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Samenvatting

De bloedmijt Dermanyssus gallinae is een bloedzuigende ectoparasiet die zich voornamelijk voedt met

kippenbloed. Vooral in de Europese legpluimveehouderijen kan deze mijt grote infestaties teweegbrengen

die tal van problemen met zich meebrengen. Om te beginnen veroorzaakt deze schadeverwekker stress,

irritatie en onrust in het koppel. Bij erge besmettingen kan bovendien bloedarmoede optreden waardoor

de dieren in extreme gevallen zelfs sterven. Vervolgens gaan infestaties voor de pluimveehouder gepaard

met economische verliezen bestaande uit enerzijds productieverliezen en anderzijds de kosten van de

plaagbeheersing. Productieverliezen treden op door afname van zowel de kwantiteit - te wijten aan een

daling van de productie door uitval en een hogere voederconversie - als de kwaliteit - door bloedstippen

- van de eieren. Tot slot kan de vogelmijt voor mens en dier fungeren als overbrenger van pathogenen

zoals Salmonella enteritidis.

Volgens de huidige stand van zaken is de bestrijding van de bloedmijt echter gebrekkig. Op Europees

niveau zijn de laatste jaren heel wat middelen waaronder alle carbamaten verboden omwille van be-

zorgdheid voor mens en milieu. Daarbij komt dat men op verschillende plaatsen in Europa melding

doet van resistentie tegen een aantal veelgebruikte acariciden. De omschakeling naar meer diervriende-

lijke huisvestingsvormen in de legpluimveehouderij (sinds 1/1/’12, EU) zorgt bovendien ook voor een

plaagtolerantere stalomgeving.

Naast fysische, mechansiche, ethologische maatregelen vormt de biologische bestrijding met behulp van

roofmijten een van de mogelijke bestrijdingsstrategieën die binnen het kader van een gëıntegreerde be-

strijding worden onderzocht. In dit proefwerk werd in grote lijnen het predatiegedrag van de roofmijt

Hypoaspis miles (Berlese, 1892) bestudeerd. Er werd dieper ingegaan op de predatiecapaciteit op alle

stadia van de bloedmijt en het adulte stadium van de voorraadmijt Tyrophagus putrescentiae; de prooi-

voorkeur bij keuze tussen dezelfde prooitypes; het zoekgedrag in een complexe omgeving en de potentiële

‘intraguild predation’ met de roofmijt Androlaelaps casalis. Daarnaast werd gekeken of de toepassing

van selectieve acariciden ter correctie van de biologische bestrijding met H. miles een werkbare oplossing

vormt. Meer precies werd voor twee specifieke actieve stoffen, nl. spinosad en milbemectine, nagegaan

wat de neveneffecten op de roofmijt H. miles zijn.

H. miles vertoont een hoge predatiecapaciteit voor de kleine en mobiele prooien. Zo werd in 24u ge-

middeld het meest gepredeerd op de adulten van de voorraadmijt Tyrophagus putrescentiae (8,50) en de

juveniele stadia larve (4,43) en protonimf (4,90) van D. gallinae. Immobiele prooien, zoals het eistadium,

worden weinig (1,00) gepredeerd daar ze mogelijks niet als prooi worden herkend. De predatiecapaciteit

van H. miles lag over het algemeen hoger dan die van de roofmijt Androlaelaps casalis.

Overeenkomstig met bovenstaande, verkoos H. miles mobiele en kleine prooien boven grote en im-

mobiele. Het larvestadium van D. gallinae werd het meest geprefereerd, hoewel ook de voorraadmijt

Tyrophagus putrescentiae en de protonimfen van D. gallinae graag gepredeerd werden. Naar bestrijding

toe is dit een gunstig gegeven daar meer kleine prooien kunnen worden geconsumeerd dan grote. Verder

kan men bij het aanvullend inzetten van selectieve adulticiden - op het eistadium na - het volledige

bloedmijtenspectrum bestrijden.
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In een complexe omgeving, zoals een stalomgeving, blijkt H. miles een performant zoekgedrag te verto-

nen. Noch de aanwezigheid van hindernissen, noch de factor uithongering blijkt een significante invloed

uit te oefenen op de predatiecapaciteit van deze bodemmijt op de prooitypes voorraadmijt, protonimf

en adult. Bovendien kan men vermoeden dat de roofmijt geprikkeld wordt door de aanwezigheid van

obstakels.

Verder bleek de polyfage roofmijt H. miles een voornamelijk unidirectionele ‘intraguild predator’ van

A. casalis te zijn. Wanneer beide roofmijten zich in dezelfde arena bevonden, werden na 48u immers

significant meer A. casalis-roofmijten opgegeten dan omgekeerd, en dit ook in een complexe arena én

in de aanwezigheid van prooien.

Tot slot bleken zowel het acaricide milbemectine als spinosad - resp. bij de concentraties 2,5mg/L;

5mg/L; 10mg/L en 1000mg/L; 2000mg/L; 4000mg/L - ‘onschadelijk tot licht schadelijk’ te zijn voor H.

miles. De manier van inname - via het voedsel of via direct contact met het exoskelet - speelde hierbij

geen rol.
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Ten geleide

Een van de grootste uitdagingen waarmee de pluimveesector in Europa vandaag wordt geconfronteerd

behelst de beheersing van de hematofage vogelmijt Dermanyssus gallinae. Omwille van diverse factoren

groeide deze ongewenste bezoeker van zowel wild als gedomesticeerd pluimvee uit tot een ernstige plaag

in de leghennenstallen (Chauve, 1998). Besmettingen vormen een vaak onderschat economisch probleem

dat eveneens samengaat met een verminderd dierenwelzijn (Dicke & Takken, 2010).

Op dit ogenblik zijn de bestrijdingsmogelijkheden voor deze mijt ontoereikend waardoor er nood is

aan een nieuwe praktische benadering voor de beheersing van deze plaag (Tirry & Van Leeuwen, 2009;

Marangi et al., 2009). Naar analogie met de succesvolle bestrijdingsstrategie in de glastuinbouw beoogt

men derhalve een gëıntegreerde vogelmijtbestrijding. Volgens dit onderzoek kan deze steunen op een

combinatie van twee bestrijdingsstrategiën, nl. enerzijds een biologische bestrijding met behulp van

roofmijten als natuurlijke vijand van de vogelmijt en anderzijds het gebruik van selectieve biociden ter

ondersteuning van de biologische bestrijding (Tirry & Van Leeuwen, 2009).

In dit werk zal ik enerzijds trachten op basis van een grondige literatuurstudie een beeld te schetsen van

de huidige vogelmijtproblematiek. Anderzijds zal ik aan de hand van eigen experimenten dieper ingaan

op een biologische bestrijdingsmethode gebruikmakende van een roofmijt. Meer bepaald zal ik nagaan

in hoeverre de uit de literatuur naar voor geschoven roofmijt Hypoaspis miles wel degelijk een geschikte

kandidaat is ter bestrijding van de vogelmijt Dermanyssus gallinae.
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Deel I

Literatuurstudie

1 Situering & problematiek

De pluimveehouderij onderging de laatste decennia reeds tal van veranderingen. De ingrijpende in-

novaties m.b.t. de huisvesting in de eerste helft van de twintigste eeuw - de invoering van de meer

controleerbare en meer hygiënische kooihuisvesting ter vervanging van de grondhuisvesting - leidden tot

een schaalvergroting in de sector die de groeiende voedselvraag destijds tegemoet kwam. Door een toe-

nemende maatschappelijke bezorgdheid ten aanzien van dierenwelzijn eind de twintigste eeuw werden

de traditionele kooisystemen echter in vraag gesteld. Dit leidde onlangs (01/01/2012) tot een drasti-

sche hervorming in de sector: een verbod op het bedrijfsmatig houden van leghennen in de traditionele

kooisystemen (Nouwen, 2010).

Met de omschakeling naar alternatieve kweeksystemen deden echter ook nieuwe complicaties hun in-

trede. Naast tal van economische gevolgen voor de sector - zoals de kosten gepaard gaande met een

nieuwe infrastructuur, meer benodigde arbeid, etc. - wordt ook de bestrijding van de bloedmijt Derma-

nyssus gallinae hierdoor aanzienlijk bemoeilijkt. De nieuwe systemen zijn immers moeilijker te reinigen

tussen twee legcycli door en bloedmijten vinden er gemakkelijker een schuilplaats waardoor ze min-

der bereikbaar zijn door de toegepaste acariciden (Tirry & Van Leeuwen, 2009). Daarbij komt dat

de effectiviteit van verschillende acariciden in verscheidene landen van Europa achteruitgaat. Dit is

waarschijnlijk te wijten aan het bestaan van resistentie in de bloedmijtpopulaties in Europa (Marangi

et al., 2009; Chauve, 1998). Verder zijn verschillende acariciden, waaronder o.a. carbaryl, permethrin

en amitraz, tegenwoordig verboden door de Europese Unie omdat zij risico’s voor het milieu en de

voedselveiligheid met zich meebrengen (Tirry & Van Leeuwen, 2009; Marangi et al., 2009). Alternatieve

bestrijdingsmaatregelen boden tot nog toe slechts wisselend succes.

Zowel de vleeskippenindustrie als de leghennenindustrie kampt met een bloedmijtprobleem, en dit onge-

acht het type van huisvesting (Sparango et al., 2009). De impact van deze parasiet is echter het grootst

in de leghennensector. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de langere productiecyclus - ongeveer 72 weken

- die daar doorlopen wordt (Guy et al., 2004), hoewel ook het groter aantal verstopplaatsen (o.a. de

eierband, de nesten, de mest) een rol speelt (Marangi et al., 2012). In de vleeskippensector worden

hoofdzakelijk de ouderdieren getroffen (Chauve, 1998).

In 2009 was Dermanyssus gallinae reeds aanwezig in meer dan 80% van de Europese legpluimveehou-

derijen. De impact is veelzijdig: het leidt tot een slechtere hygiëne, een verlaagd dierenwelzijn en

economische druk op het bedrijf (Roy et al., 2009).

Met het oog op een duurzame en gëıntegreerde beheersing van deze plaag, dient men zich ervan te

verzekeren dat men enkel de vogelmijt treft en geen andere levende wezens. Verder dient men zich te

hoeden voor het optreden van resistentie (Van Emous et al., 2005). Een efficiënte bestrijding van deze

mijt is bedrijfsmatig cruciaal voor de goede werking van een pluimveebedrijf (Axtell, 1998).
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2 De vogelmijt Dermanyssus gallinae

2.1 Taxonomie

De vogelmijt Dermanyssus gallinae werd voor het eerst beschreven in 1778 door de Zweed Charles De

Geer. Binnen de subklasse van de Acari (teken en mijten) behoort ze tot de familie van de Derma-

nyssidae, een groep obligate en ectoparasitaire mijten (Roy, 2009; Roy & Chauve, 2007). De volledige

classificatie wordt schematisch weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Taxonomie van Dermanyssus gallinae tot op familieniveau; Bron: auteur

Het genus Dermanyssus (Dugès 1834) omvat de hematofage en obligaat ectoparasitaire mijtsoorten

die vooral vogels als gastheer hebben (Roy & Chauve, 2007). Het bestaat uit 25 soorten (Roy et

al., 2009) die Moss (1967) op basis van kwantitatieve kenmerken - zoals de vorm en plaatsing van

bepaalde setae - onderbracht in 2 subgenera: Dermanyssus en Microdermanyssus (Roy, 2009). Het

subgenus Dermanyssus deelde hij eveneens in 2 groepen: de gallinae-groep bestaande uit 14 soorten en

de hirsutus-groep bestaande uit 4 soorten. Twee van de 25 soorten behorende tot Dermanyssus kunnen

omwille van taxonomische onduidelijkheid moeilijk worden ondergebracht in de onderverdeling (Roy

& Chauve, 2009). Deze onderverdeling wordt hieronder weergegeven in figuur 2 (Moss, 1967 uit Roy,

2009).

Figuur 2: Onderverdeling in groepen van het genus Dermanyssus volgens Moss (1967); Bron: auteur
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Morfologisch kan men het genus Dermanyssus in 2 groepen onderverdelen: de gallinae-groep en de

hirsutus- en Microdermanyssus-groep. Leden van de eerste groep hebben een zacht, weinig gescleroti-

seerd lichaam dat snel kan uitzetten tijdens het voeden en met fijne poten; leden van de tweede grote

groep hebben een compact, erg gesclerotiseerd lichaam met korte, stevige poten (Roy et al., 2008). Dit

onderscheid wordt weergegeven in figuur 3.

Figuur 3: Links: Gezette lichaam van Dermanyssus americanus uit het subgenus Microdermanyssus;

Rechts: Slanke lichaam van Dermanyssus hirundinis uit de gallinae-groep van het subgenus

Dermanyssus; Bron: raptormites.babson.edu

Zoals op figuur 2 te zien is, behoort Dermanyssus gallinae tot de gallinae-groep. De soorten uit

deze groep kunnen op korte tijd relatief veel voeding tot zich nemen waarbij hun verteringsorganen en

opisthosoma tot driemaal hun oorspronkelijke grootte kunnen aannemen. Dit laat hen toe om in een

keer voldoende bloed op te nemen voor - afhankelijk van het stadium waarin de mijt zich bevindt -

vervelling of eiafleg. Mijten uit deze groep bevinden zich slechts sporadisch op de gastheer om zich

te voeden waarna zij de gastheer verlaten. Het zijn dus tijdelijke obligate ectoparasieten (Maurer &

Baumgärtner, 1992). De soorten uit de hirsutus-groep daarentegen vertonen veeleer de kenmerken van

echte parasieten: zij brengen hun hele leven door op de gastheer en zijn voorzien van korte, gezette

poten om zich hierop vast te grijpen. Zij leggen eveneens hun eitjes af op de gastheer en nuttigen vele en

kleine bloedmaaltijden. De levenswijze van de soorten van het subgenus Microdermanyssus schommelt

ergens tussen de twee vorige: tijdens de broedperiode bevinden de mijten zich voornamelijk in het nest

van de vogels; tijdens de winterperiode verblijven ze permanent op de vogels (Roy, 2009).

Binnen de gallinae-groep is het erg moeilijk om op basis van morfologische kenmerken soorten van elkaar

te onderscheiden. Niet alleen zijn deze soorten morfologisch erg gelijkend, bovendien zijn de uiterlijke

kenmerken tussen verschillende individuen van dezelfde populatie - en zelfs op 1 individu door bilaterale

asymmetrieën (Roy & Chauve, 2009) - erg variabel. Dit maakt het erg moeilijk tot bijna onmogelijk om

soorten behorende tot deze groep op basis van morfologische kenmerken van elkaar te onderscheiden.

Soorten van de hirsutus-groep en Microdermanyssus daarentegen beschikken over stabielere kenmerken

en zijn bijgevolg makkelijk te onderscheiden van mekaar (Roy et al., 2008; Roy, 2009; Moss, 1967).
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De gekende soorten van de gallinae-groep en de hirsutus-groep zijn verspreid over de hele wereld en de

meesten beschikken over een breed spectrum aan gastheren waaronder vooral vogels ( Roy, 2009; Roy

& Chauve, 2009). In Europa en meer specifiek in België treft men hoofdzakelijk Dermanyssus gallinae

aan. Hiernaast treft men ook nog Dermanyssus hirundinis - eveneens uit de gallinae-groep - op wilde

vogels (figuur 4 ).

Figuur 4: Verspreiding van enkele soorten behorende tot Dermanyssus; Bron: Roy &

Chauve 2007

2.2 Determinatie

Een correcte determinatie van elk schadelijk organisme is met het oog op onderzoek of bestrijding van

cruciaal belang. Men kan ervoor opteren dit moleculair uit te voeren aan de hand van de sequentie-

bepaling van een bepaald deel van het genoom of morfologisch uitgaande van uitwendige kenmerken

(Roy et al., 2008). Zoals hierboven reeds aangegeven is het moeilijk om onderscheid te maken tussen

de verschillende soorten binnen de gallinae-groep van het genus Dermanyssus (Roy et al., 2008). Toch

dient men een correcte determinatie na te streven daar men moet nagaan of het slechts 1 hinderlijke

soort betreft en of er geen andere ‘cryptische’ soorten aanwezig zijn (Roy et al., 2008; Tirry & Van

Leeuwen, 2009).

Naast de andere leden van de gallinae-groep is er bij determinatie van de vogelmijt ook verwarring

mogelijk met gelijkaardige soort Ornithonyssus sylviarum. Deze eveneens hematofage ectoparasitaire

mijt behoort tot dezelfde superfamilie van de Dermanyssoidea als de vogelmijt, maar een andere familie

nl. de Macronyssidae. Morfologisch gelijkt hij op de vogelmijt en men treft hem bovendien aan onder

dezelfde omstandigheden en op dezelfde gastheer (Di Palma et al., 2012). De levenscyclus van deze

mijt is echter verschillend van die van de vogelmijt: in tegenstelling tot Dermanyssus gallinae voltrekt

Ornithonyssus sylviarum zijn volledige ontwikkeling voornamelijk op de vogels (Chauve, 1998; Roy,
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2009). Men treft deze hematofaag slechts sporadisch aan in de pluimveestallen in Europa, waar hij dus

niet echt een bedreiging vormt. In de literatuur wordt hij incidenteel vermeld aanwezig te zijn op het

Europese vasteland, vooral in de leghennenstallen in Noord-Europa. In Frankrijk treft men hem slechts

aan in vogelnesten in de vrije natuur en op sommige vogels in gevangenschap zoals kanaries, maar niet

in pluimveehouderij. In de Verenigde Staten daarentegen vormt deze mijt een groot probleem in de

pluimveestallen. Dit verschil in prevalentie kan op twee manieren verklaard worden: of er is een grote

impact door het verschil in de kweeksystemen tussen beide werelddelen of de opmars van O. sylviarum

in Europa is volop aan de gang (Roy, 2009; Roy et al., 2010). Het kan echter ook zijn dat er gewoon

een verschil is in het geografische verspreidingsgebied omwille van externe factoren.

Voor het morfologische en microscopische onderscheid tussen Ornithonyssus sylviarum en de vogelmijt

wordt verwezen naar het werk van Di Palma et al. (2012).

2.3 Biologie

2.3.1 Morfologie

De algemene opbouw van de vogelmijt wordt weergegeven in figuur 5.

Figuur 5: Dorsaal en ventraal beeld van de algemene opbouw van een vrouwelijk

adult van Dermanyssus gallinae;

Bron: Sommer, 2011

Een volwassen vrouwtje van de vogelmijt is relatief omvangrijk en bijgevolg zichtbaar met het blote oog

(Liebisch & Liebisch, 2003). Ze zijn 0,6 tot 0,8 mm lang op 0,4 mm breed. Wanneer ze zich gevoed

hebben kan de lengte toenemen tot 1 mm. Het vrouwtje is ovaal en aanzienlijk groter dan het mannetje
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(0,6 tot 0,65 mm op 0,32 tot 0,35 mm volgens Hoffmann, 1987) waardoor ze makkelijk van elkaar te

onderscheiden zijn (Van Emous et al, 2005; figuur 6 ). Over het algemeen zijn ongevoede mijten grijs/wit

van kleur, terwijl gevoede mijten - afhankelijk van de tijd verstreken sinds de laatste voedingsbeurt -

felrood tot donkerrood zijn (Van Emous, 2005). Daar larven zich niet voeden blijven zij in regel wit.

Mannetjes voeden zich zelden waardoor ze vaak grijs/wit van kleur zijn (Chauve, 1998). Larven zijn

Figuur 6: Vrouwelijk en mannelijk adult van Dermanyssus gallinae;

Bron: Roy, 2009

makkelijk te herkennen daar ze slechts over 3 paar poten beschikken en weinig gesclerotiseerd zijn.

Nimfen en adulten zijn achtpotig (Di Palma et al., 2012). De stadia deutonimf-vrouwelijk adult zijn

moeilijk van elkaar te onderscheiden (Roy, 2009). Nimfen ondergaan echter progressief sclerotisatie

van de schilden tijdens elke vervelling en kunnen bijgevolg aan de hand van de beperktere sclerotisatie

van hun schilden - in vergelijking met de adulten - herkend worden. Verder beschikken adulten in

tegenstelling tot nimfen over een genitale opening (Di Palma et al., 2012; Roy, 2009). Mannelijke

en vrouwelijke adulten van elkaar onderscheiden is in praktijk niet zo moeilijk. Dit kan - zoals reeds

uiteengezet hierboven - door zich te baseren op de grootte (figuur 6 ). Bovendien zijn bij volwassen

mannetjes de ventrale en dorsale plaat meer ontwikkeld dan bij vrouwtjes (figuur 7 ; Roy, 2009). Ook

zijn de sternogenitale plaat en de ventroanale plaat bij mannetjes - in tegenstelling tot bij vrouwtjes -

versmolten tot een groot geheel, nl. de holoventrale plaat (figuur 7 ; Di Palma et al., 2012). De ventrale

idiosomale oppervlakte is bij adulte mannetjes daarenboven concaaf, terwijl ze bij vrouwtjes vlak tot

licht convex is (Pound & Oliver, 1976). Verder zijn mannetjes - zoals reeds vermeld - vaak ongevoed

(Chauve, 1998).

