiversity of the Heteroptera. In: FOOTTIT R.G. & ADLER P.H., editors. 

Insect biodiversity: science and society. pp. 223–263. Wiley-Blackwell, Oxford. 



Literatuurlijst                                                                                                                                                           75 

HERNÁNDEZ L.M. & STONEDAHL G.M. (1999). A review of the economically important species of 

the genus Orius (Heteroptera: Anthocoridae) in East Africa. Journal of Natural History 33: 543-

568. 

HERRING J.L. (1966). The genus Orius of the western hemisphere (Hemiptera: Anthocoridae). 

Annals of the Entomological Society of America 59: 1093-1109. 

HESSE A.J. (1940). A new species of Thripleps (Hemiptera-Heteroptera, Anthocoridae) 

predaceous of the citrus thrips (Scirtothrips aurantii Faure) in the Transversaal. Journal of the 

Entomological Society of Southern Africa 3: 66-71. 

HOLLINGSWORTH C.S. & BISHOP G.W. (1982). Orius tristicolor (Heteroptera: Anthocoridae) as a 

predator of Myzus persicae (Homoptera: Aphididae) on potatoes. Environmental Entomology 11: 

1046-1048. 

HORTON D.R. (2008). Minute pirate bugs (Hemiptera: Anthocoridae). Encyclopedia of 

Entomology 3: 2402-2412. 

HOSSEINI M., ASHOURI A., ENKEGAARD A., WEISSER W. W., GOLDANSAZ S.H., MAHALATI M.N. & 

MOAYERI H.R.S. (2010). Plant quality effects on intraguild predation between Orius laevigatus 

and Aphidoletes aphidimyza. Entomologia Experimentalis et Applicata 135: 208-216. 

IBM (2011). IBM SPSS statistics 20 guide to data analysis. SPSS Inc, Armonk, New York. 

ISENHOUR D.J. & YEARGAN K.V. (1981). Effect of temperature on the development of Orius 

insidiosus, with notes on laboratory rearing. Annals of the Entomological Society of America 74: 

114-116. 

ITO K. (2007). A simple mass-rearing method for predaceous Orius bugs in the laboratory. 

Applied Entomology and Zoology 42: 573-577. 

JAKOBSEN L., ENKEGAARD A. & BRØDSGAARD H.F. (2004). Interactions between two 

polyphagous predators, Orius majusculus (Hemiptera: Anthocoridae) and Macrolophus 

caliginosus (Heteroptera: Miridae). Biocontrol Science and Technology 14: 17-24. 

JAMES D.G. & PRICE T.S. (2002). Fecundity in twospotted spider mite (Acari: Tetranychidae) is 

increased by direct and systemic exposure to imidacloprid. Journal of Economic Entomology 95: 

729-732. 

KERNS D.L., PALUMBO J.C. & BYRNE D.N. (1998). Relative susceptibility of red and green color 

forms of green peach aphid to insecticides. Southwestern Entomologist 23: 17–24. 

KIMAN Z.B. & YEARGAN K.V. (1985). Development and reproduction of the predator Orius 

insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae) reared on diets of selected plant material and arthropod 

prey. Annals of the Entomological Society of America 78: 464–467. 

KIRK W.D.J. & TERRY I. (2003). The spread of the Western flower thrips Frankliniella 

occidentalis (Pergande). Agricultural and Forest Entomology 5: 301–310. 

KOBAYASHI T. & OSAKABE M. (2009). Pre-winter copulation enhances overwintering success of 

Orius females (Heteroptera: Anthocoridae). Applied Entomology and Zoology 44: 47-52. 



Literatuurlijst                                                                                                                                                           76 

KOHNO K. & KASHIO T. (1998). Development and prey consumption of Orius sauteri (Poppius) 

and O. minutus (L.) (Heteroptera : Anthocoridae) fed on Frankliniella occidentalis (Pergande) 

(Thysanoptera : Thripidae). Applied Entomology and Zoology 33: 227-230. 

LACEY L.A., HORTON D.R., UNRUH T.R., PIKE K. & MARQUEZ M. (2001). Biological control of 

insect pests of potato in North America. Agrichemical & Environmental News 181. 

http://aenews.wsu.edu/May01AENews/EnglishPotato.html              (gelezen op 6 maart 2012) 

LATTIN J.D. (1999). Bionomics of the Anthocoridae. Annual Review of Entomology 44: 207-231. 

