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SAMENVATTING 
 

Sinds 2009 is de tomatenmineermot Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), één van de 

schadelijkste plagen van tomatenplanten, ook in België aanwezig. Vermits reeds resistentie werd 

aangetoond tegen verschillende chemische bestrijdingsmiddelen en deze bovendien schadelijk 

kunnen zijn voor nuttige organismen in het gewas wordt volop naar meer duurzame, biologische 

beheersstrategieën gezocht om deze plaag onder controle te houden.  

De roofwants Macrolophus pygmaeus (Rambur) (Hemiptera: Miridae) is momenteel in West-Europa 

het meest gecommercialiseerde, biologisch bestrijdingsmiddel tegen T. absoluta in kassen. Aangezien 

de efficiëntie van deze roofwants tegen T. absoluta nog niet optimaal blijkt te zijn, had dit 

onderzoekswerk als doel meer inzicht te verwerven in de predatiecapaciteit van deze roofwants als 

predator van de tomatenmineermot.  

In een eerste experiment werd onderzocht welke stadia van M. pygmaeus een nuttige bijdrage 

hebben in de bestrijding van T. absoluta. Hiervoor werd de predatie van zowel de nimfenstadia als de 

mannelijke en vrouwelijke adulten van de roofwants op het eistadium en alle larvenstadia van de 

mineermot nagegaan. Vervolgens werd in een tweede proefopstelling de preferentie van M. 

pygmaeus ten aanzien van eitjes en larven bestudeerd. Daarvoor werd aan het vijfde nimfenstadium 

en de vrouwelijke adulten een combinatie van eitjes en tweedestadiumlarven (L2) van dit plaaginsect 

aangeboden. Ten slotte werd een laboratoriumexperiment opgezet om aan te tonen of de 

fotoperiode en de temperatuur al dan niet een invloed hebben op de predatiecapaciteit van M. 

pygmaeus. Dit werd getest met vrouwelijke adulten onder een combinatie van twee verschillende 

temperaturen (18 °C en 25 °C ) en twee verschillende lichtregimes (12L:12D en 16L:8D).  

Alle geteste stadia van de roofwants, zelfs het eerste nimfenstadium, bleken in staat eitjes van de 

tomatenmineermot te consumeren. Daar waar voor de predatie op de larven van de plaag het eerste 

nimfenstadium enkel de tweedestadiumlarven predeerde, kon het derde nimfenstadium hiernaast 

ook de eerstestadiumlarven doden. Het vijfde nimfenstadium en de vrouwelijke en mannelijke 

adulten bleken bovendien ook de larven van het derde stadium te consumeren. Geen enkel stadium 

van de roofwants kon de larven van het vierde en laatste larvenstadium van de mineermot bestrijden. 

De kleinere larven werden, ongeacht het stadium van M. pygmaeus, meer geconsumeerd. De 

adulten waren de beste predators alhoewel het vijfde nimfenstadium dezelfde predatiecapaciteit 

vertoonde als de vrouwelijk adulten.  
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De resultaten van de preferentieproeven waren analoog voor het geteste vijfde nimfenstadium en de 

vrouwelijke adulten. De berekening van Manly’s preferentie-index (βj) toonde een voorkeur voor het 

eistadium van T. absoluta als de roofwants een combinatie van 5 Ei - 5 L2, 10 Ei - 5 L2 of 5 Ei - 10 L2 

aangeboden kreeg. Wanneer echter 20 Ei - 5 L2 of 30 Ei - 5 L2 werden aangeboden als prooi, werden 

geen verschillen opgespoord tussen de verwachte en de berekende βj. Bijgevolg kon er niet 

éénduidig geconcludeerd worden of één van beide stadia geprefereerd wordt. Vermits er steeds een 

constant aantal larven gepredeerd werd, ongeacht de combinatie met de aangeboden hoeveelheid 

eitjes (5, 10, 20 of 30) kan er wel besloten worden dat ook bij een zeer zware besmetting van eitjes  

de roofwants toch nog steeds enkele larven zal consumeren.  