Vogelmijten zijn in staat om licht en donker te onderscheiden via hun ocellen. Verder zijn ze in staat

warmte, CO2 en bepaalde allellochemical̈ıen waar te nemen (Kilpinen, 2005). Het detecteren van deze

impulsen kan van belang zijn bij het opsporen van een gastheer en een voortplantingspartner. Dit zou

gebeuren via een reukorgaan, maar er heerst nog veel onduidelijkheid over de exacte werking hiervan

(Van Emous et al., 2005).

De vertering van de vogelmijt vindt voor een groot deel intracellullair plaats in gespecialiseerde verte-

ringscellen van de middendarm en dus niet in het lumen van de darm (Alasdair & Billingsley, 2000). Na

de vertering worden de eindproducten vrijgesteld in de hemolymfe (Capinera, 2008). De opname van

zuurstof gebeurt verder via 2 stigmata - gelegen in de buurt van het 2e en 3e paar poten - die zijn ver-

bonden met het tracheeënstelsel (Tirry, 2011). Ook het peritrema, een soort van groeve in het exoskelet

die transversaal naar voor loopt vertrekkende van het stigma, wordt geassocieerd met het ademhalings-
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Figuur 7: Van links naar rechts: Ventraal aanzicht en dorsaal schild

van een adult vrouwtje van D. gallinae; holoventrale plaat en dorsale

plaat van een adult mannetje van D. gallinae; Bron: Roy et al. 2008

orgaan. De monddelen tot slot zijn aangepast aan de levenswijze van de vogelmijt. Oorspronkelijk

bestonden de cheliceren uit een klauwstructuur, maar doorheen de tijd zijn zij geëvolueerd naar veeleer

zuigende structuur. Het tweede segment van de cheliceren is erg lang, afgeplat en hol (figuur 8 ). Beide

cheliceren vormen samen een buisachtige structuur waardoor bloed kan worden opgezogen (Roy et al.,

2008).

Figuur 8: Links: sterk gereduceerde chela, Rechts:

2e segment van de cheliceren; Bron: Roy & Chauve

2007

2.3.2 Levenswijze

De vogelmijt is een ectoparasiet die zich slechts kortstondig op de gastheer bevindt om zich te voeden.

Gemiddeld verblijven nimfen en adulten een 0,5 (Maurer et al., 1988; Chauve, 1998) tot 1,5 uur (Chauve,

1998) op de gastheer. Volgens Maurer et al. (1988) verblijven ze vooral op de rug en de nek van de

kippen. Na een bloedmaaltijd trekken de lichtschuwe mijten zich terug in donkere schuilplaatsen in de
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stal (Koenraadt & Dicke, 2009; Roy, 2009) en in de nabijheid van de gastheer (Maurer et al., 2009).

Ze aggregeren zich in trossen bestaande uit bloedmijten van verschillende stadia (figuur 9 ; Koenraadt

& Dicke, 2009) om de bloedmaaltijd te verteren, te paren en te rusten (Maurer et al., 1988). Dit

komt enerzijds omdat D. gallinae positief thigmotactisch is d.w.z. hij zoekt d.m.v. contact fysische

discontinüıteiten op (Roy, 2009). Bij de vorming van de trossen zouden echter ook aggregatieferomonen

een rol spelen (Koenraadt & Dicke, 2009; Entrekin & Oliver, 1982). Het is onwaarschijnlijk dat larven,

die vrij inactief zijn en zich niet voeden, deze feromonen eveneens aanmaken (Entrekin & Oliver, 1982).

Immers, als er alleen larven aanwezig zijn, treedt geen aggregatie op (Tucci et al., 2008).

Figuur 9: Trosvorming van D. gallinae op het eierband;

Bron: Janssen Animal Health

Hoewel D. gallinae zich hoofdzakelijk ‘s nachts voedt op de gastheer (Kilpinen, 2005), zou hij zich na een

aantal dagen uithongering ook voeden bij daglicht (Kirkwood, 1968). Dit is echter veeleer uitzonderlijk,

omdat vogelmijten lichtschuw zijn (Van Emous et al., 2005).

Bij daglicht en in aanwezigheid van CO2 zullen vogelmijten volledig verstarren. Volgens Kilpinen (2005)

is dit een overlevingsstrategie om niet opgegeten te worden door de gastheer. CO2 wijst immers op de

ademhaling van een gastheer in de buurt en aangezien er bij daglicht meer kans is op visuele detectie

door de gastheer, zou de mijt verstarren in de hoop niet opgemerkt te worden. Bij duisternis of erg

zwak licht brengt een CO2-piek echter geen verstarring van de mijt teweeg. Andere stimuli die het

zoekgedrag naar voedsel van de mijt bëınvloeden zijn warmte, beweging (Kilpinen, 2005) en käıromonen

geproduceerd door de gastheer (Koenraadt & Dicke, 2009). Kilpinen stelde overigens vast dat het niet

zozeer de mate van temperatuursstijging is die mijten activeert, maar veeleer de snelheid waarmee de

temperatuurstijging plaatsvindt (2001). Dit kan van belang zijn naar bestrijding toe: men kan de mijten

zo immers uit hun schuilplaats lokken zodat ze meer bereikbaar zijn voor de toegepaste acariciden.

De gastheerkäıromonen zouden microbiële afbraakproducten zijn van olieachtige secreties afkomstig van

de stuitklier aanwezig bij vogels. Mogelijks zouden eveneens andere factoren, zoals micro-organismen ge-

associeerd met het strooisel en chemische componenten uit de mest, een rol spelen in de finale synthese

van de käıromonen (Koenraadt & Dicke, 2010). Zowel deze gastheerkäıromonen als de aggregatiefe-

romonen zijn dus van belang in het gedrag van de vogelmijt. Dit kan een beduidende rol spelen in
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bestrijdingsmethoden zoals de ‘attract-and-kill’-strategie (zie 3.4.4 ; Koenraadt & Dicke, 2010).

2.3.3 Voortplanting

Dermanyssus gallinae plant zich voort via een speciale vorm van parthenogenese, nl. via arrhenotokie.

Kenmerkend aan een arrhenotoke voortplanting is dat uit de bevruchte, diplöıde eitjes vrouwtjes komen

en uit de onbevruchte, haplöıde eitjes mannetjes. Kortom, het geslacht van de mijt wordt bepaald door

het al dan niet bevrucht zijn van het betreffende eitje (Hutcheson & Oliver, 1988).

De bevruchting zelf gebeurt vermoedelijk op een podosperme wijze d.w.z. met behulp van de sperma-

dactyl. Dit is een extensie van de onbeweegbare vinger van de cheliceren bij mannetjes die gebruikt

wordt om spermatozoa in de inseminatieporiën van het wijfje - die zich ventraal aan weerszijden nabij de

flexibele cuticula van coxa III bevinden - in te brengen (Pound & Oliver, 1976). Hoe dit exact gebeurt,

is nog onduidelijk. Wel weet men dat de mannelijke vogelmijt een spermatofoor aanmaakt, een soort

van protëınenzakje gevuld met spermatozoa, waaruit de spermatozoa met de spermadactyl genomen

worden (Hutcheson & Oliver, 1988).

De ingebrachte spermatozöıden bevruchten dan onmiddellijk een aantal eitjes die vervolgens als dusdanig

opgeslagen worden. Opvallend is dat de niet bevruchtende spermatozöıden niet opgeslagen worden in

de spermatheek van het vrouwtje, maar na een dag of twee verwijderd worden uit het lichaam (volgens

Roy, 2009 uit Hutcheson & Oliver, 1988). In laboratoriumkweekomstandigheden bedraagt de seksratio

1:1. De seksratio onder natuurlijke omstandigheden is echter onbekend (Mul et al., 2009).

Adulte vrouwtjes hebben een bloedmaaltijd nodig en dienen gepaard te hebben om een reeks eitjes te

laten ontwikkelen en vervolgens af te leggen (Roy, 2009; Hutcheson & Oliver, 1988). De eiafleg start

binnen 48 uur na de maaltijd bij 24,9 ◦C en 72% RV (Tucci & Guimarães, 1998) en duurt tot al het

opgenomen bloed verteerd is (Tucci et al., 2008). Vrouwtjes leggen gedurende hun leven tot 30 eitjes af

verspreid over verschillende legsels (Chauve 1998). Een legsel bestaat uit gemiddeld 4,3 eitjes bij 24,9
◦C en 72% RV (Tucci & Guimarães, 1998).

2.3.4 Ontwikkeling

De ontwikkeling van D. gallinae wordt gëıllustreerd in figuur 10. De levenscyclus bestaat uit 5 stadia

die in elkaar overgaan via een vervelling: ei, larve, protonimf, deutonimf en adult. Het eistadium is het

meest resistent tegen nefaste invloeden van buitenaf. Zo kunnen pesticiden de beschermende eischaal

veelal niet penetreren waardoor ze geen effect hebben op de eitjes. Eitjes zijn wel erg gevoelig voor

uitdroging (Tucci et al., 2008). Larven worden door Tucci et al. (2008) aanzien als een erg fragiel

stadium. Larven zijn niet erg mobiel en bewegen zich traag voort. Ze voeden noch aggregeren zich.

Na een bepaalde tijd (zie tabel 1 ) vervellen ze tot protonimfen die zich wel voeden met bloed van de

gastheer (Tucci et al., 2008). Voor elke vervelling naar een volgend stadium is 1 bloedmaaltijd nodig

(Roy, 2009). Gemiddeld voedt de vogelmijt zich om de 2 à 3 dagen (Maurer et al., 1988). Een vogelmijt

kan na een bloedmaaltijd tot 3 keer zoveel wegen als voor de maaltijd (Roy, 2009).

Tabel 1 geeft een overzicht van de ontwikkelingsduur van de verschillende stadia van Dermanyssus
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Figuur 10: Schematische weergave van de levenscyclus

van Dermanyssus gallinae; Bron: Mul et al., 2009

gallinae. Hierbij werd speciaal gekeken naar die abiotische omstandigheden gelijkaardig aan omstandig-

heden in pluimveestallen. In pluimveestallen bedraagt de temperatuur ongeveer 25◦C en 75% RV (Mul

et al., 2009). De gemiddelde temperatuur in de Vlaamse pluimveestallen bedraagt 23◦C (Proefbedrijf

Pluimveehouderij).

Stadium Duur (d.) Temperatuur (◦C) RV (%) Overleving (%) Auteur

preovipositie 1, 88 ± 0, 5 24,9 72 -1 1

1 ± 0 20 70-85 - 2

ei 2, 4 ± 0, 5 24,9 72 98,1 1

2, 8 ± 0, 6 20 70-85 90,77 2

larve 1 ± 0, 5 24,9 72 96,1 1

1, 44 ± 0, 6 20 70-85 97,62 2

protonimf 1, 2 ± 0, 65 24,9 72 89,1 1

3, 04 ± 0, 5 20 70-85 - 2

deutonimf 1, 3 ± 0, 6 24,9 72 66 1

2, 65 ± 0, 5 20 70-85 80,58 2

Totaal 2 7, 9 ± 1, 2 24,9 72 66 1

10, 96 ± 1, 1 20 70-85 - 2

Tabel 1: Ontwikkelingsduur bij verschillende stadia van D. gallinae;

1 : Tucci & Guimarães, 1998; 2 : Tucci et al. 2008.

Vogelmijten leggen relatief weinig eitjes i.v.m. met andere Acari zoals sommige teeksoorten die duizen-

den eitjes afleggen in een legsel. Toch slaagt D. gallinae er betrekkelijk snel in om een grote populatie

op te bouwen in pluimveehouderijstallen. Dit kan slechts gerealiseerd worden dankzij zijn snelle ont-

wikkeling (Roy, 2009). Volgens Tucci & Guimarães (1998) kan de vogelmijt een hele generatie van

adult tot adult vervolledigen in slechts 7,9 dagen (zie tabel 1 ). Verder bepaalden Nordenfors et al.

1Geen data beschikbaar.
2Dit is de ontwikkelingsduur van adult tot adult.
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(1999) dat een temperatuur van 30◦C optimaal is voor de ontwikkeling. De resultaten van Maurer &

Baumgärtner (1992) stemmen hiermee overeen (zie tabel 2 ). Volgens Nordenfors & Hoglund (2000)

duurt het gemiddeld 5 maanden eer de populatie in legpluimveestallen een evenwicht bereikt. Dit even-

wicht is specifiek voor elke stal. De vrij trage populatieopbouw verklaart waarom deze problematiek

zich in veel mindere mate voordoet in de vleespluimveehouderij. De productiecyclus duurt in deze tak

van de pluimveehouderij immers slechts enkele weken (Roy, 2009).

Bij lage temperatuur (5◦C) zou D. gallinae tot 9 maanden kunnen overleven zonder bloedmaaltijd

(Nordenfors, 1999). In pluimveestallen worden zo’n lage temperaturen echter niet bereikt. Ook volgens

Kirkwood (1963) kan Dermanyssus gallinae tot 34 weken overleven in afwezigheid van een gastheer.

Hierbij overleefden de mijten temperaturen tussen -10 tot 27◦C. De resistentie aan voedselontbering zou

volgens Roy (2009) afhankelijk zijn van de omgevingsomstandigheden en niet verbonden zijn aan een

specifiek stadium van de vogelmijt.

Aangezien de vogelmijt een poikilotherm organisme is, hangt hun ontwikkeling af van omgevingsfactoren

zoals de temperatuur en de relatieve vochtigheid. Vogelmijten kunnen zich ontwikkelen en voortplanten

over een breed spectrum aan temperaturen, maar hoge temperaturen blijken ze over het algemeen

makkelijker te verdragen dan lage (zie ‘Letaliteit’ in tabel 2 ; Maurer & Baumgärtner, 1992). Het is

duidelijk dat suboptimale condities zullen leiden tot een lagere reproductiesnelheid (Mul et al., 2009).

Tot slot dient vermeld te worden dat er tot nog toe geen indicaties gevonden zijn van een eventuele

diapauze bij lage temperaturen (Maurer & Baumgärtner, 1992).

Stadium Parameter Temperatuur (◦C) RV (%) Auteur

Alle Optimale ontwikkeling 3 30 70-85 Tucci et al. 2008

25-37 65-75 Maurer & Baumgärtner 1992

Alle Hittestress 35 70-85 Tucci et al. 2008

Alle Letaliteit ≥45 - Nordenfors et al. 1999

Alle Letaliteit -20 - Nordenfors et al. 1999

Tabel 2: Een aantal essentiële parameters in de ontwikkeling van D. gallinae

2.3.5 Gastheer

Zoals reeds aangegeven, heeft D. gallinae een breed spectrum aan gastheren waaronder wel 30 soorten

wilde en gedomesticeerde vogels (Chauve, 1998) en een tiental zoogdieren waaronder enkele knaagdieren,

honden, katten en zelfs de mens (Van Emous et al., 2005). Zijn voorkeur gaat echter uit naar gevogelte

zoals de gedomesticeerde kip, de spreeuw, de kalkoen, etc. Slechts wanneer deze preferentiële prooien

niet aanwezig zijn, zal de vogelmijt zich ook voeden op zoogdieren (Van Emous et al., 2005). Sikes

& Chamberlain (1954) toonden volgens Van Emous et al. (2005) echter aan dat vogelmijten zich bij

voorkeur voeden op kippenbloed: dan leggen ze het meeste eitjes die vervolgens ook de hoogste uitkomst

hebben.

3Dit wordt door de auteurs bepaald op basis van twee criteria nl. het hoogste overlevingspercentage en de kortste

ontwikkelingstijd.
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2.3.6 Habitat

Vogelmijten die wilde vogels parasiteren leven voornamelijk in de nabijheid van de vogelnesten. In de

legpluimveehouderij daarentegen beschikken vogelmijten over een breed gamma aan schuilplaatsen in

de buurt van zitstokken, legnesten, de eierverzamelband etc. (figuur 9 ; Kilpinen, 2001). Nordenfors et

al. (2000) suggereren dat de ruimtelijke verspreiding van D. gallinae binnen een stal afhangt van het

kweeksysteem en de leefgewoonten van de leghennen. Drakley & Walker (2003) stellen dat de mijten

voornamelijk in de buurt van het voedersysteem leven, vermits de kippen daar veel tijd doorbrengen. Ze

stellen verder dat de legnesten en voedersystemen erg veel hoekjes bevatten die een perfecte schuilplaats

vormen voor vogelmijten en opperen bijgevolg dat een ander ontwerp van deze onderdelen een oplossing

ter bestrijding van deze mijt kan bieden. Dode dieren worden door de mijten eveneens benut als

schuilplaats (Liebisch & Liebisch, 2003). In praktijk worden zij echter snel verwijderd uit de pluimveestal

waardoor deze haard minder significant is.

Door het verbod op conventionele kooien (sinds 1/1/’12) wordt er door de Europese pluimveehouders

massaal overgeschakeld naar structureel complexere huisvesting zoals verrijkte kooien en alternatieve

huisvesting (Harrington et al., 2011) waarbij gebruik gemaakt wordt van niet-kooisystemen met of zonder

vrije uitloop (Claeys et al., 2007). In de alternatieve legpluimveesystemen ligt het infestatieniveau van de

vogelmijt over het algemeen hoger vergeleken met de batterijsystemen (Höghlund et al., 1995; Maurer et

al., 1993; Fossum et al., 2009). In zulke systemen zouden er meer mogelijkheden zijn voor de mijten om

zich te verstoppen waardoor ze minder bereikbaar zijn voor een behandeling met biociden (Sparagano

et al., 2009). Mest en strooisel worden hier immers niet van elkaar gescheiden - in tegenstelling tot bij

de batterijsystemen - en de vogels beschikken over een legnest, een zitstok, etc.

Sparagano et al. (2009) nuanceren deze stelling echter: het is afhankelijk van land tot land of het

infestatieniveau van de niet-kooisystemen al dan niet hoger is. Verder spelen ook bedrijfstechnische

factoren zoals de grootte van het bedrijf en van het koppel hierin een rol. Volgens Chirico & Tausan

(2002) zouden ook de verrijkte kooien meer schuilplaatsen bieden i.v.m. de klassieke batterij. Ook in

dit systeem zou de vogelmijt zich dus beter kunnen handhaven.

2.4 Schade

2.4.1 Invloed op het welzijn van het pluimvee

Dermanyssus gallinae kan een beduidende impact hebben op het welzijn en de gezondheid van pluimvee

en dit zowel direct door hun aanwezigheid op de vogels als indirect door het zuigen van bloed en als

vector van overdraagbare ziekten (Mul et al. 2009).

Het meest opvallende gevolg is de verhoogde mortaliteit van de gëınfecteerde dieren. Die zou veroorzaakt

worden door ernstige bloedarmoede ten gevolge van het bloedzuigen van grote hoeveelheden vogelmijten

(150000 tot 200000 mijten per vogel) (Kirkwood, 1967). De hypothese hierbij is dat de hen in gevaar

komt wanneer het bloedverlies van de kip - gerelateerd aan de populatiegroei van de vogelmijten - sneller

stijgt dan de bloedproductie van de kip (Kilpinen et al., 2005). Onderzoek in Polen wees uit dat de
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mortaliteit van de vogels van 1% naar 4% steeg door de aanwezigheid van Dermanyssus gallinae (Wójcik

et al., 2000).

Per bloedmaaltijd zou een vogelmijt 204µg bloed afnemen (volgens Van Emous et al. (2005) uit Sikes &

Chamberlain , 1954). Gegeven dat een kip gemiddeld 1,8kg weegt en voor 7,25% bloed bestaat, zal ze bij

een milde besmetting van 15000 vogelmijten ongeveer 3g gewicht per nacht verliezen, wat overeenkomt

met 2,3 % van haar totale hoeveelheid bloed.

Zelfs bij lichte besmettingen zou dit als gevolg hebben dat het gewicht van de kip minder snel toeneemt

wat leidt tot een lager lichaamsgewicht dan gemiddeld . Dit zou mede te wijten zijn aan stress ten gevolge

van de verstoring van hun normale gedrag overdag en ’s nachts, resulterend in irritatie en onrust. De

beet van een vogelmijt zou immers pijnlijk zijn (Auger et al., 1979; McClain et al., 2009). De vogels

zouden als gevolg van de besmetting ook meer agressie vertonen naar elkaar, meer tijd besteden aan

hun eigen verzorging, meer stofbaden nemen (Kilpinen et al., 2005).