LEON-BECK M. & COLL M. (2007). Plant and prey consumption cause a similar reductions in 

cannibalism by an omnivorous bug. Journal of Insect Behavior 20: 67-76. 

LEWIS T. (1997). Thrips as crop pests. Cabi International, Londen, 740p. 

LOGAN J.D., WOLESENSKY W. & JOERN A. (2006). Temperature –dependent phenology and 

predation in arthropod systems. Ecological Modelling 196: 471-482. 

LOGAN J.D. & WOLESENSKY W. (2007). Accounting for temperature in predator functional 

responses. Natural Rescource Modelling 20: 549-574. 

LOYA-RAMÍREZ J.G., GARCÍA-HERNANDEZ J.L., ELLINGTON J.J. & THOMPSON D.V. (2003). 

Impacto de la associación de cultivos en la densidad de insectos hemípteros entomófagos. 

Interciencia 28: 415-420. 

LUNDGREN J.G., FERGEN J. K. & RIEDELL W.E. (2008). The influence of plant anatomy on 

oviposition and reproductive success of the omnivorous bug Orius insidiosus. Animal Behaviour 

74: 1495-1502. 

MACHTELINCKX T., VAN LEEUWEN T., VANHOLME B., GEHESQUIERE B., DERMAUW W., 

VANDEKERKHOVE B., GHEYSEN G. & DE CLERCQ P. (2009). Wolbachia induces strong 

cytoplasmatic incompatibility in the predatory bug Macrolophus pygmaeus. Insect Molecular 

Biology 18: 373-381.  

MADADI H., ENKEGAARD A., BRØDSGAARD H.F., KHARAZI-PAKDEL A., ASHOURI A. & 

MOHAGHEH-NEISHABOURI J. (2008). Orius albidipennis: Intraguild predation of and prey 

preference for Neoseiulus cucumeris on different host plants. Entomologica Fennica 19: 32–40. 

MAES S. (2009). Identiteit en kweek van roofwantsen van het genus Orius uit Zuid-Afrika. 

Masterthesis, Universiteit Gent, 103p. 

MAGELHÃES S., TUDORACHE C., MONTSERRAT M., VAN MAANEN R., SABELIS M.W. & JANSSEN 

A. (2005). Diet of intraguild predators affects antipredator behavior in intraguild prey. 

Behavioral Ecology 16: 364-370. 

MALAIS M.H. & RAVENSBERG W.J. (2003). Kennen en verkennen. Levenswijzen van kasplagen 

en hun natuurlijke vijanden. 288p. 

MARGARITOPOULOS  J . T., TSOURAPAS C., TZORTZI M., KANAVAKI O. M. &TSITSIPIS J . A. 

(2005). Host selection by winged colonisers within the Myzus persicae group: a contribution 

towards understanding host specialization. Ecological Entomology 30: 406–418. 



Literatuurlijst                                                                                                                                                           77 

MCDONALD J.R., BALE J.S. & WALTERS K.F.A. (1998). Effect of temperature on development of 

the Western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae). European 

Journal of Entomology 95: 301-306. 

MENDES S.M., BUENO V.H.P., ARGOLO V.M. & SILVEIRA L.C.P. (2002). Type of prey influences 

biology and consumption rate of Orius insidiosus (Say) (Hemiptera, Anthocoridae). Revisita 

Brasileira de Entomologia 46: 99-103. 

MILLER G.L. & FOOTTIT R.G. (2009). The taxonomy of crop pests: the aphids. In: FOOTTIT R.G. & 

ADLER P.H., editors. Insect biodiversity: science and society. pp. 463-473. Wiley-Blackwell, 

Oxford. 

MITCHELL R. (1973). Growth and population dynamics of a spider mite (Tetranychus Urticae K., 

Acarina:Tetranychidae). Ecology 54: 1349-1355. 

MONTSERRAT M., ALBAJES R. & CASTAÑE C. (2000). Functional response of four heteropteran 

predators preying on greenhouse whitefly (Homoptera: Aleyrodidae) and western flower thrips 

(Thysanoptera: Thripidae). Environmental Entomology 29:1075-1082. 

MORITZ G. (2002). The biology of thrips is not the biology of their adults: a developmental view. 

In: MARULLO R. & MOUND L.A., editors. Thrips and tospoviruses. Proceedings of the seventh 

international symposium on Thysanoptera. pp 259–267. Australian National Insect Collection, 

Canberra, Australia. 

MOUND L.A. (2005). Thysanoptera: diversity and interactions. Annual Review of Entomology 50: 

247-269. 

MUSOLIN D.L. & SAULICH A.H. (1999). Diversity of seasonal adaptations in terrestrial true bugs 

(Heteroptera) from the temperate zone. Entomological Science 2: 623-639. 

MUSOLIN D.L., TSYTSULINA K. & ITO K. (2004). Photoperiodic and temperature control of 

reproductive diapauses induction in the predatory bug Orius strigicollis (Heteroptera: 

Anthocoridae) and its implications for biological control. Biological Control 31: 91-98. 

MUSOLIN D.L. &  ITO K. (2008). Photoperiodic and temperature control of nymphal 

development and induction of reproductive diapauses in two predatory Orius bugs: interspecific 

and geographic differences. Physiological Entomolgy 33: 291-301. 

NAGAI K. & YANO E. (1999). Effects of temperature on the development and reproduction of 

Orius sauteri (Poppius) (Heteroptera: Anthocoridae), a predator of Thrips palmi Karny 

(Thysanoptera: Thripidae). Applied Entomology and Zoology 34: 223-229. 

NAKASHIMA Y. & HIROSE Y. (1997). Temperature effects on development of Orius tanillus (Het.: 

Anthocoridae), a predator of Thrips palmi (Thys.: Thripidae). Entomophaga 42: 337-342. 

NAKATA T. (1995). Effect of rearing temperature on the development of Orius sauteri (Poppius) 
(Heteroptera: Anthocoridae). Applied Entomology and Zoology 30: 145-151. 

NARANJO S.E. & GIBSON R.L. (1996). Phytophagy in predaceous Heteroptera: effects on life 

history and population dynamics. In: ALOMAR O. & WIEDENMANN R.N., editors. 

Zoophytophagous heteroptera: implications for life history and integrated pest management. pp. 

57-93. Thomas Say Publications in Entomology, Lanham, Maryland. 



Literatuurlijst                                                                                                                                                           78 

OCHIENG S.O. & NDERITU P.W. (2011). Biocontrol approach to management of greenpeach 

aphid Myzus persicae in garden peas for a sustainable ecosystem. Journal of Horticulture and 

Forestry 3: 231-237. 

OHTA I. (2001). Effect of temperature on development of Orius strigicollis (Heteroptera: 

Anthocoridae) fed on Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae). Applied Entomology 

and Zoology 36: 483-488. 

PERDIKIS D.C.H., LYKOURESSIS D.P. & ECONOMOU L.P. (1999). Influence of temperature, 

photoperiod and plant type on the predation rate of Macrolophus pygmaeus on Myzus persicae. 

Biological Control 44: 281-289. 

PERDIKIS D.C.H., LYKOURESSIS D.P. & ECONOMOU L.P. (2004a). Influence of light-dark phase, 

host plant, temperature and their interactions on the predation rate in an insect predator. 

Environmental Entomology 33: 1137-1144. 

PERDIKIS D.C.H., LYKOURESSIS D.P., GARATONAKIS N.G. & IATROU S.A. (2004b). Instar 

preference and parasitization of Aphis gossypii and Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) by 

the parasitoid Aphidius colemani (Hymenoptera: Aphidiidae). European Journal of Entomology 

101: 333-336 . 

PETERS D. (1967). The purification of potato leafroll virus from its vector Myzus persicae. 

Virology 31: 46-54. 

PIZZOL J., NAMMOUR D., HERVOUET P., BOUT A., DESNEUX N. & MAILLERET L. (2010). 

Comparison of two methods of monitoring thrips populations in a greenhouse rose crop. Journal 

of Pest Science 83: 191-196. 

POSTLE A.C., STEINER M.Y. & GOODWIN S. (2001). Oriini (Hemiptera: Anthocoridae) new to 

Australia. Australian Journal of Entomology 40: 231–244. 