2.4.2 Economische impact

Voor de mens is de schade veroorzaakt door de vogelmijt vooral van economische aard. De economische

verliezen te wijten aan de vogelmijt - deze bestaan enerzijds uit de productieverliezen en anderzijds

uit de kosten geassocieerd met de beheersing van de plaag - worden geschat op jaarlijks ¤130 miljoen

voor de Europese leghennenindustrie (Van Emous et al., 2005). In 1999 waren er 327600 leghennen in

Europa (Axtell, 1999). Productieverliezen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door slechtere technische

resultaten: een lagere eiproductie, een lagere eikwaliteit en mogelijks een hogere voerconversie.

In de praktijk wordt de afname van de eiproductie per hen toegeschreven aan de aanwezigheid van de

vogelmijt (Van Emous et al., 2005). Dit werd echter experimenteel nooit bevestigd (Mul et al., 2009). De

lagere eiproductie van het koppel zou te wijten zijn aan de verhoogde mortaliteit van de hennen, hoewel

het aantal gelegde eieren per hen constant zou blijven (Kilpinen et al., 2005). Wójcik et al. (2000)

toonden een daling van de eiproductie van 10% aan ten gevolge van parasitering van de vogelmijt in

een batterijsysteem. Maurer (1993) stelt volgens Van Emous et al. dat een ernstige besmetting van de

vogelmijt geen effect heeft op de eiproductie. Volgens Kilpinen et al. (2005) zou een verklaring hiervoor

kunnen zijn dat de mijtpopulaties in dit experiment traag stegen waardoor de kippen geleidelijk aan

hun bloedproductie konden opdrijven.

Verder leiden bloedstippen op de eieren - te wijten aan het rollen van de eieren over gevoede bloedmijten

op de eierband - tot eieren van lagere kwaliteit en dus tot een lagere prijs (zie figuur 11 ). Hierbij kan de

proportie eieren van lage kwaliteit tussen 2-14% bedragen (Van Emous et al., 2005). Dit probleem doet

zich vooral in de pluimveehouderijen voor met batterijen daar zij beschikken over een eierband (Zenner

et al., 2009).

In de literatuur kunnen geen aanwijzingen teruggevonden worden van een eventuele hogere voedercon-

versie van de kippen t.g.v. een vogelmijtinfestatie. Echter, volgens Van Emous et al. (2005) zal de

kip proportioneel meer energie moeten steken in de aanmaak van nieuw bloed ter compensatie van het

bloedverlies. Dit resulteert in een lagere voederconversie en dus de opname van meer voeder. Mul et al.

(2009) kwamen in de publicatie van een internationaal seminarie tot hetzelfde besluit.



21

Figuur 11: Kippenei met bloedstippen; Bron:

Van Emous et al., 2005

2.4.3 Invloed op de gezonheid van de mens

Zoals reeds vermeld kan de vogelmijt zich ook voeden op mensenbloed, hoewel voortplanting hierop

niet mogelijk is (Auger et al., 1979). Dit veroozaakt dermatitis, jeuk en kleine huidwondjes. In de

literatuur wordt dit fenomeen vaak beschouwd als een hygiëneprobleem in de steden. Nochtans doet dit

zich vooral voor bij de mensen die in besmette stallen werken. Cafiero et al. (2011) pleiten bijgevolg

voor de erkenning van ‘red-mite dermatitis’ als een beroepsrisico.

2.4.4 Invloed op de prevalentie van ziekten

Tot slot kan de vogelmijt ook optreden als vector van overdraagbare pathogenen. Dit houdt risico in

voor zowel mens als dier. Immers, de vogelmijt kan - al dan niet via de hennen - als ziekteoverbrenger

fungeren naar de mens toe. In dat geval spreekt men van een zoönose. Zoönoses zijn infecties of ziektes

die direct of indirect kunnen worden overgedragen tussen dier en mens, bijvoorbeeld via contact met

een gecontamineerd dier of via consumptie van gecontamineerd voedsel (EFSA, factsheet E. coli, 2011).

De huidige problematiek omtrent de beheersing van deze plaag en het feit dat vogelmijten in staat zijn

lange tijd te overleven, maakt hen in staat de periode tussen twee koppels te overleven. Dit heeft als

gevolg dat ze doorheen de leegstand kunnen optreden als reservoir van pathogenen waarmee zij het

volgende koppel potentieel kunnen infecteren. Dit doet wereldwijd vragen rijzen omtrent de rol van

Dermanyssus gallinae in de kolonisatie, propagatie en transmissie van pathogenen.

Er werd reeds aangetoond dat de vogelmijt kan optreden als vector van Salmonella enteritidis en hier

eveneens van nature drager van is. Men nam ook waar dat de persistentie van deze pathogeen in de vo-

gelmijt langer is dan de periode van leegstand van de leghennenstal, waardoor de vogelmijt de haard van

de besmetting van het volgende koppel zou kunnen zijn. Ook werd gevonden dat Dermanyssus gallinae

kan optreden als drager van een aantal andere pathogenen zoals E. coli, Shigella sp. en Staphylococcus.

Verder onderzoek moet uitwijzen of de mijt ook als vector kan fungeren van voorgaande pathogenen.
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Onderzoek naar het vectorgedrag van Dermanyssus gallinae staat echter nog in zijn kinderschoenen

(Valiente Moro et al., 2009).

Pluimveeproducten behoren tot de belangrijkste bronnen van Salmonella in de voedselketen (Valiente

Moro et al., 2009). Ongeveer 3 op 1000 eieren is besmet met deze bacterie. Een belangrijke serovar die

vooral via kippeneieren wordt overgedragen is de reeds vernoemde Salmonella enteritidis (zie hierboven;

EFSA, 2011). Hoewel de exacte relatie tussen deze pathogeen en de vector noch de ontwikkelingscyclus

van de pathogeen in de mijt gekend zijn, weet men dat de vogelmijt een belangrijke rol speelt in de

transmissie van salmonellosis naar de leghennen. Een effectieve vogelmijtbestrijding - vooral tijdens de

periode van leegstand - zal dus een belangrijk aspect vormen van een efficiënte ziektebestrijding in de

pluimveestal.

3 Integrated Pest Management

3.1 Inleiding

Integrated Pest Management is een begrip dat zijn oorsprong kent in de gewasbescherming. Hierbij wil

men een plaag op een duurzame, holistische en ecologisch verantwoorde manier tot onder de economi-

sche schadedrempel brengen. Men maakt daartoe gebruik van verschillende bestrijdingsstrategiën: de

natuurlijke vijanden van de plaag, resistente variëteiten van gewassen, cultuurtechnische ingrepen, etc.

Tevens tracht men de chemische inputs tot minimum te beperken en hoopt men op de synergistische

effecten van de verschillende maatregelen samen. In de gewasbescherming werd de gëıntegreerde bestrij-

ding - en in het specifiek de biologische bestrijding - reeds vele maal succesvol toegepast (De Clercq,

2012).

Dit concept wenst men - naar analogie met de glastuinbouw - toe te passen ter bestrijding van Derma-

nyssus gallinae op leghennen in een stal. Hierbij valt de afwezigheid van planten en de aanwezigheid

van levende dieren aan te duiden als het meest prominente verschil.

Klassiek bestaat voorgenoemd bestrijdingsprogramma uit 3 fundamentele stappen, nl. respectievelijk

preventie, monitoring en interventie d.m.v. bestrijding (De Clercq, 2012).

3.2 Preventie

Bij het nemen van preventieve maatregelen tracht men plaagvorming te vermijden (De Clercq, 2012).

Men bewerkstelligt dit o.a. via een goede hygiëne in de stal en doorheen de productiekolom, een

aangepaste huisvesting en maatregelen die resistentieopbouw van de vogelmijtpopulatie tegen biociden

vertragen (Mul et al., 2009; De Clercq, 2012).
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3.2.1 Hygiëne

Volgens Nordenfors & Höglund (2000) kan het belang van een goede hygiëne niet genoeg worden beklem-

toond. Die kan bereikt worden door handhaving van de ‘goede hygiëne praktijken’: o.a. het regelmatig

kuisen en desinfecteren van de stal, het hanteren van een all-in all-out basis, een bioveiligheidssysteem

voor werknemers, etc. (EUWEP, 2006). Zulke maatregelen worden echter vaak als erg arbeidsintensief

beschouwd en hun voordelen worden erg onderschat. Nochtans zou het kuisen van de stal met water

al resulteren in de verwijdering van grote hoeveelheden vogelmijten en hun eitjes. Hierdoor wordt de

populatieopbouw uiteraard vertraagt (Nordenfors & Höglund, 2000).

Verder dient men bij het handhaven van een goede hygiëne eveneens rekening te houden met externe

invloeden. De vogelmijt kan - naast in het leghennenbedrijf - immers ook voorkomen in andere pluim-

veestallen en op de opfokbedrijven van poeljen. Transport van eieren op eiertrays, van jonge vogels in

kippenkratten en van mest zijn gekende factoren die leiden tot insleep van vogelmijten (Mul et al., 2009;

Van Emous et al., 2005). Daarnaast zijn ook bezoekers een risicofactor die men dient te weren. Open-

heid omtrent vogelmijt-gerelateerde-problemen zou de verspreiding van Dermanyssus gallinae langsheen

de productieketen kunnen beperken (Mul et al., 2009).

3.2.2 Huisvesting

In Nederland werden reeds verschillende volièresystemen ontworpen om te voorkomen dat de vogelmijten

de leghennen bereiken. Deze systemen bevatten erg weinig raakpunten tussen de vloer en de zitstokken.

Tevens zijn ze veelal uitgerust met bepaalde versperringen die silica’s of olie bevatten. Deze dienen om

de migratie van de mijten naar de vogels tijdens de nacht te verhinderen. Figuur 12 illustreert een

voorbeeld hiervan. Het spreekt voor zich dat zulke uitvoeringen enkel toepasbaar zijn in open systemen

of volières. Een andere strategie die soms wordt toegepast om de impact van de vogelmijten op de

hennen te beperken, is het reduceren van het aantal mogelijke schuilplaatsen van de mijten (Mul et al.,

2009).

3.2.3 Resistentievorming voorkomen

Resistentie treedt op wanneer bepaalde individuen van een populatie door genetische selectie tolerant

zijn aan doses die normaal letaal zouden zijn voor de meerderheid van die populatie. Hoe groter de

selectiedruk op een beschadiger, hoe sneller de resistentievorming zal plaatsvinden. De snelle ontwikke-

lingstijd van Dermanyssus gallinae zal bijdragen aan een versnelde resistentievorming.

Maatregelen die de vorming van resistentie vertragen, zijn onder andere het afwisselen of mengen van

pesticiden uit verschillende werkingsgroepen en het verlagen van de frequentie van toepassing. Verder

is het ook van belang om geen hogere dosis toe te passen dan voorgeschreven door de fabricant van een

product (De Clercq, 2012).
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Figuur 12: Schematische illustratie van het

AntiBloedluisSysteem (ABS); Bron: Van Emous et

al., 2005

3.3 Monitoring

Tot 2006 werden vogelmijtinfestaties vooral ontdekt door werknemers die werden gebeten door de mijt;

door het vinden van faeces van de mijt - die er uitzien als bleke vlekjes - op het voedersysteem en door

het vinden van grote hompen mijten op de eierband en bloedvlekken op de eieren. Echter, in die gevallen

is de besmetting al ernstig en is het eigenlijk al te laat om in te grijpen (Mul et al., 2009). Het doel

van monitoring is de plaagdensiteit te kunnen inschatten om vervolgens tijdig bestrijdingsmaatregelen

te kunnen nemen. Hiertoe zijn verschillende bemonsteringsvallen ontwikkeld waarvan er hieronder 3

worden toegelicht. Indien zij met acariciden worden behandeld kunnen ze eveneens dienst doen als

bestrijdingsmethode (Chirico & Tauson, 2002; Lundh et al., 2005).

De val van Nordenfors maakt gebruik van golfkarton van 3mm dik, 140mm lang en 100mm breed (zie

figuur 13 ) en wordt met dubbelzijdige plakband bevestigd aan de onderkant van de eierband. De

vogelmijten verschuilen zich in de kleine openingen van het karton. Na 24u kunnen lage besmettingen

(<200) geteld worden terwijl heel ernstige besmettingen (>5000) geschat worden a.h.v. een gekalibreerde

maatbeker (Van Emous et al., 2005).

De ‘MiteMonitor’ van ADAS bestaat uit een vaste houder met een verwisselbare vulling gelijkaardig

aan het golfkarton uit de Nordenfors-val (zie figuur 14 ; Van Emous et al., 2005).

De val ontwikkeld door het Praktijkonderzoek (zie Van Emous et al., 2005) bestaat uit golfkarton (30

x 9cm) dat wordt opgerold en in een PVC-buis van 10cm lang gestoken. De val wordt met trekbandjes

onder de zitstok in de stal bevestigd (zie figuur 15 ; Van Emous et al., 2005).

Mul et al. (2009) zijn het erover eens dat geen eenduidig advies kan worden gegeven betreffende de

hoeveelheid vallen die er moeten worden uitgezet en waar zij exact moeten worden uitgezet. Tevens

moet men er zich bewust van zijn dat de huidige beschikbare vallen slechts een indicatie geven van de

grootte van de mijtenpopulatie en niet de effectieve hoeveelheid.
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Figuur 13: Nordenfors-val; Bron:

Van Emous et al., 2005

Figuur 14: ADAS-val;

Bron: Mul et al., 2009

Figuur 15: Praktijkonderzoek-val;

Bron: Mul et al., 2009

3.4 Bestrijding

Indien ondanks de preventiemaatregelen het infestatieniveau toch hoger wordt dan de economische scha-

dedrempel, dient men in te grijpen met bestrijdingsmaatregelen (De Clercq, 2012). In het kader van

een gëıntegreerde bestrijding van de vogelmijt tracht men de chemische bestrijdingsmiddelen enkel toe

te passen als correctiemiddel (Tirry & Van Leeuwen, 2009). Hieronder worden enkele bestrijdingsmaat-

regelen toegelicht.

3.4.1 Chemische bestrijding

Tot voor kort was de toepassing van acariciden de meest efficiënte manier om de vogelmijt te bestrijden

(Guy et al., jaartal onbekend; Marangi et al., 2012). Deze werden aangebracht onder de vorm van

een aërosol tijdens de leegstand van de pluimveestal (Zdybel et al., 2011). Carbaryl (een carbamaat)

werd het meest toegepast, gevolgd door amitraz (een formamidine), permethrin (een pyrethröıde) en

bepaalde organofosfaten zoals dichloorvos (Marangi et al., 2012). Hoewel deze actieve stoffen werkzaam

bleken tegen de vogelmijt (Zeman & Zelezný, 1985; Fletcher & Axtell, 1991), waren zij niet specifiek

geregistreerd voor de bestrijding hiervan (Thind & Ford, 2007).

In de jaren ’90 begon men vanuit de Europese Unie echter geleidelijk aan richtlijn 91/414/EEG te

implementeren. Deze richtlijn betrof het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Omwille

van schadelijkheid voor mens/dier of voor het milieu werden heel wat werkzame stoffen niet meer

toegestaan voor gebruik binnen Europa (Fytoweb, 2013). Voor permethrin (Permas-D R©), amitraz

(Tetrakill R©, Mitac R©, ByeBye 200EC R©) en carbaryl (Agrictim Carbaryl R©, Sevin R©) betekende dit -

respectievelijk in 2000, 2004 en 2007 - dat de erkenning van de bestaande middelen met deze actieve stof

werden ingetrokken en dat er bovendien geen nieuwe middelen op de markt mochten worden gebracht

die deze componenten bevatten.

Enkele jaren geleden begon men op verschillende plaatsen in Europa eveneens melding te doen van

resistentie tegen carbaryl (Liebish & Liebish, 2003; Marangi et al., 2009), amitraz (Marangi et al., 2009),

permethrin (Marangi et al., 2009; Nordenfors et al., 2001; Beugnet et al., 1997) en andere acariciden.

Dit was waarschijnlijk te wijten aan de frequente toepassing van deze biociden aan hoge dosis (Thind

& Ford, 2007).
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Zowel de resistentieproblematiek als de verstrengde wetgeving zorgden uiteraard voor een sterke reductie

van het aantal chemische middelen geschikt voor de bestrijding van de vogelmijt. Wellicht worden door

het tekort aan efficiënte bestrijdingsmiddelen in de praktijk wel nog verbannen acariciden toegepast,

zoals onlangs in Italië bewezen werd (Marangi et al., 2012).

Europese richtlijnen dienen omgezet te worden in nationale wetgeving. Echter, landen hebben de vrijheid

om zelf strengere maatregelen door te voeren dan deze opgelegd door de Europese Unie. De nationale

wetgevingen van richtlijn 91/414 verschillen bijgevolg erg van land tot land.

In België is het heel moeilijk om een overzicht van de toegelaten producten te vinden. Momenteel zijn

enkel ByeMite R© (foxim) en Elector R© (spinosad) toegelaten ter bestrijding van de vogelmijt. ByeMite R©

mag echter enkel toegepast worden als geneesmiddel. Dit betekent dat het enkel gebruikt mag worden

bij grote infestaties en op voorschrift. De hoge efficiëntie van dit organofosfaat werd reeds bewezen door

Zdybel et al. (2011, Poland) en Meyer-Kühling et al. (2007, Germany).

Elector R© is daarentegen toegelaten als volwaardig biocide. De actieve stof, spinosad, is een fermentatie-

product van de bodembacterie Saccharopolyspora spinosa (George et al., 2010). Het product behoort tot

een nieuwe klasse van insecticiden, nl. de spinosynen. Hierdoor vertoont dit product geen kruisresisten-

tie met reeds bestaande insecticiden die deel uitmaken van andere klassen. De werking van spinosad is

tweeledig - het werkt zowel in op de nicotine acetylcholinereceptor (AChE) als op het chloridekanaal van

GABA-receptor - en resulteert zo in vochtverlies, verlamming en sterfte van de bloedmijt (ELANCO,

2013). Aldus kan het worden onderverdeeld in IRAC-groepen 5 (IRAC, 2010).

Producten met een ‘biologisch profiel’, d.w.z. dat ze afkomstig zijn van micro-organsimen, vallen over

het algemeen in betere aard en maken meer kans om toegelaten te worden. Voorbeelden hiervan zijn

avermectines zoals milbemectine - afkomstig van Streptomyces hygroscopicus subsp. Aureolacrimosus

- en abamectine - afkomstig van Streptomyces avermitilis (Dayan et al., 2009). Milbemectine kan op

basis van zijn werkingswijze worden ingedeeld onder IRAC groep 6 (de chloorkanaal activators) (IRAC,

2010).

3.4.2 Fysische bestrijding

Fysische bestrijdingsmiddelen bieden een aantrekkelijk alternatief voor synthetische acariciden daar het

onwaarschijnlijk is dat hier resistentie tegen ontwikkeld zal worden. Deze bestanddelen bezitten immers

geen metabolische werking (Maurer et al., 2009).

Temperaturen boven 45◦C zijn letaal voor de vogelmijt (Nordenfors et al., 1999). Een goede doch

kostelijke bestrijdingsmethode is bijgevolg het verwarmen van de stal tot 45-55◦C gedurende minimaal 2

dagen (Tirry & Van Leeuwen, 2009). Een mogelijke andere techniek bestaat erin een warmtebehandeling

uit te voeren om vervolgens een meer gerichte acaricidetoepassing te doen. Hierbij steunt men op het feit

dat vogelmijten al geactiveerd worden bij een temperatuursstijging 0,005◦C/s en dus hun schuilplaatsen

zullen verlaten (Kilpinen, 2001).

Een alternatief voor de toepassing van warmte is het gebruik van minerale en plantaardige oliën. Maurer

et al. (2009) onderzochten de doeltreffendheid van koolzaadolie, sinaasappelolie, petroleum en diesel
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en besloten dat deze de overleving van de vogelmijt significant reduceerden. Daar de mijten enkel

blootgesteld werden aan de residu’s van de oliën was hun werking echter traag. Ook van bepaalde

eucalyptusoliën (George et al., 2008), tijmolie (George et al., 2010), kruidnagelolie (Kim et al., 2004)

en andere curiosa is de werking reeds bewezen. George et al. (2008) vonden dat plantaardige oliën een

grotere toxiciteit hebben wanneer de mijten voor 3 weken uitgehongerd werden dan wanneer ze zich

recent gevoed hadden. Deze oliën lenen zich dus beter voor gebruik tijdens de leegstand van de stal.

De werkingswijze van oliën is voornamelijk fysisch, door het afsluiten van de stigmata (Tirry & Van

Leeuwen, 2009). Men kan uit de literatuur echter vermoeden dat soms ook een chemische werking

optreedt, hoewel hieromtrent nog maar weinig geweten is (Kim et al., 2004).

Men moet er zich bewust van zijn dat deze oliën - ondanks hun natuurlijke origine - schadelijk kunnen

zijn voor mens en dier (Mul et al., 2009; George et al., 2010). Bovendien kan de samenstelling van

plantaardige oliën afkomstig van dezelfde plantensoort - en dus de werking - erg variëren door externe

invloeden op de plant wat een consistente bestrijding bemoeilijkt (George et al., 2008). Tot slot kan

de vogelmijt - vooral tegen de chemische werking van oliën - ook resistentie ontwikkelen. Hierdoor

voorspellen Mul et al. (2009) maar middelmatig succes voor deze bestrijdingsmaatregel. Bijkomende

nadelen zijn de vorming van vetvlekken op de eieren en stalvervuiling (Tirry & Van Leeuwen, 2009).

Een derde optie voor de fysische bestrijding van de vogelmijt behelst het inzetten van silica’s zoals

diatomeeënaarde of de synthetisch aangemaakte amorfe silica’s (Harrington et al., 2011). Zij worden

vooral geformuleerd in poedervorm, maar ook in gels en vloeistoffen (Mul et al., 2009). In vitro blijkt

diatomeeënaarde effectiever te zijn dan zijn synthetische vorm (Maurer et al., 2009), hoewel deze laatste

in vloeibare formulatie in praktijk een veel langer residueel effect heeft dan de diatomeeënaarde (Maurer

& Perler, 2006).

Wel blijkt er variatie te zitten op de effectiviteit van de silica’s te wijten aan een verschil in de kwaliteit

van de materialen en aan de vochtigheid in de stal (Maurer & Perler, 2006; Kilpinen & Steenberg, 2009).

Hoge vochtigheid reduceert volgens Kilpinen & Steenberg (2009) de werking van de silica. Silica’s zijn

immers dessicatoren. Enerzijds werken ze in op de cuticula van de mijt: ze absorberen de lipiden van

de waslaag die instaan voor de waterhuishouding waardoor deze meer doorlaatbaar wordt en maken er

tevens kleine krasjes in. Dit resulteert in uitdroging en sterfte van de mijt (Tirry & Van Leeuwen, 2009).

Daarnaast zou silica de mijten immobiel maken door adhesie aan het tarsaal gedeelte van de poot (Mul

et al., 2009).

In de praktijk blijken de moeilijke toepassing en de hoge kostprijs van silica’s een belemmering te zijn

voor goede resultaten. Bovendien hebben sommige formuleringen - vooral de applicatie ervan - mogelijks

een negatief effect op de menselijke gezondheid (silicose) (Tirry & Van Leeuwen, 2009; Mul et al., 2009).

3.4.3 Biologische bestrijding

Biologische bestrijding omvat het gebruik van een bepaald organisme om de populatiedensiteit van een

ander organisme te reduceren (van Lenteren, 2011).

Algemeen kan men hiertoe gebruik maken van de natuurlijke vijanden zoals predatoren of parasitöıden.

Het uitzetten van natuurlijke vijanden blijkt vooral effectief te zijn wanneer deze worden ingezet in
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gesloten systemen zoals serres. Natuurlijke vijanden moeten zich dan immers noodgedwongen voe-

den/voortplanten op het doelorganisme om te overleven. Doordat hennen meestal in deels of volledig

gesloten systemen worden gehuisvest zou zo’n strategie ook haalbaar kunnen zijn in pluimveestallen.

Daar vele parasitöıden naast het doelorganisme echter bijkomende hulpbronnen zoals nectar en pol-

len nodig hebben om te overleven, is het erg onwaarschijnlijk dat zij in pluimveestallen - waar deze

hulpbronnen niet aanwezig zijn - kunnen worden ingezet (Harrington et al., 2011).

Het wenselijk dat een predator alle stadia van de vogelmijt aanvalt en zich overdag schuilhoudt op

dezelfde plaatsen zodat de natuurlijke aggregatie van de vogelmijten verstoord wordt. De predator

zal zo zelf ook minder snel opgegeten worden door de kippen. Verder moet hun predatiecapaciteit en

populatiedynamiek bij stalomstandigheden (25◦C en 75%) hoog genoeg zijn om de vogelmijtpopulatie

op een aanvaardbaar niveau te houden. Tot slot dient men bij de selectie van een geschikte biologische

bestrijder ook rekening houden met de impact op de gezondheid van mens en dier (Mul et al., 2009).

Een aantal geschikte kandidaatpredatoren konden door Lesna et al. (2009) gëıdentificeerd worden.

Hiervoor onderzocht men allereerst de arthopodenfauna in nesten van de Europese spreeuw (Sturnus

vulgaris). Deze vogel is van nature een gastheer van de bloedmijt en herbruikt bovendien zijn nest

waardoor men meer kans heeft om een evenwichtige arthropodenfauna aan treffen. Nadat een aantal

potentiële kandidaatpredatoren konden worden aangeduid, onderzocht men hun predatiecapaciteit op

de vogelmijt en hun vermogen om zich al dan niet te voeden op de vogelgastheer. Uiteindelijk kon men

de roofmijten Hypoaspis aculeifer en Androlaelaps casalis karakteriseren als biologische bestrijder van

de vogelmijt in pluimveestallen.

Opvallend is dat men noch in de spreeuwennesten noch in pluimveestallen Hypoaspis miles (of Stratiolae-

laps scimitus) kon terugvinden. Deze roofmijt wordt reeds ingezet ter bestrijding van varenrouwmuggen

(Biobest, 2013) en bloedzuigende mijten waaronder D. gallinae (Lesna et al., 2009). Dit wekt het ver-

moeden dat deze roofmijt een polyfage bodembewoner is die slechts sporadisch naar de vogelnesten gaat

(Lesna et al., 2009). Daar bewezen is dat deze soort een erg vraatzuchtige predator is van de vogel-

mijt die bovendien niet over gespecialiseerde monddelen beschikt om zich te voeden op de gastheer,

besluiten Lesna et al. dat ze ook in aanmerking komt voor bestrijding van Dermanyssus gallinae in

pluimveestallen.

Het is mogelijk dat naast de genoemde roofmijten ook andere predatoren zich kunnen voeden op Der-

manyssus gallinae, hoewel de kweek en uitzetting van o.a. roofkevers moeilijker te verwezenlijken is

(Harrington et al., 2011). Zo bewees Tuovinen (2008) dat Orius majusculus predateert op de vogelmijt

en zich hier ook op kan reproduceren.

Een andere strategie die men kan toepassen in de biologische bestrijding van de vogelmijt omvat het

gebruik van entomopathogene fungi. Zij worden wereldwijd reeds ingezet tegen een breed spectrum

aan beschadigers waaronder ook mijten (Harrington et al., 2011). Na kieming penetreren hun sporen

doorheen de cuticula en verspreidt het mycelium zich in het lichaam. Nadat de mijt is afgedood,

begint het mycelium uit het cadaver te groeien en nieuwe sporen te produceren die voor de verdere

verspreiding van de schimmel moeten zorgen (Mul et al., 2009). D. gallinae is vatbaar voor infectie

van de soorten Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae en Paecilomyces fumosoroseus (Steenberg &

Kilpinen, 2003). In semi-praktijkomstandigheden blijkt echter dat deze bestrijdingmethode niet effectief

genoeg is. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de trage werking van entomopathogene schimmels waardoor
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vogelmijten hun eitjes nog kunnen afleggen (Steenberg et al., 2006).

3.4.4 Overige bestrijdingsmaatregelen

Vaccinatie Tijdens een natuurlijke infestatie van parasieten zal de gastheer door de beten voortdurend

worden blootgesteld aan de antigenen van de parasiet. Deze antigenen zullen in de gastheer een bepaalde

immunologische respons induceren. Zo kan de huid van de kip dikker worden zodat de vogelmijt ze

niet meer kan penetreren met haar monddelen. Een andere mogelijkheid is dat antilichamen worden

gegenereerd die het bloed van de kip doen coaguleren eenmaal in het lichaam van de mijt (Mul et al.,

2009).

De natuurlijke verdedigingsreactie van de kip tegen de antigenen van de vogelmijt blijkt echter niet

in staat om vogelmijtpopulaties in pluimveestallen onder controle te houden (Wright et al., 2009).

Natuurlijke resistentie bouwt zich gewoonlijk immers traag op, hoewel ze versneld kan worden door de

dieren te vaccineren met componenten van de mijt (Mul et al., 2009). Zo tracht men een immunologische

respons te induceren bij de kip die de vogelmijt effectief bestrijdt. Tot nu toe is het meeste succes behaald

met de PBS4-protëınen van de vogelmijt (Wright et al., 2009).

Mechanische bestrijding Gebruikmakende van een staalborstel, een hogedrukreiniger of een stof-

zuiger kunnen op een mechanische manier vogelmijten verwijderd worden op probleemplaatsen. Ook kan

men mogelijke schuilplaatsen opvullen met acrylaatkit. Zulke maatregelen zijn echter vooral toepasbaar

bij kleine diereenheden zoals in hobbykwekerijen (Van Rooij, 2010).

Ethologische bestrijding In Wageningen loopt momenteel een onderzoek waarbij men ‘attract-and-

kill’-methode tracht te ontwikkelen ter bestrijding van de vogelmijt (Dicke & Takken, 2010). Deze

strategie steunt op het feit dat Dermanyssus gallinae semiochemicaliën gebruikt om zijn gastheer te

localiseren (käıromonen) alsook om zijn soortgenoten te vinden (aggregatieferomonen) (Koenraadt &

Dicke, 2010). Hiervoor lokt men de mijten - gebruikmakende van een synthetische vorm van vernoemde

vluchtige stoffen - naar een specifieke plaats (‘attract’) en besmet ze vervolgens met een entomopathogene

schimmel (‘kill’). Met de fungi Beauveria bassiana en Metarhizium anisopliae behaalt men tot nu toe

beloftevolle resultaten (Dicke & Takken, 2010).

Genetische bestrijding Een speciale vorm van biologische bestrijding behelst het gebruik van en-

dosymbiotische bacteriën. Deze kunnen in hun gastheer - de vogelmijt - immers fenotypische en re-

productieve modificaties aanbrengen, gaande van sterfte van de mannelijke embryo’s tot reproductieve

compatibiliteit tussen besmette mannetjes en onbesmette vrouwtjes (De Luna et al., 2009). Deze vorm

van bestrijding wordt echter nog niet toegepast in de praktijk. Meer onderzoek naar de verschillende

endosymbiotische bacteriën en hun exacte functie in Dermanyssus gallinae is hiervoor nodig.

4´Phosphate buffered saline’: een extractievloeistof voor oplosbare protëınen
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4 Hypoaspis miles

4.1 Taxonomie

Hypoaspis miles - vroeger ook wel Geolaelaps miles genoemd - is een roofmijt die van nature voorkomt

in Europa en Noord-Amerika (Malais & Ravensberg, 2003). Hij behoort tot het genus Hypoaspis, de

subfamilie van de Hypoaspidinae, de familie van de Laelapidae en de suborde van de Mesostigmata. Het

genus Hypoaspis is eigenlijk een verzamelnaam voor gelijkende roofmijtsoorten van de genera Geolaelaps

en Stratiolaelaps. Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over soorten die eventueel dezelfde zouden

zijn binnen deze twee genera, worden ze vaak vernoemd onder de gemeenschappelijke naam Hypoaspis

(Walter & Campbell, 2003). Onlangs besloot men echter dat de correcte wetenschappelijke naam van

H. miles Stratiolaelaps scimitus is (Cabrera et al., 2005; Lesna et al., 2009; Walter & Campbell, 2003)

Figuur 16: Hypoaspis miles (vergroting onbekend); Bron: Malais & Ravensberg, 2003

4.2 Biologie

4.2.1 Morfologie

Hypoaspis miles is een relatief grote bodemmijt die tot 1mm lang kan worden. Het lichaam en de poten

zijn bruin gekleurd; de kaken zijn donkerder van kleur (zie figuur 16 ). Op het lichaam van het wijfje

is achteraan een witte band te zien. De mannetjes zijn merkbaar kleiner dan de wijfjes. De eitjes,

larven en protonimfen zijn wit. De deutonimfen worden lichtbruin naarmate ze ouder worden (Malais

& Ravensberg, 2003).

Een roofmijt die erg lijkt op Hypoaspis miles is Hypoaspis aculeifer. Toch is het voor een geoefend

oog mogelijk om ze onder een binoculair (20x vergroting) op basis van enkele uitgesproken kenmerken

te onderscheiden. Meest opvallend is de vorm van het rugschild die bij wijfjes van Hypoaspis aculeifer

eerder rond is, terwijl het bij Hypoaspis miles-wijfjes veeleer puntig is naar het einde toe. Verder is

Hypoaspis aculeifer slanker en blinkt hij wat meer. Dit laatste is wellicht te wijten aan een beperktere
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beharing op het dorsum van H. aculeifer. Ook vallen de doornige haren op de poten op, die bij Hypoaspis

miles veel zachter zijn (zie figuur 17 ; Malais & Ravensberg, 2003).

Figuur 17: Hypoaspis miles en Hypoaspis

aculeifer ; Bron: Malais & Ravensberg, 2003

Figuur 18: Chelicera van Hypoaspis miles

(vergroting onbekend); Bron: auteur

De chelicerae van Hypoaspis spp. bestaan uit een klauwstructuur waarmee de prooi wordt opengescheurd

(zie figuur 18 ; Walter & Evans, 2003). Terwijl dit gebeurt omklemmen hun voorpoten de prooi. H.

aculeifer valt alle stadia van de vogelmijt aan. Grote nimfen en adulten worden volgens Lesna et al.

(2009) het meest aangeprikt in de flank net achter het gnathosoma. Adulten worden over het algemeen

slechts gedeeltelijk leeggezogen, maar sterven dan toch aan hun verwondingen. Gevoed op bloedmijten

verkrijgt de roofmijt een rode kleur.

Volgens Lesna et al. (2009) vertonen de monddelen van Hypoaspis miles en Hypoaspis aculeifer echter

geen aanpassingen die kenmerkend zijn voor bloedzuigende mijten. Bovendien konden zij met hun

onderzoek naar het bloedzuiggedrag van Hypoaspis aculeifer niet bewijzen dat deze mijt zich voedt op

kippenbloed. Vermoedelijk gaat deze stelling ook op voor Hypoaspis miles.

4.2.2 Ontwikkeling

Net zoals Dermanyssus gallinae bestaat de levenscyclus van Hypoaspis miles uit 5 stadia: ei, 6-potige

larve, 8-potige proto-en deutonimf en adult (zie figuur 19 ).

De cyclus begint wanneer de adulte wijfjes van deze bodemmijt hun eitjes in de grond leggen. In vochtige

potgrond kan H. miles tot 7 weken overleven zonder voedsel (Biobest, 2013). 10◦C is de ondergrens

voor de ontwikkeling en eiafleg van de roofmijt. Bij 12◦C kunnen adulte mijten zich nog voeden en

eitjes leggen. Bij 32◦C is de eimortaliteit dan weer erg hoog. Bovendien zullen de vrouwtjes die uit deze

eieren komen zelf bijna geen eitjes leggen (Malais & Ravensberg, 2003).

De ontwikkelingstijd van de verschillende stadia en het aantal eitjes dat wordt afgelegd zijn afhankelijk

van de prooisoort (Enkegaard et al., 1997). Zowel de nimfen als de adulten van H. miles hebben prooien

nodig voor hun verdere ontwikkeling (Malais & Ravensberg, 2003). Gegevens betreffende de ontwikkeling

van H. miles op Dermanyssus gallinae ontbreken grotendeels in de literatuur. De ontwikkeling op de

mug Lycoriella solani en de meelmijt Tyrophagus putrescentiae werd daarentegen wel onderzocht (zie

tabel 3 ; Enkegaard et al., 1997).
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Figuur 19: Levenscyclus van Hypoaspis spp.: 1) eitje 2) larve 3) protonimf 4) deutonimf 5) Hypoaspis

miles 6) Hypoaspis aculeifer ; Bron: Malais & Ravensberg, 2003

Enkegaard et al. (1997) concludeerden dat de prooisoort een significante invloed heeft op de ontwikke-

lingstijd, de seksratio en de reproductiecapaciteit van Hypoaspis miles (zie tabel 3 ). Vooral het aantal

gelegde eitjes, de levensduur van de vrouwtjes en de seksratio vertonen erg grote verschillen.

4.2.3 Voortplanting

Net zoals bij de vogelmijt komt bij H. miles ook arrhenotokie voor. Wel blijkt dat een paring geen

noodzaak is om eitjes te leggen, hoewel maagdelijke vrouwtjes een veel langere ovipositieperiode vertonen

- tot 90 dagen langer - dan vrouwtjes die gecopuleerd hebben. Uit de eitjes van maagdelijke vrouwtjes

komen enkel zonen, uit de eitjes van vrouwtjes die gepaard hebben komen zowel zonen als dochters

(Enkegaard et al., 1997). Zoals ook tabel 3 aantoont, is de seksratio van deze mijtsoort sterk afhankelijk

van de prooi waarop H. miles zich voedt.

4.2.4 Habitat

Hypoaspis miles is een mijt die typisch op en in de bovenste lagen (1 tot 4 cm diepte) van de bodem

leeft (Malais & Ravensberg, 2003; Biobest, 2013). Soms kan men ze ook terugvinden in nesten van

knaagdieren en in opslagplaatsen van graan. Verder heeft deze soort een voorkeur voor donkere, vochtige

plaatsen en kunnen ze moeilijk tegen droge omstandigheden. Afhankelijk van de compactheid van

de bodem, het vochtgehalte en de grondsoort wordt hij in diverse bodemlagen teruggevonden. Hoe

compacter de grond, hoe minder goed hij zich kan voortbewegen. Over het algemeen kan deze roofmijt

echter snel lopen (Malais & Ravensberg, 2003).
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Tyrophagus putrescentiae Lycoriella solani

Ontwikkelingsduur (d)

ei 3, 6 ± 0, 12 2, 9 ± 0, 10

larve 1, 4 ± 0, 07 1, 2 ± 0, 05

protonimf 7, 5 ± 0, 16 5, 9 ± 0, 12

deutonimf 4, 5 ± 0, 25 4, 6 ± 0, 09

totaal 16, 6 ± 0, 27 14, 5 ± 0, 16

preovipositieperiode 8, 9 ± 5, 05 5, 1 ± 0, 49

eilegperiode 68,5 53,2

# eitjes 22, 43 ± 1, 79 44, 4 ± 4, 33

Levensduur vrouwtjes (d) 109, 6 ± 5, 92 82 ± 4, 55

Seksratio (% vrouwtjes) 0, 54 ± 0, 03 0, 66 ± 0, 015

Tabel 3: Ontwikkelingsgegevens van Hypoaspis miles op 2 prooisoorten bij 20◦C, 75% RV en een

lichtschema van L16:D8; Bron: Enkegaard et al., 1997

Uit de praktijk is ondertussen reeds geweten dat deze mijtsoort zich gemakkelijk weet te handhaven in

de buurt van plantenwortels in potgrond en steenwol. In de natuur kan men hem aantreffen van mei tot

oktober, buiten deze periode is hun aantal erg gering. Enkel de vrouwtjes zijn in staat te overwinteren;

er treedt echter geen diapauze op. De roofmijt wordt bijna nooit teruggevonden op bovengrondse

plantendelen (Malais & Ravensberg, 2003).

4.2.5 Voedingsgedrag

H. miles is een polyfage predator die op diverse bodembewonende organismen predeert. Zo voedt

hij zich - in volgorde van belang - op varenrouwmuglarven, tripspoppen, springstaarten, nematoden,

mineervliegpoppen, galmuggen en insectpathogene nemathoden. Daarnaast eet hij ook verschillende

mijtsoorten (Malais & Ravensberg, 2003).

Volgens Tuovinen (2008) kan hij zijn hele levenscyclus vervolledigen op een dieet van Dermanyssus

gallinae. Over de predatiecapaciteit van H. miles op de vogelmijt bestaat echter geen eenduidigheid.

Ali et al. (2012) onderzochten de predatiecapaciteit van 4 mijtsoorten nl. Amblyseius degenerans, Phy-

toseiulus persimilis, Hypoaspis aculeifer en Hypoaspis miles. Ze rapporteren een vogelmijtmortaliteit

van bijna 40% na 48u blootstelling aan H. miles (22◦C, 80-90% RV). Hieruit concluderen ze dat H.

miles in vergelijking met de andere vernoemde mijtsoorten de meest effectieve predator was op D. gal-

linae, hoewel er geen significant mortaliteitsverschil kon worden waargenomen met Hypoaspis aculeifer.