POWELL J.A., JENKINS J.L., LOGAN J.A. & BENTZ B.J. (2000). Seasonal temperature alone can 

synchronize life cycles. Bulletin of Mathematical Biology 62: 977–998. 

RAMACHANDRAN S., FUNDERBURK J., STAVISKY J. & OLSON S. (2001). Population abundance 

and movement of Frankliniella species an Orius insidiosus in field pepper. Agricultural and Forest 

Entomology 3: 129-137. 

RAPUSAS H.R., BOTTRELL D.G. & COLL M. (1996). Intraspecific variation in chemical attraction 

of rice to insect predators. Biological Control 6: 394-400. 

REITZ S.R., FUNDERBURK J.E., HANSEN E.A., BAEZ I., WARING S. & RAMACHANDRAN S. (2002). 

Interspecific variation in behavior and its role in thrips ecology. In: MARULLO R. & MOUND L.A., 

editors. Thrips and Tospoviruses: Proceedings of the 7th International Symposium on 

Thysanoptera. pp. 133–140. Australian National Insect Collection, Canberra, Australia 

REITZ S.R., YEARBY E.L., FUNDERBURK J.E., STAVISKY J., MOMOL M.T. & OLSON S.M. (2003). 

Integrated management tactics for Frankliniella thrips (Thysanoptera: Thripidae) in field-grown 

pepper. Journal of Economic Entomology 96: 1201-1214. 



Literatuurlijst                                                                                                                                                           79 

REITZ S.R., FUNDERBURK J.E. & WARING S.M. (2006). Differential predation by the generalist 

predator Orius insidiosus on congeneric species of thrips that vary in size and behavior. 

Entomologia Experimentalis et Applicata 119: 179-188. 

REITZ S.R. (2008). Comparative bionomics of Frankliniella ocidentalis and Frankliniella tritici. 

Florida Entomologist 91: 474-476. 

REITZ S.R. (2009). Biology and ecology of the Western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae): 

the making of a pest. Florida Entomologist 92: 7-13. 

REITZ S.R., GAO Y.-L. & LEI Z.-R. (2011). Thrips: pests of concern to China and the United States. 

Agricultural Sciences in China 10: 867-892. 

RIUDAVETS J. & CASTAÑE C. (1998). Identification and evaluation of native predators of 

Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) in the Mediterranean. Environmental 

Entomology 27: 86-93. 

ROSENHEIM J.A. (2001). Source-sink dynamics for a generalist insect predator in habitats with 

strong higher-order predation. Ecological Monographs 71:  93-116. 

ROSENHEIM J.A. (2005). Intraguild predation of Orius tristicolor by Geocoris spp. and the 

paradox of irruptive spider mite dynamics in California cotton. Biological Control 32: 172–179. 

RUDOLF V.H.W. (2007). The interaction of cannibalism and omnivory: consequences for 

community dynamics. Ecology 88: 2697–2705. 

SABELIS M.W. (1981). Biological control of two-spotted spider mites using phytoseiid predators. 

Pudoc, Wageningen, 242p. 

SALAS-AGUILAR J. & EHLER L.E. (1977). Feeding-habits of Orius tristicolor (Hemiptera: 

Anthocoridae). Annals of the Entomological Society of America 70: 60-62. 

SCHMIDT J.M., RICHARDS P.C., NADEL H. & FERGUSON G. (1995). A rearing method for the 

production of large numbers of the insidious flower bug, Orius insidiosus (Say)(Hemiptera: 

Anthocoridae). The Canadian Entomologist 127: 445-447. 

SCHUH R.T. & SLATER J.A. (1995). True bugs of the world (Hemiptera:Heteroptera): 

classification and natural history. Ithaca, New York, Comstock, 336p. 

SCHWARTZ M.D. (2003). Phenology: an integrative environmental science. Kluwer Academic 

Publishers, Dordrecht, Nederland, 564p. 

SESIL (2012). www.sesilipm.co.kr (gelezen op 12 maart 2012) 

SHIMIZU T. & KAWASAKI K. (2001). Geographic variability in diapause response of Japanese 

Orius species. Entomologia Experimentalis et Applicata 98: 303-316. 