Tevens onderzochten ze de invloed van enkele biotische (de aanwezigheid van een alternatieve prooi)

en abiotische omstandigheden (temperatuur, silicapoeder en de aanwezigheid van schuilplaatsten) op

de predatiecapaciteit van H. miles. Deze bleek afhankelijk te zijn van de temperatuur (zie figuur 20 )

en de aanwezigheid van een alternatieve prooi. Bij aanwezigheid van een alternatieve prooi daalde de

predatiecapaciteit drastisch: de mortaliteit werd bijna gehalveerd (Ali et al., 2012).

Verder blijkt ook de methodologie van het experiment - de grootte van de gebruikte arena’s, het sub-

straat, onderhoud van de vogelmijtdensiteit door vervanging van de overleden individuen etc. - een
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Figuur 20: Gemiddelde predatie (% gecorrigeerde mortaliteit) van Dermanyssus gallinae door H. miles

bij verschillende temperaturen na 24u blootstelling. Gemiddelden met een verschillende letter zijn

significant verschillend, terwijl die met dezelfde letter dit niet zijn (p=0,05, N = 8 voor alle

gemiddelden); Bron: Ali et al., 2012

grote impact te hebben op de uiteindelijke resultaten. Ali et al. (2012) observeerden een veel lagere

predatie door H. aculeifer op de vogelmijt dan Lesna et al. (2009) (resp. 24% mortaliteit bij 22◦C,

80-90% RV en na 48u vs. 65% bij 22◦C, 70% RV en na 48u).

Verder deden Lesna et al. (2012) nog experimenten in semi-praktijkcondities naar de predatiecapaciteit

van Androlaelaps casalis en Hypoaspis miles. Men testte hierbij verschillende temperatuurregime’s uit

(constant 26◦C en 30◦C bij dag en nacht; wisselend 33/25◦C bij resp. dag en nacht). Hierbij was

de bestrijding van de vogelmijt absoluut steeds beter in de experimenten met Androlaelaps casalis,

hoewel het verschil niet significant bleek te zijn. Bij 30◦C hadden beide predators een kleiner effect

op de vogelmijtpopulatie, met een reductie van de predatiecapaciteit met een factor 1,3 bij H. miles

en van een factor 5,6 bij A. casalis. Bij de temperatuurregimes 26◦C en 33/25◦C drong H. miles de

vogelmijtpopulatie terug met resp. een factor 3 en 30, terwijl A. casalis dit resp. deed met een factor

18 en 55.

Berndt et al. (2003) onderzochten de neiging tot kannibalisme van H. miles en concludeerden deze erg

klein is. Indien een alternatieve prooi aanwezig is, zou deze zelfs nihil zijn. Dit laatste biedt een praktisch

voordeel in de stal: door aanwezigheid van tal van andere insecten (Axtell, 1998) en mijten zoals o.a.

Tyrophagus putrescentiae (Lesna et al., 2009) zal H. miles zich - in tijden van vogelmijtschaarste - niet

tegoed doen aan zijn eigen soort.

4.3 Commercieel belang

Beide vernoemde soorten van Hypoaspis spp. worden al sinds 1995 in de commerciële biologische be-

strijding ingezet tegen diverse bodemorganismen en tripsen (Malais & Ravensberg, 2003). Bij Biobest

(2013) wordt H. miles verkocht als biologische bestrijder van de varenrouwmug en ook als aanvullende
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bestrijder tegen tripslarven. De meelmijt Tyrophagus putrescentiae wordt in sommige kweeksystemen

(o.a. bij Biobest) ingezet als voedsel voor de roofmijt Hypoaspis miles.
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Deel II

Wetenschappelijk werk

5 Materiaal & Methoden

5.1 Kweek

5.1.1 De prooisoorten Dermanyssus gallinae en Tyrophagus putrescentiae

De laboratoriumkweek werd opgezet met bloedmijten afkomstig van de proefstallen van het ILVO (Me-

relbeke) en twee Vlaamse legpluimveehouderijen nl. ‘De Biest’ (Waregemsesteenweg 186, 9770 Kruishou-

tem) en ‘VEPYMO’ (Leenmolenstraat 53, 8750 Wingene). De mijten werden verdeeld over een aantal

kweekpotten (Ø 11,5cm, 14cm lang) met een deksel voorzien van een ventilatieopening met doorsnede

van ± 4cm (zie figuur 1 ) afgedekt met gaas. In de kweekpot werd zich een stuk kartonnen eierdoos

gelegd (zie figuur 2 ) als schuilplaats voor de bloedmijten. Daarnaast werd de onderkant van een kweek-

pot gewikkeld in aluminiumfolie ter verduistering. Op die manier werd getracht de natuurlijke habitat

van de bloedmijt - bestaande uit donkere spleten en kieren - na te bootsen. De kweekpotten werden

bewaard in een klimaatskast (Danfoss Type EKH 30) bij 28◦C, 60-80% RV en een lichtregime 16L:8D.

Figuur 1: Kweekpot van D.

gallinae; Bron: auteur

Figuur 2: Binnenkant van een

kweekpot; Bron: auteur

De bloedmijtenkweek werd gevoed met kippenbloed afkomstig van levende kuikens. De kuikens werden

gehuisvest in een metalen opkweekkooi (95 x 55 x 32 cm) voorzien van een regelbare verwarmingsbron,

drinkwatertoevoer, een mestlade en voederbakken met afdekrooster. De opkweekkooi voldoet aan de

Europese richtlijnen voor huisvesting van huishoenders (Publicatieblad van de Europese Unie, L197/71,

2007). De kuikens werden minstens 1 maal per dag in de opkweekkooi gevoederd met opfokkruimel

(Vitaki) voor kuikens. Ten einde steeds voldoende bloedmijten ter beschikking te hebben en dus een
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optimale populatiegroei toe te laten, werd in elke kweekpot ongeveer om de 3 dagen gedurende een

nacht een kuiken geplaatst. De donkere periode van het 16L:8D-lichtregime liet de bloedmijten toe zich

te voeden op het kuiken, terwijl het aangaan van het licht ze aanzette om zich te gaan verschuilen in de

eierdoppen. Voor en na de behandeling werden de kuikens gewogen. Op basis van dit gewichtsverschil

werd het populatieniveau van de mijten in elke kweekpot ingeschat. Indien een kuiken veel (∼ 20g per

nacht) was afgevallen, werd de kweekpot ‘ontdubbeld’: een deel van de kweek werd overgebracht naar

een nieuwe kweekpot. Op die manier werd getracht om te vermijden dat het welzijn van de kuikens in

het gedrang kwam. Eenmaal de kuikens zwaarder werden dan 150g - dit is ongeveer na 3 à 4 weken -

werden zij niet meer gebruikt voor de kweek van de vogelmijten.

Voor de laboratoriumkweek van Tyrophagus putrescentiae werd in een bakje (4,5 x 15 x 20 cm) een

mengsel van haverzemelen (Quaker Oats, Quaker), tarwezemelen (Vollgran, Dr. Grandel) en verkruimeld

visvoer (Balance sticks, Vitokraft) aangebracht in een verhouding 10:10:1. Hierbij deed het substraat

dienst als voedsel voor de meelmijten. Dit werd vervolgens gëınoculeerd met Tyrophagus-meelmijten uit

de bloedmijtenkweek. In de bloedmijtenkweek kwamen voorraadmijten immers in geringe mate voor.

5.1.2 De roofmijt Hypoaspis miles

Voor het opzetten van de laboratoriumkweek van H. miles werd het commercieel verkrijgbare product

‘Hypoapsis-System’ gebruikt afkomstig van het bedrijf Biobest. De roofmijten werden geleverd in een

afgesloten cilinder (1L) gevuld met een mengsel bestaande uit potgrond en vermiculiet, de prooisoort

Tyrophagus putrescentiae en de roofmijt Hypoaspis miles. Volgens de producent bevatte het recipient

± 10000 roofmijten. De inhoud van de fles werd verdeeld over een aantal grote arena’s (Ø 9cm, 4cm

hoogte, Ø 4cm ventilatieopening; figuur 3 ) als start voor de kweken.

Aanvankelijk werd voor deze kweken gebruik gemaakt van een klimaatskast (Sanyo MLR-352H) op

23◦C, 75% RV en een lichtregime van 16L:8D. Echter, omdat er een hoge mortaliteit optrad, werd begin

oktober overgeschakeld op het gebruik van een container (32 x 20 cm) met deksel en verluchtingsopening

(figuur 4 ) gevuld met een verzadigde zoutoplossing (80-85% RV). Hierin werd dan een kweekbakje (4,5

x 15 x 20 cm) met ventilatieopening geplaatst dat twee grote arena’s met H. miles-kweken bevatte.

Het geheel werd in het labo geplaasts waar de temperatuur 25 ± 3◦C bedroeg en grosso modo een

12L:12D-lichtregime heerstte.

In de kweken zelf werden enkele kleine propjes keukenpapier aangebracht die bevochtigd werden met

kraanwater. De vochtigheid in de kweken werd wekelijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld: de

propjes werden herbevochtigd of er werden meer propjes aangebracht. Indien beschimmeld, werden ze

verwijderd en vervangen door nieuwe papiertjes. De roofmijten werden twee maal per week ad libitum

voorzien van bloedmijten die zich de nacht daarvoor hadden gevoed.

5.1.3 Verzamelen van de mijten uit de kweek

Het verzamelen van vogelmijten - en in bepaalde gevallen ook roofmijten - gebeurde met behulp van

een zuigapparaat (zie figuur 5 ). Voor het manipuleren van de mijten werd een fijn penseeltje gebruikt.
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Figuur 3: Kweekarena van Hypoaspis

miles; Bron: auteur

Figuur 4: Container met H.

miles-kweken; Bron: auteur

Figuur 5: Zuigapparaat bestaande uit een elektrische motor en een zuigslang eindigend op een blauw

pipetje; Bron: auteur

5.1.4 Planning van de bloedmijtenkweek

Voor het opzetten van proeven waren vaak bloedmijten van een bepaald stadium nodig. Vooral voor

eitjes of larven, diende de kweek goed gepland te worden. Tabel 4 geeft weer hoe te werk werd gegaan.

Wanneer gewerkt werd met protonimfen, deutonimfen of adulten, werden bloedmijten gebruikt die de

nacht daarvoor gevoed waren.

Na een nacht voeden op de kuikens, werden bloedmijten met het zuigapparaat uit de kweken verzameld

en werden overgebracht naar een ovipositiearena. Dit is een grote arena (Ø 9cm, 4cm hoogte, Ø 4cm

ventilatieopening) op de bodem voorzien van een groot stuk keukenpapier dat dienst doet als oviposi-

tiesubstraat. De ovipositiearena werd in een klimaatskast geplaatst bij 28◦C (60-80% RV, lichtregime

van 16L:8D). Na 24u konden dan eitjes verzameld worden.

Indien larven gewenst waren, werden de arena’s met eitjes naar de klimaatskast bij 23◦C verplaatst

(Sanyo MLR-352H, 23◦C, 75% RV, 16L:8D). Na het opzetten van de proeven werden de resterende
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Tabel 4: Ontwikkelingsgegevens van Dermanyssus gallinae in functie van de opzet van experimenten;

Bron: Van Reusel, 2012

Tijd (d) voor experiment Voorzien van eitjes Voorzien van larven

4 Voeden van kweken met kuikens Voeden van kweken met kuikens

3 Gevoede vogelmijten verzamelen Gevoede vogelmijten verzamelen

2 Eitjes verzamelen Eitjes verzamelen

1 -

0 - Larven verzamelen

larven en eitjes terug bij de bloedmijtenkweken gevoegd. Overschotten van andere stadia werden als

voedsel over de H. miles-kweken verdeeld.

5.2 Experimenten

5.2.1 Predatiecapaciteit

Proefopzet Om een idee te krijgen van het aantal prooien die H. miles voor de volgende experimenten

moesten worden aangeboden, werden een aantal eenvoudige predatietestjes opgezet. Er werd onderzocht

wat het maximaal aantal prooien is die H. miles kan prederen.

De proeven werden uitgevoerd in kleine arena’s met gipsbodem (arena: Ø 5,3cm, 1,3cm hoog, Ø 1,2cm

ventilatieopening; gipsbodem: ± 0,5cm dik; zie figuur 6 ). De gipsbodem werd bereid uit een menge-

ling van gips (SES Creative of Gedeo) en actieve kool (Merck) in een 7:1-verhouding aangevuld met

gedestilleerd water.

Adulte roofmijtenwijfjes werden voorafgaand aan de predatietest onderworpen aan een uithongerings-

periode van ± 24u in de klimaatskast (Sanyo MLR-352H; 23◦C, 75% RV en 16L:8D). De uithongerings-

periode werd aangehouden om de maximale predatie waar te nemen.

Nadat de wijfjes uitgehongerd waren, werd elke roofmijt overgebracht naar een aparte kleine arena met

gipsbodem. Gipsbodems werden bevochtigd met een aantal druppels gedistilleerd water. Gebaseerd op

de predatiedata van Van Reusel (2012), werden per proef in elke arena 10 prooien van hetzelfde stadium

toegevoegd. Als prooien werden de verschillende stadia van Dermanyssus gallinae (ei, larve, protonimf,

deutonimf en adult) en het adulte stadium van Tyrophagus putrescentiae gebruikt. Er werd gewerkt

met adulte roofmijtenwijfjes vermits hun predatiecapaciteit hoger ligt dan die van de andere stadia en

die van de mannelijke adulten (Baatrup et al., 2006). Nadat prooi en roofmijt verenigd waren, werd de

arena verzegeld met parafilm (Bemis Flexible Packaging) om ontsnapping te voorkomen.

Vervolgens werden de arena’s van elke proef overebracht naar de klimaatskast (Sanyo MLR-352H) bij

23◦C, 75% RV en een lichtregime van 16L:8D. Er werden 10 herhalingen uitgevoerd van elke combinatie.

Een controle werd niet opgezet daar het doel van deze proef niet is om de netto predatie te onderzoeken,

maar veeleer om de hoeveelheid prooien die H. miles in de volgende testen moet worden aangeboden in

te schatten. Dit cijfer omvat dus ook de natuurlijke mortaliteit van de bloedmijten.
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Figuur 6: Kleine en grote arena met gipsbodem; Bron: auteur

Na 24u in de klimaatskast werd geteld hoeveel prooien er per arena - en dus per roofmijt - waren gestorven

(predatie + natuurlijke mortaliteit). Een prooi werd als dood beschouwd indien na het aantikken met

de penseel geen beweging meer kon worden waargenomen.

Statistische verwerking De bekomen gegevens werden ingegeven in SPSS Statistics 21. Gemiddelde

en standaardafwijking van het aantal gepredateerde prooien werden per predatieproef berekend. Vervol-

gens werden de normaliteit en de homoscedasticiteit van de data nagegaan. Normaliteit werd getoetst

a.h.v. de ‘Shapiro-Wilk Test’ aangezien deze test over de hoogste power beschikt bij lage samples (n

< 50). Homoscedasticiteit - of gelijkheid van de varianties van de verschillende testdistributies - werd

getoetst met de ‘Levene Test’.

De data bleken zowel normaal (p = 0,081; 0,432; 0,364; 0,074; 0,268; 0,258) als homoscedastisch

(Sig.=0,463). Om na te gaan of er significante verschillen waren tussen de predatie van de verschil-

lende prooitypes, werd een ‘One-way ANOVA’ uitgevoerd. Om dieper in te gaan op de paarsgewijze

significante verschillen werd een ‘Tukey Test’ verricht.

5.2.2 Prooivoorkeur

Proefopzet Om de prooivoorkeur van Hypoaspis miles na te gaan werden preferentietesten opgezet.

Hierbij krijgt een adult wijfje na een korte uithongeringsperiode de keuze tussen 2 prooitypes. Als prooi

werden de verschillende stadia van D. gallinae (ei, larve, protonimf, deutonimf en adult) en het adulte

stadium van T. putrescentiae gebruikt.

20 adulte roofmijtwijfjes werden afzonderlijk in kleine arena’s (Ø 5,3cm, 1,3cm hoog, Ø 1,2cm venti-

latieopening) geplaatst die voorzien waren van een gipsbodem (zie figuur 6 ). Vervolgens dienden zij

een uithongeringsperiode van ± 7u in de klimaatskast (Sanyo MLR-352H; 23◦C, 75% RV en 16L:8D)

te ondergaan. Gedurende die tijd werden de verschillende types prooisoorten verzameld en klaargezet

in kleine arena’s met gipsbodem. Gipsbodems werden voor elke preferentietest opnieuw gegoten om

contaminatie met prooien uit de vorige test of uit het labo te voorkomen. Van elk type prooi werden er

10 aangeboden; de prooidensiteit in elke arena bedroeg dus 20.
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Voor elke mogelijke prooicombinatie werden 20 herhalingen opgezet, telkens vergezeld van 3 controles.

De controle bestond uit een kleine arena gevuld met dezelfde prooitypes maar zonder roofmijt. In totaal

zijn volgens de binomiaalformule met 6 verschillende prooitypes (n = 6) en telkens combinaties van 2

prooitypes per predatietest (k = 2) 15 verschillende prooicombinaties mogelijk.

Echter, het aantal opgegeten eitjes van de combinatie ei-adult is moeilijk te bepalen daar adulte wijfjes

tijdens de proef eveneens eitjes leggen. Uit het uiteindelijke aantal eitjes kan bijgevolg niet worden

afgeleid hoeveel eitjes er werden opgegeten door de roofmijt. Daarom werd besloten deze combinatie

niet uit te voeren. In totaal werden bijgevolg 14 preferentieproeven uitgevoerd (14 x (20+3)). Om

praktische redenen werden deze op een verschillend tijdstip uitgevoerd.

Na de uithongeringsperiode van de roofmijten, werden zij toegevoeg aan de arena’s met prooien. Na

24u in de klimaatskast (Sanyo MLR-352H; 23◦C, 75% RV en 16L:8D) werd de mortaliteit geëvalueerd.

Statistische verwerking De bekomen gegevens werden aanvankelijk ingegeven in Excel 2010. De

controles werden in rekening gebracht via de formule van Schneider-Orelli (Püntener, 1981)

% mortaliteit =

(
% mortaliteit in de proef − % mortaliteit in de controle

100 − % mortaliteit in de controle

)
∗ 100

en corrigeerden zo de predatiedata voor de natuurlijke mortaliteit. De prooivoorkeur werd per prooicom-

binatie nagegaan m.b.v. de Manly-index. Deze voorkeursindex is immers geschikt voor proeven waarbij

beide prooitypes simultaan worden aangeboden aan de predator en niet worden aangevuld doorheen het

experiment (Cock, 1978). De index wordt als volgt berekend (Xu & Enkegaard, 2009):

β1 =
log e1

A1

log e1
A1

+ log e2
A2

Hierin is β1 de voorkeur voor prooi 1, uitgedrukt op een continue schaal van 0 (geen voorkeur voor

prooitype 1; voorkeur voor prooitype 2) tot 1 (absolute voorkeur voor prooitype 1). Verder zijn e1

en e2 respectievelijk het aantal overlevende prooien van prooitype 1 en 2 na correctie met de formule

van Schneider-Orelli. A1 en A2 geven respectievelijk het aantal aangeboden prooien van prooitype 1

en 2 weer. De finale Manly-coëfficiënten werden dan berekend als het gemiddelde van alle afzonderlijke

Manly-coëfficiënten per prooicombinatie.

Vervolgens werden de gegevens ingegeven in SPSS Statistics 21. Er werd nagegaan of de gemiddelde

Manly-coëfficiënten significant verschillen van 0,5 (= geen prooivoorkeur). Dit kan worden nagegaan met

een parametrische ‘One-sample T-test’ - indien de data per prooicombinatie normaal verdeeld zijn - of

met de niet-parametrische ‘One-sample Wilcoxon Signed Rank Test’ - indien dit niet zo is. De normaliteit

van de data werd getoetst a.h.v. een ‘Shapiro-Wilk Test’. De nulhypothese bedraagt het normaal zijn

van de distributies. Slechts 5 van de 14 distributies - de combinaties protonimf-voorraadmijt, adult-

deutonimf, deutonimf-voorraadmijt, larve-voorraadmijt en protonimf-larve - waren normaal verdeeld

(p-waarde > 0,05). Voor de uniformiteit van de verwerking werd gekozen om op alle combinaties een

‘One-sample Wilcoxon Signed Rank Test’ toe te passen. Deze test bezit echter een lagere power dan de

‘One-sample T-test’.
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5.2.3 Zoekgedrag

Proefopzet Deze proeven werden opgezet om na te gaan of Hypoaspis miles prooien kan detecteren

en consumeren in een complexe omgeving. De complexe omgeving moet de stalomgeving simuleren. In

stallen komen immers talrijke schuilplaatsen voor de bloedmijten voor.

Er werd gebruik gemaakt van grote arena’s met gipsbodem (arena: Ø 9cm, 4cm hoog, Ø4cm ventilatie-

opening; gipsbodem: ± 1cm dik; zie figuur 6 ). Om de arena’s ‘complex’ te maken werden er een aantal

hindernissen aangebracht: op de gipslaag werden 2 zwarte gevouwen plastieken ‘dakjes’ geplaatst en

0,35g vermiculiet uitgestrooid (zie figuur 7 ). De rol van deze hindernissen is tweeledig: enerzijds laten

deze toe dat de prooien zich beter kunnen verschuilen en anderzijds zal de roofmijt door de obstakels

meer belemmerd worden in haar zoektocht naar prooien.

Figuur 7: Complexe arena; Bron: auteur

De roofmijten werden pas 30’ na het aanbrengen van de prooien in de arena’s gebracht. In die tijd

konden de prooien zich verspreiden over de arena en een geschikte schuilplaats zoeken. Als prooien

werden een aantal stadia van de vogelmijt ( protonimf, deutonimf en adult) en het adulte stadium van

de meelmijt Tyrophagus putrescentiae gebruikt. Tabel 5 geeft weer hoeveel prooien er van elke prooitype

werden aangeboden. Dit aantal werd berekend door het gemiddelde te nemen van de maximale predatie

uit de preferentietesten en uit de predatietesten.

Tabel 5: Prooiaantal van elk prooitype (protonimf, deutonimf, adult van

D. gallinae en de adulte meelmijt T. putrescentiae) in de zoekgedragproef

protonimf deutonimf adult meelmijt

prooiaantal 7 6 4 10

Per prooitype werden twee soorten proeven uitgevoerd nl. proeven met en proeven zonder uithonge-

ringsperiode. Elke proef bestond uit 4 herhalingen en 1 controle die werden uitgevoerd in een complexe

arena en 4 herhalingen en 1 controle die werden uitgevoerd in een gewone arena met gipsbodem (1 batch

= 8 herhalingen en 2 controles). De controle bestond uit hetzelfde aantal prooien, maar zonder roofmijt

en diende om de natuurlijke mortaliteit van de prooi in rekening te brengen. De proeven werden uitge-

voerd in de klimaatskast (Sanyo MLR-352H; 23◦C, 75% RV en 16L:8D). Om praktische overwegingen
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werd geopteerd voor een uithongeringsperiode van ± 12u. Dit maakte het mogelijk om de proeven te

evalueren (na 2, 4 en 6u) binnen de openingsuren van het labo. Per batch werden de proeven gelijktijdig

uitgevoerd.

De evaluatie van de proef (het vaststellen van het aantal gepredeerde prooien) gebeurde na 2, 4, 6 en

24u. Indien de predatie laag was i.v.m. de hoeveelheid gepredateerde prooien in de predatietesten werd

tevens na 26u, na 28u en na 30u geëvalueerd.

Statistische verwerking De bekomen gegevens werden ingevoerd in Excel 2010 en de nettopredatie

per evaluatie werd berekend. De controle werd in rekening gebracht met de formule van Schneider-

Orelli op de cumulatieve mortaliteit per tijdslot. Grafieken werden opgesteld gebruikmakende van de

gemiddelden en standaarddeviaties van de gecorrigeerde mortaliteiten. Vervolgens werden de gecorri-

geerde data ingegeven in SPSS Statistics 21 voor verdere verwerking. Hierbij werden enkel de data na

24u ingegeven. Van belang is vooral de potentiële significantie van het verschil in predatie tussen de

complexe arena en de niet-complexe arena. Ook werd de invloed van de factor ‘uithongering’ nagegaan.

Hiervoor werd allereerst de normaliteit van de data - opgesplitst volgens de factoren ‘complexiteit arena’

en ‘uithongering’ - getoetst met ‘Shapiro-Wilk test’. Indien de gegevens paarsgewijs normaal verdeeld

waren, werd een ‘Independent Sample T-test’ toegepast. Homoscedasciciteit werd daarvoor geverifieerd

met een ‘Levene Test’. Indien de data paarsgewijs niet-normaal verdeeld waren - of een distributie

normaal verdeeld was en de andere niet - werd de ‘Mann-Whitney U Test’ uitgevoerd.

5.2.4 ‘Intraguild predation’

Proefopzet Dit experiment werd uitgevoerd in samenwerking met Benôıt Dutordoir die in zijn thesis

de mogelijkheden van A. casalis als biologische bestrijder van de bloedmijt onderzocht. Om het po-

tentieel van het gecombineerd inzetten van de roofmijten A. casalis en H. miles te evalueren, werden

proeven opgezet waarin beide predatoren zich - al dan niet in aanwezigheid van alternatieve prooien -

in dezelfde arena bevonden.

Voor de proef werden alle roofmijten afzonderlijk onderworpen aan een uithongeringsperiode van ± 7u

in kleine arena’s (Ø 5,3cm, 1,3cm hoog, Ø 1,2cm ventilatieopening) met gipsbodem in de klimaatskast

(Sanyo MLR-352H; 23◦C, 75% RV en 16L:8D).

In grote arena’s voorzien van een gipsbodem (Ø 9cm, 4cm hoog, Ø4cm ventilatieopening; zie figuur

6 ) werden vervolgens 4 soorten proeven uitgevoerd: proeven zonder vermiculiet noch prooien, proeven

met vermiculiet zonder prooien, proeven zonder vermiculiet met prooien en proeven met vermiculiet en

prooien. Als alternatieve prooi werden protonimfen van D. gallinae (10) toegevoegd daar dit stadium

- zoals uit de preferentietesten bleek - voor beide roofmijten tot een van de favoriete prooien behoort

en het t.o.v. het larvestadium vrij mobiel is waardoor het moeilijker op te sporen is door de roofmijt.

Elk type proef werd opgezet in 20 herhalingen waarin telkens 1 roofmijt van elke soort aanwezig was

en 6 controles. In 3 van de 6 controles was enkel A. casalis aanwezig; in de 3 overblijvende controles

enkel H. miles. Elke proef werd 12, 24, 36 en 48u na de start geëvalueerd, waarbij er werd nagegaan of

beide roofmijten nog in leven waren. Van belang is dat de arena’s elke dag bevochtigd werden om het
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uitdrogen van de roofmijten te voorkomen. Deze proeven werden uitgevoerd in de klimaatskast (Sanyo

MLR-352H; 23◦C, 75% RV en 16L:8D).

Statistische verwerking De data werden ingegeven in Excel 2010. Met behulp van de formule van

Schneider-Orelli werden de controles in rekening gebracht op de cumulatieve mortaliteit per roofmijt per

tijdstip. Grafieken werden gemaakt gebruikmakende van deze gecorrigeerde waarden. In SPSS Statistics

21 werd vervolgens een binaire logistische regressie uitgevoerd met de gecorrigeerde mortaliteit na 48u.

Een model werd aan de data gefit en de significantie van elke onafhankelijke variabele in het model (hier

zijn deze de factoren ‘complexiteit van de arena’ en ‘aanwezigheid van prooien’) kon worden berekend.

De nulhypothese bedraagt hierbij dat de onafhankelijke variabele geen invloed heeft op de gecorrigeerde

mortaliteit tussen beide roofmijten. Er kon bijgevolg worden nagegaan of er significante verschillen

waren tussen de gecorrigeerde mortaliteiten van beide roofmijten afhankelijk van de complexiteit van

de arena en de aanwezigheid van prooien.

5.2.5 Neveneffecten van acariciden

Proefopzet Twee acariciden werden getest: Elector R© (480g/L spinosad) en Milbeknock R© (10g/L

milbemectine). Spinosad werd getest bij 3 concentraties: de velddosis aangeraden door het productiebe-

drijf Elanco (2000mg spinosad/L en 4000mg spinosad/L) en 1 extra concentratie (1000mg spinosad/L).

Milbemectine werd getest bij 3 concentraties: 2,5mg/L, 5mg/L en 10mg/L. Hierbij is 5mg/L de aan-

bevolen velddosis die momenteel wordt toegepast in de gewasbescherming van snijbloemen onder glas.

Milbemectine is een contactacaricide dat werkzaam is tegen onder andere de spintmijt Tetranychus spp.

en de mineervlieg Liriomyza spp. (BayerCropScience, 2013).

Per concentratie werden zowel de contacttoxiciteit als de toxiciteit na inname van het product via de

voeding (= de prooien) getest. Voor de contacttoxiciteit werden de roofmijten ondergedompeld in een

epje van 2ml dat de acaricideoplossing bevatte; voor de toxiciteit via de voeding werden de prooien

(protonimfen) ondergedompeld in een epje van 2ml. De roof- of bloedmijten werd vervolgens - nadat

het epje 5 maal zachtjes werd omgekanteld - uitgegoten in een grote arena met gipsbodem. De oplossing

werd dan onmiddellijk geabsorbeerd door de gipsbodem zodat alleen de mijten hierop achterbleven. Op

die manier verbleven alle mijten even lang in de potentieel toxische oplossing. Met een penseel werden

vervolgens de roof- of bloedmijten overgebracht naar een kleine arena met gipsbodem.

Voor de toxiciteitstesten na inname werden 7 behandelde protonimfen overgebracht naar een arena met

een niet-behandelde roofmijt. Voor de contacttoxiciteitstesten werd telkens een behandelde roofmijt in

een kleine arena geplaatst voorzien van ad libitum niet-behandelde prooien. Als prooi werden hiervoor

bij voorkeur protonimfen gekozen. In totaal werden 12 proeven uitgevoerd (6 concentraties x 2 types

toxiciteit). Voor elk concentratie werden 40 herhalingen en 10 controles opgezet. Een controlearena

bestond uit onbehandelde roofmijten en bloedmijten. Bij het opstellen van de proeven werden - om

acaricidecontaminatie via de penseel te voorkomen - altijd eerst de controles opgesteld. Eenmaal een

proef was opgesteld, werd de arena verzegeld met een stukje parafilm. De proeven werden bewaard in

de klimaatskast (Sanyo MLR-352H) bij 23◦C, 75% RV en 16L:8D.

Gedurende 3 dagen werd de mortaliteit van de roofmijten om de 24u geëvalueerd. Om het vochtgehalte
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zo constant mogelijk te houden werden de arena’s elke dag bevochtigd met enkele druppels water. De

mortaliteit van de prooien werd niet bijgehouden.

Statistische verwerking De proef met milbemectine bij 2,5mg/L werd niet opgenomen in de ver-

werking van de resultaten daar de betrouwbaarheid van de resultaten erg in twijfel werd getrokken:

omwille van erg koud weer waren de roofmijten na nieuwe levering van een fles ‘Hypoaspis-System’ im-

mers nauwelijks mobiel en afgezwakt. Verder werden voor de proef met milbemectine (bij inname via

de voeding; 10mg/L) en bij spinosad (bij inname via de voeding; 1000mg/L) respectievelijk slechts 32

en 39 herhalingen uitgevoerd. Dit was te wijten aan onnauwkeurigheden.

Via Excel 2010 werd de mortaliteit na dag 3 per behandeling berekend aangezien deze waarde in de

praktijk vaak als referentiewaarde wordt gebruikt (Biobest, Koppert). De gecorrigeerde mortaliteit werd

vervolgens berekend a.h.v. de formule van Schneider-Orelli. Indien de gecorrigeerde mortaliteit negatief

was, werd verder gewerkt met de waarde 0. Met de gecorrigeerde waarden werden grafieken opgesteld.

In SPSS Statistics 21 werd vervolgens een binair logistisch model opgesteld om de significant verschillen

in de mortaliteit van H. miles afhankelijk van de behandeling na te gaan.
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6 Resultaten & Discussie

6.1 Predatiecapaciteit

6.1.1 Resultaten

Tabel 6: Aantal opgegeten prooien (gemiddelde mortaliteit ± σ) per adult Hypoaspis miles-wijfje na

24h bij 23◦C, 75% RV en 16L:8D; De roofmijten werden allen voorafgaand aan de proef 24u

uitgehongerd.

Prooisoort Stadium N Gemiddelde mortaliteit ± σ maximum n

Dermanyssus gallinae Ei 9 1,00 ± 1,00a 3 10

Larve 7 4,43 ± 1,51bc 6 10

N1 10 4,90 ± 1,97c 9 10

N2 10 2,00 ± 1,05a 4 10

Adult 10 2,60 ± 1,43ab 5 10

Tyrophagus putrescentiae Adult 10 8,50 ± 1,08d 10 10

Gemiddelden (± σ) uit deze kolom gevolgd door eenzelfde letter verschillen onderling niet op het 95%-significantieniveau

(One-way ANOVA (F(5,50)=36,874, p = 0,00), Tukey post-hoc p > 0,05)

N1: protonimf; N2: deutonimf; N = aantal herhalingen; n = initieel aantal prooien per arena; σ = standaardafwijking

Tabel 6 geeft de gemiddelde mortaliteit per prooitype en per roofmijt weer. Er dient benadrukt te worden

dat deze data inclusief de natuurlijke mortaliteit van ieder prooitype zijn. Uit deze preliminaire testen

blijkt dat protonimfen en larven de hoogste gemiddelde mortaliteit vertonen van alle D. gallinae-stadia

bij gelijke prooidensiteit (n = 10). Onderling verschilt de gemiddelde mortaliteit van deze prooistadia

niet significant (p = 0,98). Er kunnen echter wel significante verschillen teruggevonden worden in de

mortaliteit tussen o.a. de prooitypes larve & deutonimf (p = 0,01) en adult & protonimf (p = 0,01).

Globaal gezien, kenden de adulten van de voorraadmijt T. putrescentiae echter de hoogste gemiddelde

mortaliteit. De gemiddelde predatie van de voorraadmijten verschilde significant (p = 0,00) van de

gemiddelde predatie van de vogelmijten (ei, larve, protonimf, deutonimf, adult). Eieren van D. gallinae

kenden de laagste gemiddelde mortaliteit. Deze was significant verschillend van de mortaliteit van de

prooitypes die de hoogste gemiddelde predatie kenden: voorraadmijt, larve en protonimf (p = 0,00).

Indien de bekomen resultaten ter duiding worden vergeleken met de beschikbare gegevens uit de litera-

tuur, blijkt in de eerste plaats dat de predatie door H. miles in de verschillende experimenten erg veel

variabiliteit vertoont.

Ali et al. (2012) rapporteren een gemiddelde predatie van D. gallinae-adulten ter grootte van 45,5 ±
5,2 % na 24u en bij een prooidensiteit van 10 adulten per arena (80-90% RV, 22◦C en 0L:24D). Dit

komt overeen met een gemiddelde van 4,55 dode adulten op een intieel aantal van 10. Deze waarde ligt

beduidend hoger dan de waarde bekomen in huidige studie (2,60 ± 1,43), en dit ondanks het feit dat de

predatie in Ali et al. gecorrigeerd werd voor de natuurlijke mortaliteit met de formule van Abbott. Deze

variatie in predatie kan te wijten zijn aan een verschil in de proefopzet. De experimenten van Ali et al.

werden immers uitgevoerd in glazen arena’s waaraan vochtige propjes keukenpapier werden toegevoegd
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en in een regime van totale duisternis. Huidige proeven werden uitgevoerd in plastieken arena’s met een

gipsbodem en in een 16L:8D-regime.

Enkegaard et al. (1997) vermelden een gemiddelde dagelijkse predatie door H. miles van 21,7 T.

putrescentiae-meelmijten van alle stadia (75% RV, 20◦C en 16L:8D). De resultaten van de gecorrigeerde

predatiecapaciteit van H. miles op D. gallinae-prooien van Van Reusel (2012) (zie tabel 7 ; 23◦C, 65%

RV en 16L:8D) liggen dan weer lager, op de gemiddelde predatie van het eistadium na. Er dient wel

te worden opgemerkt dat de prooidensiteit per prooitype in beide proeven vaak verschilt en dat de

roofmijten niet waren uitgehongerd.

Tabel 7: Aantal opgegeten prooien (gemiddelde gecorrigeerde mortaliteit ± σ) per adult Hypoaspis

miles-wijfje na 24u en bij 23◦C, 65% RV en 16L:8D

Prooisoort Stadium N Gemiddelde mortaliteit ± σ n

Dermanyssus gallinae Ei 10 2,40 ± 0,84bc 8

Larve 7 3,00 ± 1,15cd 8

N1 10 2,30 ± 0,95bc 5

N2 10 1,40 ± 0,52ab 5

Adult 10 0,78 ± 0,44a 8

Tyrophagus putrescentiae Adult 10 3,90D ± 1,29 10

Gemiddelden (± σ) uit deze kolom gevolgd door eenzelfde letter verschillen onderling niet op het 95%-significantieniveau

(Kruskal-Wallis Rank Test; post-hoc Mann-Whitney U)

N1: protonimf; N2: deutonimf; N = aantal herhalingen; n = initieel aantal prooien per arena; σ = standaardafwijking

6.1.2 Discussie

Hoewel de bekomen gemiddelden - omwille van het niet corrigeren voor de natuurlijke mortaliteit - met

enige omzichtigheid moeten worden gëınterpreteerd, kan gesteld worden dat het eistadium gemiddeld

minder gepredateerd wordt door de roofmijt H.miles. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de immobiliteit

van deze stadia waardoor ze niet als prooi herkend worden. Malais en Ravensberg (2003) kwamen tot

een gelijkaardige conlusie voor de predatie van Hypoaspis miles op de eieren van de varenrouwmug.

Verder kan met enige voorzichtigheid verondersteld worden dat de kleinere prooitypes (de adulten van

Tyrophagus putrescentiae, larven en protonimfen van Dermanyssus gallinae) gemiddeld meer gepreda-

teerd worden dan de grotere (deutonimfen en adulten van Dermanyssus gallinae). Dit zou er op kunnen

wijzen dat de kleine prooien makkelijker te prederen zijn. H. miles zal haar prooi immers opheffen

wanneer ze die met haar chelicera doorboort. Grote prooien hebben hierbij een grotere kans om te

ontsnappen (Van Reusel, 2012).

Ook de tragere voortbeweging van larven, protonimfen en voorraadmijten zou een rol kunnen spelen in

de doeltreffendheid van de predatie. Xu & Enkegaard (2010) vermoeden dat de geringere mobiliteit van

protonimfen van Tetranychus urticae eveneens leidt tot een hogere predatie i.v.m. deutonimfen door

Amblyseius swirskii.

Naast vernoemde factoren die de predatie in se bëınvloeden, zal ook het gewicht van de prooi meespelen

in het uiteindelijk aantal opgegeten prooien. Een roofmijt zal immers sneller verzadigd zijn bij het
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verorberen van grotere prooien. Hierdoor is het aannemelijk dat er meer kleine prooien zullen worden

opgegeten. Enkegaard et al. (1997) constateerden uit laboëxperimenten dat een H. miles-adult dagelijks

21,7 T. putrescentiae-mijten at doch slechts 0,86 van de grotere Lycoriella solani -larven.

Over het algemeen kan besloten worden dat de predatie van H. miles op het eistadium na hoger ligt

dan die van A. casalis (Dutordoir, 2013). Nochtans observeerden Lesna et al. (2012) in hun semi-

praktijkexperimenten een betere vogelmijtbestrijding - hoewel niet significant - door A. casalis dan

door H. miles. Dit duidt op het belang van onderzoek in semi-praktijk- en praktijk omstandigheden.

Waarschijnlijk speelt het gegeven dat H. miles zich minder in de hoogte verplaatst dan A. casalis hier

parten (Lesna et al., 2012). Op basis van de maxima van deze resultaten (tabel 6 ) werd besloten om bij

de preferentietesten telkens 10 prooien per roofmijt aan te bieden.

6.2 Prooivoorkeur

Een predator vertoont voorkeur voor een bepaalde prooi wanneer het aandeel van deze prooi in het

dieet van de predator hoger is dan het aandeel van dezelfde prooi in dezelfde omgeving (Vantornhout,

2006). Volgens Pyke et al. (1977) zal een prooi zo gekozen worden dat ze de predator de hoogste netto-

energiewaarde - en bijgevolg de hoogste fitness - oplevert. De netto-energiewaarde is de beschikbare

energie die een prooi bevat verminderd met de energie nodig om de prooi te vangen, te verorberen en

te verteren.