SHIPP J.L., HAO X., PAPADOPOULOS A.P. & BINNS M.R. (1998). Impact of western flower thrips 

(Thysanoptera: Thripidae) on growth, photosynthesis and productivity of greenhouse sweet 

pepper. Scientia Horticulturae 72: 87-102. 



Literatuurlijst                                                                                                                                                           80 

SHIPP J.L. & WANG K. (2003). Evaluation of Amblyseius cucumeris (Acari : Phytoseiidae) and 

Orius insidiosus (Hemiptera : Anthocoridae) for control of Frankliniella occidentalis 

(Thysanoptera : Thripidae) on greenhouse tomatoes. Biological Control 28: 271-281. 

SOBHY I., SARHAN A., SHOUKRY A., EL-KADY G., NASSER M. & STUART R. (2010).  Development, 

consumption rates and reproductive biology of Orius albidipennis reared on various prey. 

Biological Control 55: 753-765. 

STRAND  L. (2006). Integrated pest management for potatoes in the Western United States (2nd 

ed.) University of California Agriculture and Natural Resources, Western Regional Publication, 

Oakland, Californië, 167p. 

STUDEBAKER G.E. & KRING T.J. (2003). Effects of insecticides on Orius insidiosus (Hemiptera: 

Anthocoridae), measured by field, greenhouse and petri dish bioassays. Florida Entomologist 92: 

362-366. 

THEILING K.M. & CROFT B.A. (1988). Pesticide side-effects on arthropod natural enemies: a 

database summary. Agriculture, Ecosystems & Environment 21: 191-218. 

THOMAS M.B. & BLANFORD S. (2003). Thermal biology in insect-parasite interactions. Trends in 

Ecology & Evolution 18: 344-350. 

TIRRY L. (2010). Dierlijke plantenbeschadigers. Cursusnota’s bij het opleidingsonderdeel 

Gewasbeschadigers, 182p.  

TOMMASINI M.G., BURGIO G., MAZZONI F. & MAINI S. (2002). On intra-guild predation and 

cannibalism in Orius insidiosus and Orius laevigatus (Rhynchota Anthocoridae): laboratory 

experiments. Bulletin of Insectology 55: 49-54. 

TOMMASINI M.G., VAN LENTEREN J.C. & BURGIO G. (2004). Biological traits and predation 

capacity of four Orius species on two prey species. Bulletin of Insectology 57: 79-93. 

TORRES B.J. & BOYD D.W. (2009). Zoophytophagy in predatory Hemiptera. Brazilian Archives of 

Biology and Technology 52: 1199-1208. 

TRONCOSO A.J., VARGAS R.R., TAPIA D.H., OLIVARES-DONOSO R. & NIEMEYER H.M. (2005). Host 

selection by the generalist aphid Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) and its subspecies 

specialized on tobacco, after being reared on the same host. Bulletin of Entomological Research 

95: 23–28. 

VACANTE V., COCUZZA G.E., DE CLERCQ P., VAN DE VEIRE M. & TIRRY L. (1997). Development 

and survival of Orius albidipennis and Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae) on various diets. 

Entomophaga 42: 493-498. 

VANGANSBEKE D. (2010). Alternatieve voedingsbronnen voor roofwantsen van het genus Orius 

uit Zuid-Afrika. Masterthesis, Universiteit Gent, 73p.  

VAN DE VEIRE M., STERK G., VAN DER STAAIJ M., RAMAKERS P.M.J. & TIRRY L. (2002). 

Sequential testing scheme for the assessment of the side-effects of plant protection products on 

the predatory bug Orius laevigatus. Biological Control 47: 101-113. 



Literatuurlijst                                                                                                                                                           81 

VAN DEN BERG H. & COCK M.J.W. (1995). Natural control of Helicoverpa armigera in cotton: 

Assessment of the role of predation. Biocontrol Science and Technology 5: 453-463. 

VAN DEN MEIRACKER R. (1994). Induction and termination of diapause in Orius predatory bugs. 

Entomologia Experimentalis et Applicata 73: 127-137. 

VAN DEN MEIRACKER R.A.F. & SABELIS M.W. (1999). Do functional responses of predatory 

arthropods reach a plateau? A case study of Orius insidiosus with western flower thrips as prey. 

Entomologia Experimentalis et Applicata 90: 323-329.  

VAN EMDEN H.F., EASTOP V.F., HUGHES R.D. & WAY M.J. (1969). The ecology of Myzus persicae. 

Annual Review of Entomology 14: 197-270. 

VAN EMDEN H.F. & HARRINGTON R. (2007). Aphids as crop pests. CABI Publishing, Londen, 

Verenigd Koninkrijk, 717p. 

VENZON M., JANSSEN A., PALLINI A. & SABELIS M.W. (2000). Diet of a polyphagous predator 

affects refuge seeking of its thrips prey. Animal Behaviour 60: 369-375. 

VENZON M., JANSSEN A. & SABELIS M.W. (2001). Prey preference, intraguild predation and 

population dynamics of an arthropod food web on plants. Experimental and Applied Acarology 

25: 785-808. 

VENZON M., JANSSEN A. & SABELIS M.W. (2002). Prey preference and reproductive success of 

the generalist predator Orius laevigatus. Oikos 97: 116-124. 

VON DOHLEN C.D. & MORAN N.A. (1994). Molecular phylogeny of the Homoptera: A 

paraphyletic taxon. Journal of Molecular Evolution 41: 211-223. 

WAGNER, E. (1952). Die Europaischen arten gattung Orius wff. (Hem. Het. Anthocoridae). 

Mitteilungen der Muncher Entomologischen Gesellschaft 42: 158-161. 

WALE S.J., PLATT H.W. & CATTLIN N.D. (2008). Diseases, pests and disorders of potatoes: a 

colour atlas. Manson Publishing, Londen, Verenigd koninkrijk, 176p. 

WEARING C.H. & COLHOUN K. (1999). Development of Orius vicinus (Ribaut)(Heteroptera: 
Anthocoridae) on different prey. Biocontrol Science and Technology 9: 327-334. 

WEIS M. (2010). Grape insect and mite pests. 

http://www.agf.gov.bc.ca/cropprot/grapeipm/thrips.htm (gelezen op 12 maart 2012) 

WILLIAMS D. (2000). Two-spotted mite on ornamental plants. 

http://www.dpi.vic.gov.au/agriculture/pests-diseases-and-weeds/pest-insects/two-spotted-

mite (gelezen op 9 maart 2012) 

WISE D.H. (2006). Cannibalism, food limitation, intraspecific competition and the regulation of 

spider populations. Annual Review of Entomology 51: 441-465. 

WITTMANN E.J. & LEATHER S.R. (1997). Compatibility of Orius laevigatus Fieber (Hemiptera: 

Anthocoridae) with Neoseiulus Amblyseius cucumeris Oudemans (Acari: Phytoseiidae) and 

Iphiseius (Amblyseius) degenerans Berlese (Acari: Phytoseiidae) in the biocontrol of Frankliniella 

occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae). Experimental and Applied Entomology 21: 523-

538. 

http://www.springerlink.com/content/r6017604060v117j/
http://www.springerlink.com/content/r6017604060v117j/
http://www.springerlink.com/content/r6017604060v117j/
http://www.springerlink.com/content/r6017604060v117j/


Literatuurlijst                                                                                                                                                           82 

XIA J.Y., VAN DER WERF W. & RABBINGE R. (2003). Influence of temperature on bionomics of 

cotton aphid, Aphis gossypii, on cotton. Entomologia Experimentalis et Applicata 90: 25-35. 

YANO E., WATANABE K. & YARA K. (2002). Life history parameters of Orius sauteri (Poppius) 

(Het., Anthocoridae) reared on Ephestia kuehniella eggs and the minimum amount of the diet for 

rearing individuals. Journal of Applied Entomology 126: 389-394. 

ZHANG Z. (2003). Mites of greenhouses: identification, biology and control. CABI International, 

Wallingford, Verenigd Koninkrijk, 244p. 

ZHANG L. (2008). Biology and pest management of spider mites. 

http://www.nt.gov.au/d/Content/File/p/Plant_Pest/ENT4%20Biology%20and%20Pest%20Ma

nagement%20of%20Spider%20Mites.pdf (gelezen op 7 maart) 

 



 

 