Kennis over de prooivoorkeur van een polyfage predator, zoals de roofmijt H. miles, kan waardevol

zijn om de effectiviteit van deze predator in de praktijk te evalueren. Immers, in een omgeving waar

verschillende plaagorganismen voorkomen, zoals in een pluimveestal, zou een predator ook op andere

soorten kunnen prederen. Aldus zou de predatiedruk op het doelorganisme kunnen afnemen en zodoende

de beheersing van de plaag ten slechte komen (Xu & Enkegaard, 2010).

6.2.1 Resultaten

Tabel 8 geeft de gemiddelde preferentie-index van Manly (β) per prooicombinatie weer. Indien de

Manly-index (β) significant verschillend was van de waarde 0,5 (geen voorkeur), werd de voorkeur van de

roofmijt weergegeven in de laatste kolom. Enkele prooicombinaties zijn niet significant verschillend van

de waarde 0,5. Zij leveren aldus geen voorkeur op (‘ - ’). Dit betekent dat de roofmijt op deze prooitypes

predateert in dezelfde verhouding als ze in de arena aanwezig zijn (1:1). Een aantal bevindingen kunnen

uit deze tabel worden afgeleid.

Allereerst kan worden opgemaakt dat kleine prooien, zoals de voorraadmijt T. putrescentiae (W = 0,00;

p = 0,00) en de larven (W = 196; p = 0,00), protonimfen (W = 14,5; p = 0,00) en deutonimfen (W

= 16,5; p = 0,00) van D. gallinae, significant de voorkeur genieten boven de volumineuzere adulten.

Om na te gaan welk van deze stadia de absolute voorkeur geniet van de roofmijt H. miles, werden de

preferenties tussen deze vier prooitypes nagegaan. Figuur 8 vat de gedachtegang samen.

Adulte voorraadmijten van T. putrescentiae worden significant verkozen boven de protonimfen van de

bloedmijt (βN1−vm = 0,24 ± 0,20; W = 9,5; p = 0,00). Bloedmijtlarven worden dan weer verkozen boven
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Tabel 8: Manly-index (β) en voorkeur van Hypoaspis miles bij keuzemogelijkheid tussen verschillende

prooicombinaties: stadia van de bloedmijt Dermanyssus gallinae (ei, larve, protonimf, deutonimf en

adult) en de voorraadmijt Tyrophagus putrescentiae

Prooitype 1 Prooitype 2 N β ± σ Evaluatie Voorkeur

Adult N2 20 0,23 ± 0,23∗ < 0,5 N2

Adult N1 20 0,23 ± 0,25∗ < 0,5 N1

Adult Voorraadmijt 20 0,17 ± 0,18∗ < 0,5 Voorraadmijt

N2 N1 20 0,58 ± 0,23 > 0,5 -

N2 Larve 20 0,19 ± 0,17∗ < 0,5 Larve

N2 Voorraadmijt 20 0,52 ± 0,27 > 0,5 -

N1 Larve 20 0,53 ± 0,22 > 0,5 -

N1 Voorraadmijt 19 0,24 ± 0,20∗ < 0,5 Voorraadmijt

Larve Adult 20 0,89 ± 0,24∗ > 0,5 Larve

Larve Voorraadmijt 20 0,69 ± 0,25∗ > 0,5 Larve

Ei N2 20 0,39 ± 0,30 < 0,5 -

Ei N1 16 0,25 ± 0,45∗ < 0,5 N1

Ei Larve 20 0,18 ± 0,23∗ < 0,5 Larve

Ei Voorraadmijt 20 0,23 ± 0,29∗ < 0,5 Voorraadmijt

∗ duidt op een significant verschil van de waarde 0,5 op het 95%-significantieniveau

‘ - ’ geeft aan dat er geen significante voorkeur voor een van beide prooitypes is

N1: protonimf; N2: deutonimf; N: aantal herhalingen; β: Manly-index; σ: standaarddeviatie

Figuur 8: Schematische voorstelling van de onderlinge voorkeuren - gebaseerd op de Manly-indices (β)

van tabel 8 - van de roofmijt Hypoaspis miles tussen het larve-, protonimf- en deutonimfenstadium van

D. gallinae en het adulte stadium van T. putrescentiae (volle lijn: significante voorkeur in de richting

van de pijl; streepjeslijn: geen significante voorkeur); Bron: auteur

voorraadmijten (βlarve−vm = 0,69 ± 0,25; W = 262; p = 0,00). Tussen de stadia larve en protonimf

is er echter geen significante voorkeur (βN1−larve = 0,53 ± 0,22; W = 113; p = 0,77). Verder worden

larven significant verkozen boven deutonimfen (βN2−larve = 0,19 ± 0,17; W = 3,00; p = 0,00). De

prooicombinaties deutonimf-voorraadmijt (βN2−vm = 0,52 ± 0,27; W = 162; p = 0,76) en deutonimf-
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protonimf (βN2−N1 = 0,58 ± 0,23; W = 60; p = 0,10) verschillen niet significant van de waarde 0,5.

Op basis van deze resultaten kan besloten worden dat H. miles een voorkeur vertoont voor de juveniele

stadia van D. gallinae en het adulte stadium van T. putrescentiae. Meer specifiek worden vooral de

larven van D. gallinae geprefereerd. Deze resultaten stemmen overeen met de bevindingen uit 6.1.

Een kleine inconsistentie in deze resultaten betreft het gerbek aan prooivoorkeur van H. miles bij keuze

tussen protonimfen en larven. Men zou immers verwachten dat er een voorkeur is voor larven o.b.v. de

voorkeur voor voorraadmijten bij keuze tussen voorraadmijten en protonimfen en o.b.v. de voorkeur

voor larven bij keuze tussen voorraadmijten en larven. Deze eigenaardigheid kan te wijten zijn aan het

feit dat de preferentietesten niet allemaal op het zelfde tijdstip werden uitgevoerd.

Tot slot bleek dat voorraadmijten (βei−vm = 0,23 ± 0,30; W = 26,5; p = 0,00), larven (βei−larve =

0,25 ± 0,45; W = 6; p = 0,00) en protonimfen (βei−N1
= 0,58 ± 0,23; W = 34; p = 0,05) significant

verkozen worden boven het eistadium. Het is evenwel vreemd dat de roofmijt geen voorkeur heeft bij

keuze tussen de stadia deutonimf en ei aangezien de Manly-index voor deze prooicombinatie redelijk

laag ligt (βei−N2
= 0,39 ± 0,30; W = 70; p = 0,19). Waarschijnlijk kan dit worden toegeschreven aan

de lagere power van de gebruikte niet-parametrische test (de One-sample Wilcoxon Signed Rank Test).

Het lagere onderscheidingvermogen van de toets brengt immers met zich mee dat de kans op een type

II fout, die plaatsvindt wanneer een onware nulhypothese niet verworpen wordt, toeneemt.

6.2.2 Discussie

Een eerste bevinding betreft de voorkeur van H. miles-adulten voor de juveniele stadia van de bloedmijt.

Zij worden immers verkozen boven het adulte stadium en het eistadium van de bloedmijt. Het immobiele

eistadium wordt overigens nooit verkozen boven de bewegende stadia (zie ook bevindingen in 6.1.2 ).

In het kader van een gëıntegreerde bestrijding van de bloedmijt kunnen selectieve acariciden worden

ingezet ter correctie van de biologische bestrijding met H. miles. Daar de biologische bestrijding m.b.v.

H. miles vooral de juveniele stadia van de bloedmijt treft, dienen - om finaal het volledige bloedmijten-

spectrum te bestrijden - acariciden te worden ingezet die zeker inwerken op het adulte stadium van de

bloedmijt en - ter aanvulling van de biologische bestrijding - eventueel ook op de juveniele stadia. Aldus

verkrijgt men een complementaire werking van de biologische en de chemische bestrijdingsstrategieën.

Daar ‘hormoonacariciden’ zoals chitine synthese inhibitors (IRAC, 2010) niet inwerken op het volgroeide

bloedmijtenstadium, komen zij niet in aanmerking voor deze gëıntegreerde bestrijdingstrategie.

Met bovenstaande bestrijdingsstactiek zal het eistadium echter vrijwel onbestreden blijven. Dit komt

omdat het eistadium veelal niet gevoelig is voor pesticiden (zie 2.3.4 ). Ook H. miles zal in de biologische

bestrijding de eitjes van de bloedmijt grotendeels ongedeerd laten (zie 6.2.1 ). Dit hoeft nochtans geen

probleem te vormen, daar er verwacht kan worden dat uitgekomen eitjes achtereenvolgens geëlimineerd

zullen worden door de roofmijten en de selectieve acariciden. Dit is onder voorbehoud dat vernoemde

roofmijt niet al te veel hinder ondervindt van de acariciden tegen de bloedmijt (zie 6.5 ).

Een tweede grote bevinding betreft de voorkeur van H. miles voor de mijt T. putrescentiae. De voor-

raadmijt wordt verkozen boven de mobiele adulten en protonimfen van de bloedmijt (zie tabel 8 ) en

komt bovendien van nature voor in pluimveestallen (zie 4.2.5 ; Lesna et al., 2009). Deze vaststelling
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suggereert dat de meelmijt in de pluimveestal kan optreden als alternatieve prooi voor de bloedmijt. De

beheersing van de bloedmijt zou hierdoor negatief bëınvloed kunnen worden. Deze bevinding indiceert

voorzichtig dat T. putrescentiae best niet wordt ingezet als voorraadsprooi in bankersystemen. Banker-

systemen5 bieden volgens Lesna et al. (2012) potentieel om de predatorpopulaties op bepaalde hoogte

in de pluimveestal te bevorderen.

Desalniettemin moet deze stelling genuanceerd worden: bevindingen uit laboratoriumtesten mogen niet

zonder meer geëxtrapoleerd worden naar de praktijk. De biologische bestrijding zal in de pluimveestal

immers bëınvloed worden door tal van factoren en hun onderlinge interactie. Zo kunnen pesticiden,

silica’s, mestmanagement en staldesign een belangrijke impact hebben op het gedrag van zowel de

roofmijt als de voorraadmijt (Lesna et al., 2012). Om een antwoord te formuleren op de vraag of T.

putrescentiae in de stal kan worden ingezet als alternatieve prooi in bankersystemen, dient bijgevolg

meer onderzoek te worden gedaan.

Tot slot nog een kleine bedenking. Het is moeilijk om op basis van de Manly-index een uitspraak te doen

betreffende het verband tussen de hogere mortaliteit van kleinere stadia en hun netto-energiewaarde.

Deze laatste wordt in verband gebracht met het uiteindelijk aantal opgegeten prooien en wordt hoofdza-

kelijk bepaald door de totale energiewaarde per prooi ( = de energiewaarde per g prooi x het gewicht van

de prooi), de verteringsefficiëntie en de doeltreffendheid van de predatie. Echter, de Manly-index houdt

enkel rekening met de hoeveelheid aan prooien voor en na het experiment. Van de drie factoren die de

netto-energie bepalen, wordt aldus enkel de predatieëfficiëntie in rekening gebracht. De Manly-index

vertelt tenslotte niets over de efficiëntie van vertering of over de energiewaarde van de prooi. Hij geeft

enkel aan van welke prooi er het meeste zijn opgegeten. Met het oog op bestrijding is dit dus een goede

parameter. Men doelt hier immers op het reduceren van zoveel mogelijk schadeverwekkers.

Met het oog op de ontwikkeling van voedingssubstraten is de huidige Manly-index echter minder gepast.

Om een beter zicht te krijgen op de netto-energiewaarde van de prooi en de echte voorkeur van de

predator, zou een extra factor in de formule van de Manly-index in rekening gebracht moeten worden.

Indien deze formule gewogen zou worden met het gewicht van de prooi, zal de index een veel beter zicht

geven op de effectieve voorkeur van de predator.

6.3 Zoekgedrag

6.3.1 Resultaten

Figuren 9 t.e.m. 16 geven de cumulatieve gemiddelden weer van de gecorrigeerde predatie door H. miles

wanneer protonimfen (figuur 9 & 10 ), deutonimfen (figuur 11 & 12 ), adulten (D. gallinae) (figuur 13

& 14 ) en voorraadmijten (T. putrescentiae) (figuur 15 & 16 ) werden aangeboden in complexe en niet-

complexe arena’s. Figuren 9, 11, 13 en 15 vergelijken de predatie van een niet-uitgehongerde roofmijt

in een complexe arena met die in een eenvoudige arena. Figuren 10, 12, 14 en 16 vergelijken dan weer

de predatie van een uitgehongerde roofmijt (uithongeringsperiode: 12u) in een complexe arena met die

in een eenvoudige arena. In sommige grafieken, zoals figuur 15 en figuur 11, kan een dalende trend van

5Dit is een afgiftesysteem van verlengde duur waarin predatoren worden voorzien van een bepaalde niet-schadelijke

prooi om hun overleving te garanderen in tijden van schaarste
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de cumulatieve curve worden opgemerkt. Deze is te wijten aan het feit dat de natuurlijke mortaliteit in

de controle proportioneel hoger lag dan de mortaliteit in de proef. Door het doorvoeren van de correctie

voor de natuurlijke mortaliteit via de formule van Schneider-Orelli uitte dit zich in een daling van de

cumulatieve curve. Aangezien in dit experiment slechts 1 controle per 4 herhalingen werd uigevoerd, is

het gewicht van elke controle in de correctie aanzienlijk. Bovendien zal als gevolg hiervan - aangezien

met levende organismen wordt gewerkt - de variabiliteit zowel in de proeven als in de controles erg groot

zijn.

Uit de grafieken kan in eerste instantie worden opgemaakt dat het effect van het al dan niet uithongeren

van de roofmijt beperkt is. Ook kan worden afgeleid dat de predatie in de complexe arena’s vaak

hoger ligt dan die in de eenvoudige arena’s. Echter, voor een niet-uitgehongerde roofmijt werd voor

protonimfen (t = 0,56; p = 0,59), adulten (U = 6; p = 0,69) en voorraadmijten (t = 689; 0,52) bevonden

dat de aanwezigheid van obstakels geen significante invloed op de mortaliteit had (na 24u). Analoog

werd gevonden dat indien de roofmijt was onderworpen aan een uithongeringsperiode, de predatie van

zowel protonimfen (t = 0,40; p = 0,70), adulten (U = 5; p = 0,49) als voorraadmijten (t = 1,67; p =

0,15) na 24u niet significant verschillend was in aanwezigheid van hindernissen. Er kan besloten worden

dat de predatie onafhankelijk van het al dan niet uithongeren van de roofmijten niet significant verschilt

tussen een complexe arena en een eenvoudige voor de prooitypes protonimf, adult en voorraadmijt.

De predatie van deutonimfen na 24u bleek echter wel bëınvloed te worden door de aanwezigheid van de

vermiculiet en het al dan niet uitgehongerd zijn van de roofmijten. Indien de roofmijt uitgehongerd was,

bleek de predatie in aanwezigheid van vermiculiet niet significant te verschillen van de predatie in een

eenvoudige arena (U = 1; p = 0,06; figuur 12 ). Wanneer de roofmijt daarentegen niet uitgehongerd was,

bleek er een significant verschil te zijn in de predatie van deutonimfen bij vergelijking van een complexe

arena met een eenvoudige (U = 0; p = 0,03; figuur 11 ). Omgekeerd bleek ook dat in eenvoudige arena’s

een significant verschil optrad in de predatie van deutonimfen bij vergelijking tussen uitgehongerde en

niet-uitgehongerde roofmijten (U = 0,00; p = 0,03). Als de arena complex was, bleek dit niet het geval

te zijn (U = 3; p = 0,20).

Het is opmerkelijk dat enkel de predatie van het deutonimfenstadium onderhevig is aan de invloed

van de factoren vermiculiet en uithongering. Twee mogelijke verklaringen kunnen hiervoor naar voor

geschoven worden. Allereerst vertoont figuur 11 een sterke daling na 4u voor de proef die uitgevoerd

werd in de complexe arena. Op dit tijdstip was 1 van de 6 deutonimfen in de controle gestorven. Indien

de correctie voor de natuurlijke mortaliteit niet zou worden doorgevoerd, blijkt dat ook de predatie van

de deutonimfen niet significant verschilt tussen een complexe arena en een eenvoudige arena (p > 0,05).

Een andere verklaring kan gevonden worden in de lage predatie die werd waargenomen in de eenvoudige

arena in figuur 12. Die zou te wijten kunnen zijn aan toeval door het kleine aantal herhalingen per

proeftype (n=4) of aan het feit dat alle mobiele bloedmijtstadia - waaronder ook deutonimfen - zich

graag verschuilen aan de onderkant van het deksel van de grote arena. In deze bewuste proef was dit

laatste het geval: bijna alle deutonimfen bevonden zich bij de evaluaties op het deksel van de arena.

Daar H. miles minder de neiging heeft zich in de hoogte te begeven (Lesna et al., 2012), zou dit als

verklaring kunnen dienen voor de lage predatie in deze arena. In deze proef werd bewust voor gekozen

om de bloedmijten bij elke evaluatie op het deksel te laten zitten. Op die manier konden observaties

worden gedaan betreffende de verticale verplaatsing van H. miles.
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Een tweede vaststelling die uit de resultaten kan worden gemaakt betreft het aantal gepredeerde prooien.

Indien de predatiedata uit 6.1 vergeleken worden met de data bekomen in huidige proef, valt op dat de

huidige data - vooral het aantal gepredeerde voorraadmijten - lager liggen. Deze variatie kan worden

toegeschreven aan twee zaken. Allereerst werd in de zoekgedragproef - in tegenstelling tot de predatie-

proef - wel gecorrigeerd voor de natuurlijke mortaliteit. Vervolgens kan ook de verschillende proefopzet

een invloed hebben uitgeoefend op de predatiecapaciteit van H. miles. De zoekgedragproeven werden

immers uitgevoerd in grotere arena’s (Ø 9cm, 4cm hoog) dan de predatietesten (Ø 5,3cm, 1,3cm hoog).

Het is aanemelijk dat de roofmijt dan - in de eerste 24u - minder vogelmijten aantreft, vooral daar de

initiële densiteiten in de zoekgedragproeven iets lager lagen.

Tot slot kan men op basis van de kleine helling van de verbindingslijn tussen de verschillende datapunten

in onderstaande grafieken afleiden dat de gros van de predatie in de eerste twee uur plaatsvindt. Uit

eigen bevindingen tijdens het uitvoeren vaan de experimenten kan beaamd worden dat de roofmijt H.

miles steeds snel zijn prooi lokaliseert en verorberd.

6.3.2 Discussie

De bekomen resultaten suggeren dat een complexe omgeving, zoals een pluimveestal, geen significante

invloed heeft op de predatie van de roofmijt H. miles. Aangezien de predatie in complexe arena’s in de

experimenten vaak zelfs hoger ligt dan de predatie in eenvoudige arena’s (zie figuur 9 t.e.m. 16 ) kan

verondersteld worden dat de aanwezigheid van obstakels de roofmijt prikkelt en aanzet tot zoeken en

predatie. Dit pleit in het voordeel van het gebruik van deze biologische bestrijder in de gëıntegreerde

bestrijding van de vogelmijt in de pluimveestal.

Verder werd ondervonden dat de roofmijt minder geneigd is zich in de hoogte te verplaatsen. Hiermee

worden de bevindingen van Lesna et al. (2012) - betreffende het ontbreken van verticale verplaatsing

door H. miles in de stal - bevestigd. Deze bodemmijt verblijft in de stal immers vooral in de strooi-

sellaag op de stalvloer en rond de mestband, terwijl bloedmijten de tendens hebben om zich in de

hogere regionen van de stal te begeven. Vooral in volières kan dit voor een mismatch zorgen tussen

de biologische bestrijder H. miles en zijn doelplaag, de vogelmijt. Om de biologische bestrijding onder

praktijkomstandigheden toch op peil te houden, is het bijgevolg een ‘must’ om op een zekere hoogte in

de stal artificiële kweekomgevingen te voorzien waarin roofmijten kunnen gedijen (Lesna et al., 2012).

Ook de factor uithongering blijkt geen significant effect te hebben op de predatie. Er werd in dit experi-

ment een uithongeringsperiode van 12u aangehouden. Uit de literatuur blijkt echter dat dit een relatief

korte uithongeringsduur is. Bij onderzoek naar de predatiecapaciteit van H. aculeifer werd immers een

uithongeringsperiode gehanteerd van 60 dagen (Baatrup et al., 2006). Opmerkelijk is overigens dat

deze uithongeringsperiode geen significante invloed had op de predatie van H. aculeifer. Het ontbreken

van een significante invloed van de uithongeringsperiode op de predatiecapaciteit is in se een gunstig

gegeven voor de verdere commersialisatie van de mijt H. miles. Hoe dan ook is het onwaarschijnlijk dat

de polyfage H. miles in een pluimveestal zonder voedsel komt te zitten daar er in een stal zitten erg veel

arthropoden aanwezig zijn (Axtell, 1998; Lesna et al., 2009).

Naar de toekomst toe zou het interessant kunnen zijn om de predatiecapaciteit van H. miles in een

complexe omgeving en in aanwezigheid van alternatieve prooien te onderzoeken. Immers, op die manier
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kan onder laboratoriumomstandigheden de stalomgeving het best worden gëımiteerd.

6.4 ‘Intraguild predation’

6.4.1 Resultaten

Figuur 17 t.e.m. 20 geven de onderlinge predatie van H. miles en A. casalis weer uitgedrukt in

de cumulatieve mortaliteit van elke roofmijt. Vier verschillende situaties werden hierbij beproefd :

eenvoudige arena’s zonder prooien (figuur 17 ), eenvoudige arena’s met prooien (figuur 18 ), complexe

arena’s zonder prooien (figuur 19 ) en complexe arena’s met prooien (figuur 20 ). Als prooi werd gebruik

gemaakt van de protonimfen van Dermanyssus gallinae.

Figuur 17: Intraguild predation van H. miles

en A. casalis uitgedrukt in aantal gestorven

mijten (cumulatief, n = 20) in een

niet-complexe arena zonder prooien na 12u,

24u, 36u en 48u.

Figuur 18: Intraguild predation van H. miles

en A. casalis uitgedrukt in aantal gestorven

mijten (cumulatief, n = 20) in een

niet-complexe arena met prooien na 12u, 24u,

36u en 48u.

Figuur 19: Intraguild predation van H. miles

en A. casalis uitgedrukt in aantal gestorven

mijten (cumulatief, n = 20) in een complexe

arena zonder prooien na 12u, 24u, 36u en 48u.

Figuur 20: Intraguild predation van H. miles

en A. casalis uitgedrukt in aantal gestorven

mijten (cumulatief, n = 20) in een complexe

arena met prooien na 12u, 24u, 36u en 48u.

Uit de grafieken valt op dat de predatiedruk van H. miles op A. casalis onder de vier verschillende
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situaties veel groter is dan de predatiedruk van A. casalis op H. miles. Deze veronderstelling kan

statistisch worden bevestigd (zie tabel 9 ). Deze tabel geeft aan dat de mortaliteit tussen beide roofmijten

na 48u significant verschillend is (p < 0,05) onafhankelijk van de aanwezigheid van hindernissen of

alternatieve prooien.

Tabel 9: Wald χ2-statistiek en bijhorende p-waarde na uitvoering van een binaire logistische regressie

met als afhankelijke variabele de mortaliteit gesplitst op de aanwezigheid van prooien en type arena

(eenvoudig of complex).

Complexe arena Eenvoudige arena

Prooien χ2 = 10,10 χ2 = 8,97

p = 0,00 p = 0,00

Geen prooien χ2 = 13,46 χ2 = 7,64

p = 0,00 p = 0,01

Verder wijst logistische binaire regressie ook uit dat noch de aanwezigheid van prooien (χ2 = 0,67; p

= 0,41), noch de aanwezigheid van hindernissen (χ2 = 0,67; p = 0,41) de predatie van H. miles op

A. casalis na 48u bëınvloed. Ook kan uit de grafieken worden opgemaakt dat de predatie veeleer snel

optreedt: in de eerste 12u is vaak (niet in figuur 17 ) het merendeel van het totaal aantal gepredateerde

prooien reeds gestorven. Dit bevestigt de bevindingen uit 6.3.

6.4.2 Discussie

Er werd reeds aangegeven dat bloedmijten ook in de hogere regionen van de stal worden teruggevonden

terwijl dit voor de roofmijten H. miles en A. casalis niet het geval is. Hoewel beide roofmijten de tendens

hebben laag in de stal te blijven, is A. casalis daar minder toe geneigd dan H. miles (resp. 68,3% vs

77,2% in de mestfractie op de bodem; Lesna et al., 2012). Met het oog op een gëıntegreerde bestrijding

van de vogelmijt, zouden de biologische bestrijders H. miles en A. casalis aldus gecombineerd kunnen

worden ingezet in de pluimveestal. Men hoopt zo op een complementaire bestrijding van de bloedmijt

D. gallinae, waarbij A. casalis vooral bloedmijten uit de bovenste lagen van de stal predeert (in hoger

gelegen legnesten, zitstokken, etc.) en H. miles zich meer richt op de prooien in het strooisel van de

stal.

De bekomen resultaten suggereren echter dat deze theorie in de praktijk niet haalbaar is. Er blijkt

immers ‘intraguild predation’ op te treden. Dit is een fenomeen dat zich voordoet wanneer meerdere

biologische bestrijders te samen worden ingezet en waarbij soorten die dezelfde gastheer of prooi delen -

en bijgevolg in competitie staan met elkaar - ook een trofische interactie aangaan met elkaar (Rosenheim

et al., 1995). Zo is H. aculeifer een gekende intraguild predator. Ook van H. miles wordt omwille van

zijn polyfage natuur vermoed dat deze interactie zich kan voordoen (Pochubay & Grieshop, 2012).

In dit geval blijkt er zich een voornamelijk unidirectionele intraguild predatie voor te doen waarbij H.

miles zich voedt op zijn concurrent A. casalis. Ondanks de kleine schaal van de uitgevoerde testen,

doet de hoge predatie van H. miles op A. casalis - zelfs in aanwezigheid van voldoende prooien en

hindernissen - vermoeden dat beide roofmijten niet op een efficiënte manier kunnen worden ingezet in

de stal. Tenslotte zou het floreren van de H. miles-populaties - ervan uitgaande dat H. miles zich kan
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voortplanten op een dieet van A. casalis - ten koste gaan van de A. casalis-populaties. De beoogde

einddoelstelling, nl. het bestrijden van de bloedmijt op meerdere niveau’s in de stal, kan hierdoor niet

worden gehaald. Naar de toekomst toe, zou het interessant zijn om te onderzoeken of H. miles zich

daadwerkelijk kan voortplanten op A. casalis.

Verder bevestigen deze resultaten het polyfage karakter van H. miles. Er werd aangetoond dat de

aanwezigheid van prooien de predatie van H. miles op A. casalis niet significant bëınvloed. Dit doet

vermoeden dat A. casalis wordt verkozen boven het protonimfenstadium van D. gallinae en versterkt

bovenstaande hypothese. Een mogelijk reden voor de preferentie voor A. casalis zou kunnen terugge-

vonden worden in de hoge mobiliteit van A. casalis. Daar geen data zijn bijgehouden over de mortaliteit

van de protonimfen kon de Manly-index (β) van H. miles echter niet worden uitgemaakt.

6.5 Neveneffecten van acariciden

In figuur 21 en 22 wordt de gecorrigeerde mortaliteit op dag 3 van Hypoaspis miles - na behandeling

met respectievelijk 3 concentraties milbemectine en 3 concentraties spinosad bij telkens twee toedie-

ningswijzen - weergegeven. Enkel de resultaten op de derde dag worden weergegeven daar dan veelal de

hoogste nettomortaliteit plaatsvond. Bovendien wordt de derde dag na behandeling in toxiciteitsstudies

vaak als referentie genomen. Twee potentiële wegen van blootstelling aan elk pesticide werden getest:

via contact met het exoskelet en na inname van behandelde prooien. In praktijk kan de roofmijt immers

direct in aanraking komen met een biocide na een sproeibehandeling van de stal of indirect via orale

consumptie van gecontamineerde prooien.

Uit beide grafieken kan opgemaakt worden dat de sterfte - onafhankelijk van de toegepaste concentratie

van het betreffende acaricide - nooit de waarde van 10% overstijgt. Bovendien zijn de variaties tussen

de verschillende concentraties per acaricide en per toedieningswijze beperkt. Dit kan statistisch worden

bevestigd (zie tabel 10 ). Deze tabel toont aan dat de verschillende concentraties toegepast per acaricide

en per toedieningswijze geen significant verschil teweegbrengen in de mortaliteit van de roofmijt na 72u

(p > 0,05).

Tabel 10: Significantie met Wald χ2-statistiek en bijhorende p-waarde van het verschil in mortaliteit

per concentratie na uitvoering van een binaire logistische regressie gesplitst op acaricide en

toedieningswijze.

Milbemectine Spinosad

Contact χ2 = 0,00 χ2 = 1,04

p = 0,99 p = 0,31

Via voeding χ2 = 0,13 χ2 = 0,5

p = 0,72 p = 0,48

De impact van beide toedieningswijzen op de mortaliteit werd eveneens nagegaan. De manier van

toedieningswijze bleek - onafhankelijk van de concentratie en het toegpaste acaricide - geen significante

invloed te hebben op de mortaliteit na 72u (p > 0,05; zie tabel 11 ). De laagste milbemectineconcentratie

(2,5mg/L) werd bij de contacttoepassing niet meegenomen in de verwerking daar de resultaten met hoge
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Figuur 21: Mortaliteit van adulte H. miles-wijfjes na dag 3 na behandeling met

milbemectine bij verschillende concentraties (2,5mg/L; 5mg/L; 10mg/L) en bij 2

verschillende toedieningswijzen (contact of via voeding). De proef bij 2,5mg/L bij de

contacttoepassing werd niet weergegeven daar de resultaten gebiased zijn (zie 5.2.5 )

Figuur 22: Mortaliteit van adulte H. miles-wijfjes na dag 3 na behandeling met spinosad bij

verschillende concentraties (1000mg/L; 2000mg/L; 4000mg/L) en bij 2 verschillende

toedieningswijzen (contact of via voeding)
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waarschijnlijkheid gebiased waren (zie 5.2.5 ). Aangezien de twee hogere concentraties wel succesvol

waren, zal dit ons niet beletten om conclusies te trekken aangaande het acaricide milbemectine.

Tabel 11: Significantie met Wald χ2-statistiek en bijhorende p-waarde van het verschil in mortaliteit

o.b.v. toedieningswijze na uitvoering van een binaire logistische regressie gesplitst op acaricide en

concentratie.

Milbemectine Spinosad

Laagste concentratie / χ2 = 0,37

/ p = 0,54

Middelste concentratie χ2 = 0,00 χ2 = 0,00

p = 0,99 p = 0,99

Hoogste concentratie χ2 = 0,05 χ2 = 1,02

p = 0,82 p = 0,31
De laagste concentratie van milbemectine (2,5mg/L) werd niet verwerkt wegens bias van de resultaten.

Tot slot werd nagegaan of beide acariciden een significant verschillend effect hebben op de roofmijt.

Ook dit laatste bleek niet het geval te zijn (p > 0,05; na 72u; zie tabel 12 ).

Tabel 12: Significantie met Wald χ2-statistiek en bijhorende p-waarde van het verschil in mortaliteit

per acaricide na uitvoering van een binaire logistische regressie gesplitst op toedieningswijze en

concentratie.

Contact Via voeding

Laagste concentratie / χ2 = 0,19

/ p = 0,67

Middelste concentratie χ2 = 0,00 χ2 = 0,00

p = 0,99 p = 0,99

Hoogste concentratie χ2 = 0,21 χ2 = 0,62

p = 0,65 p = 0,44
De laagste concentratie van milbemectine (2,5mg/L) werd niet verwerkt wegens bias van de resultaten.

6.5.1 Discussie

In het kader van deze thesis wordt de toepassing van selectieve biociden ter correctie van de biologische

bestrijding met H. miles naar voor gebracht als een mogelijke beheersingsstrategie van de bloedmijt in

pluimveestallen. Een belangrijk aspect dat bij deze gecombineerde bestrijding moet worden nagegaan

betreft het neveneffect van het toegepaste biocide op de biologische bestrijder. Aan de hand daarvan

moet dan vervolgens het tijdstip van toepassing in de stal worden bepaald. Het feit dat zowel het

plaagorganisme D. gallinae als de bestrijder H. miles beide tot de orde Mesostigmata behoren, indiceert

reeds dat er neveneffecten zouden kunnen optreden.

De producten Milbeknock R© (milbemectine) en Elector R© (spinosad) werden hier als acaricide aange-

wend. Dit zijn beide natuurlijke producten afgeleid van micro-organismen (zie 3.4.1 ). Elector is in
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België reeds een tweetal jaar in gebruik; Milbeknock R© is echter nog niet toegelaten voor gebruik in de

pluimveehouderij maar maakt daartoe een grote kans. Voor milbemectine werden in huidige proeven de

velddosis uit de gewasteelt getest (5mg/L) en een veelvoud hiervan (10mg/L). Dit zijn - in vergelijking

met de mortaliteit die de concentraties teweegbrengen bij de bloedmijt - redelijk hoge concentraties: de

LC50-waarde van de bloedmijten is bij onderdompeling met het product immers slechts 2mg/L.

In de wetenschappelijke literatuur is weinig informatie voorhanden betreffende de toxiciteit van milbe-

mectine op de roofmijt H. miles. Het bedrijf Biobest communiceert echter wel een neveneffectenlijst

waarin milbemectine en spinosad vermeld staan voor H. miles. Het bedrijf geeft aan dat spinosad zowel

bij een spuittoepassing als bij een aangiettoepassing onschadelijk is voor zowel de nimfen als de adulten

van Hypoaspis spp. Een product is volgens hen onschadelijk indien de sterfte van het nuttig organisme

lager dan 25% bedraagt. Het product milbemectine zou bij spuittoepassing echter een matige toxiciteit

vertonen. Dit komt overeen met een sterfte tussen 50% en 75%. Er wordt evenwel nergens aangegeven

bij welke concentratie de proeven werden uitgevoerd of na hoeveel tijd de sterfte werd geëvalueerd.

Bovendien wordt de officiële indeling van het IOBC (International Organisation for Biological and In-

tegrated Control; zie tabel 13 ) niet gevolgd. Er zijn bijgevolg voor de consument erg weinig eenduidige

data beschikbaar om aan gëıntegreerde bestrijding te doen.

Uit de bekomen resultaten blijkt dat zowel de toxiciteit van spinosad als die van milbemectine erg laag is.

De sterfte blijft immers steeds onder 10%. Aldus behoren bovenstaande producten qua toxiciteit volgens

de indeling van het IOBC (tabel 13 ) voor alle onderzochte concentraties tot de categorie ‘Onschadelijk tot

licht schadelijk’. Eigenlijk zouden nog testen moeten worden uitgevoerd naar de invloed op de fecunditeit

van H. miles. Indien de daling in de reproductie kleiner blijkt te zijn dan 30% mag vervolgens besloten

worden dat dit product geen neveneffect heeft op de roofmijt H. miles. Indien blijkt dat de daling groter

is dan 30%, zal het product als ‘licht schadelijk’ beschouwd worden. Als dit laatste het geval is, kan

nog verder worden onderverdeeld o.b.v. de persistentie van het product. Indien mortaliteit optreedt

binnen 5 dagen, wordt het product beoordeeld als ‘licht nawerkend’. Indien het product na 30 dagen

nog toxisch is, wordt het bestempeld als ‘persistent’.

Tabel 13: Categoriën betreffende de mate van toxiciteit volgens IOBC

Mortaliteit Categorie

≤ 30% Onschadelijk tot licht schadelijk

30%-79% Licht schadelijk

80%-99% Matig schadelijk

100% Schadelijk

Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat noch de keuze van het acaricide, noch de concentratie, noch

de toepassingswijze in deze proeven significante verschillen in de mortaliteit van de roofmijt opleverden.

Bij het kiezen van een acaricide en een concentratie voor toepassing in de stal, dient men - bij keuze tussen

spinosad en milbemectine bij de aanbevolen concentraties - bijgevolg enkel rekening te houden met hun

werking op de bloedmijt. Ook kan besloten worden dat - indien de kippen geen schade ondervinden van

het product - men de behandeling in theorie zou kunnen toepassen op hetzelfde tijdstip als het uitzetten

van de roofmijten in de pluimveestal gebeurt. Aangezien Elector volgens de producent onschadelijk zou

zijn voor de kippen, zou dit product in het kader van een gëıntegreerde bestrijding toegepast kunnen
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worden terwijl pluimvee en roofmijten aanwezig zijn in de stal.

Aangezien in de praktijk vaak hogere concentraties worden toegepast dan aangegeven door de fabricant

van een pesticide, zou het naar de toekomst toe interessant zijn om experimenten te verrichten naar

de neveneffecten op H. miles bij concentraties hoger dan deze die hier werden onderzocht. Zo zou men

immers te weten kunnen komen vanaf welke concentratie de roofmijt wel beduidende hinder ondervindt

van de producten milbemectine en spinosad. Daar het niet pastte binnen het tijdsbestek van deze thesis

om meer concentraties te testen, werden hier slechts de concentraties getest gebaseerd op de velddosis

aangeraden door de producent (zie 5.2.5 ).
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Deel III

Algemene conclusie

De praktische implementatie van Hypoaspis miles in pluimveestallen vertoont potentieel binnen het kader

van een gëıntegreerde bestrijding. Zo geeft deze roofmijt blijk van een minstens even goede predatie in

een complexe omgeving als in een eenvoudige omgeving. Het lijkt er zelfs op dat het zoekgedrag van

de roofmijt geprikkeld wordt door de aanwezigheid van obstakels. Niet-uitgehongerde mijten vertonen

eveneens een even goede predatie dan de uitgehongerde exemplaren. Verder vertoont deze mijt een

voorkeur voor het larvestadium van D. gallinae. Daar dit een klein stadium is, eet de roofmijt er ook

aanzienlijk meer dan van de grotere stadia zoals adulten. Naar bestrijding toe is dit een pluspunt.

Nadelig dan weer is dat deze polyfage mijt de in-pluimveestallen-aanwezige alternatieve prooi, Tyropha-

gus putrescentiae, verkiest boven adulten en protonimfen van D. gallinae. Dit kan een goede bestrijding

in stallen potentieel ten slechte komen. Het is eveneens de polyfagie van H. miles die belet dat deze roof-

mijt samen met ‘guild’-genoot A. casalis kan worden ingezet. De roofmijt vertoont immers ‘intraguild

predation’ op deze laatste en dit zelfs in een geveinsde stalomgeving op laboratoriumschaal. Daarbij

komt dat deze bodemmijt vooral predeert in de strooisellaag van de stal, terwijl bloedmijten de neiging

hebben zich hoger in de stal op te houden. Onderzoek in semi-praktijkomstandheden moet uitwijzen of

bankersystemen hier een oplossing voor kunnen bieden.

Verder blijkt een gëıntegreerde bestrijding gebruikmakende van H. miles samen met de actieve bestand-

delen milbemectine of spinosad een haalbare kaart daar de roofmijt nagenoeg geen hinder ondervindt van

deze stoffen. Milbemectine maakt als ‘biopesticide’ veel kans om toegelaten te worden op de Belgische

markt ter bestrijding van de vogelmijt.

Een van de praktische beperkingen waarmee de gëıntegreerde vogelmijtbestrijding in België wordt ge-

confronteerd, is het ontbreken van een duidelijk overzicht en een goede communicatie betreffende de

toegelaten producten ter bestrijding van de bloedmijt in de pluimveehouderij. Daar elk lidstaat boven-

dien zijn eigen invulling kan geven aan de Europese richtlijnen, is er gevaar voor concurrentievervalsing

tussen de lidstaten. Aangezien de vogelmijtproblematiek er toch één is die heel Europa in de ban houdt,

zou de wetgeving betreffende toegelaten bestrijdingsmiddelen voor de pluimveehouderij beter volledig

worden overgeheveld naar het Europese niveau.

Tot slot dient het belang van preventie en hygiëne in een gëıntegreerde bestrijding te worden benadrukt.

Verder hebben ook factoren zoals de staldesign een grote impact op de bloedmijtpopulaties. Indien

stallen meer uniform zouden worden aangelegd, zou een op maat gemaakte bestrijding kunnen worden

uitgedokterd. In besluit kan gesteld worden dat meer onderzoek in semi-praktijkomstandigheden, ook

meer inzichten zal bieden betreffende de haalbaarheid van een gëıntegreerde bestrijding gebruikmakende

van de roofmijt Hypoaspis miles. Hierbij dient vooral aandacht geschonken te worden aan concepten

zoals bankersystemen en de uitzet en overleving van de roofmijten in de stal.
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[67] Nordenfors H, Höglund J & Uggla A (1999). Effects of Temperature and Humidity on Oviposi-

tion, Molting and Longevity of Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae). Journal of medical

Entomology, Volume 36, Issue 1, 68-72
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Roten Vogelmilbe mit einem Phenolderivat. Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft Service
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[92] Tucci E, Prado A & Araújo R (2008). Development of Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanys-

sidae) at different temperatures. Veterinary parasitology, Volume 155, 127-132
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