De laatste laboratoriumexperimenten toonden aan dat er significant meer eitjes gepredeerd werden 

bij 25 °C dan bij 18 °C maar dit enkel bij een fotoperiode van 12L:12D. Ook werd er bij 18 °C en 

16L:8D significant meer geconsumeerd dan bij 18°C en 12L:12D. Hieruit kan geconcludeerd worden 

dat er inderdaad een verminderde predatie is bij 18 °C in combinatie met een daglengte van 12L:12D, 

maar zelfs in deze omstandigheden was het aantal geconsumeerde eitjes nog steeds hoog.  

Uit deze drie soorten laboratoriumexperimenten kan met enige voorzichtigheid besloten worden dat 

M. pygmaeus een efficiënte predator is van T. absoluta. In de toekomst is vooral verder onderzoek 

nodig om te achterhalen of de predatie-capaciteit van deze roofwants ook op serre-niveau ten volle 

tot uiting komt en of de predator bijgevolg doeltreffend genoeg is om als enige bestrijdingsmiddel 

ingezet te worden tegen de tomatenmineermot.  
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INLEIDING 
 

De tomatenmineermot, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), is één van de 

schadelijkste plagen van tomatenplanten. Het is een Zuid-Amerikaans insect dat in 2006 voor het 

eerst in Spanje geobserveerd werd en zich sindsdien razendsnel verspreidde over het Middellandse 

Zeegebied. In 2009 werd de plaag voor het eerst in België gesignaleerd (Moerkens & Wittemans, 

2011). De larven maken onregelmatige, blaasvormige mineergangen in de bladeren wat leidt tot 

minder fotosynthesecapaciteit met kwaliteitsverlies en productieverlaging als gevolg. Hiernaast 

kunnen ook de vruchten aangetast worden waardoor deze ongeschikt worden voor consumptie 

(EPPO, 2005). Wanneer er geen controlemaatregelen worden genomen, kan de mineermot 80 tot 

100 % opbrengstverlies veroorzaken (Desneux et al., 2010).  

Tomaat is één van de meest gecultiveerde groentegewassen (meer dan 4,8 miljoen hectare) en is van 

groot economisch belang wereldwijd. In 2012 werden er ongeveer 158 miljoen ton tomaten 

wereldwijd geproduceerd (FAOSTAT, 2014). Ook in België is het areaal tomaat aanzienlijk met een 

beplante oppervlakte van 474 hectare of een productie van meer dan 218 000 ton. In 2004 werd de 

mot toegevoegd aan de EPPO A1 lijst voor plagen die aanbevolen worden voor regulering als 

quarantaine plagen (plagen die niet aanwezig zijn in EPPO gebieden) en in 2009 werd ze 

getransfereerd naar de A2 lijst (plagen die lokaal aanwezig zijn in EPPO gebieden) (EPPO, 2005; EPPO, 

2013b).  

De chemische bestrijding van T. absoluta moet tot een minimum beperkt worden. Enerzijds vanwege 

de schadelijkheid van sommige werkzame stoffen tegen niet-doelorganismen zoals predatoren en 

bijen (Figuls et al., 1999; Tedeschi et al., 2001; Arnó & Gabarra, 2011), anderzijds omwille van de 

resistentie die de tomatenmineermot reeds ontwikkeld heeft tegen verschillende insecticiden (IRAC, 

2011). Bovendien moet, door de invoering van de Europese Richtlijn 2009/128/EC voor een 

duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vanaf 1 januari 2014 de gewasbescherming in 

de landbouw gebeuren volgens de principes van geïntegreerde bestrijding (European Commission, 

2009). Om deze redenen wordt heel wat onderzoek verricht naar meer duurzame, biologische 

beheersstrategieën om deze plaag onder controle te houden.  

In de praktijk is in West-Europa Macrolophus pygmaeus (Rambur) (Hemiptera: Miridae) momenteel 

het meest gebruikte biologisch bestrijdingsmiddel tegen T. absoluta in kassen. Helaas blijkt deze 

predator enkele tekortkomingen te vertonen. Macrolophus pygmaeus zou vooral aan het begin van 

de teelt (bij koudere temperaturen) en bij hoge plaagdruk T. absoluta niet voldoende onder controle 

houden. Vermits deze bevindingen echter nog niet gestaafd werden met wetenschappelijk 

onderzoek, had dit onderzoekswerk als doel meer inzicht te verwerven in de efficiëntie van de 

roofwants als predator van T. absoluta. Daarvoor werden drie verschillende experimenten 

uitgevoerd. Ten eerste werd getracht te achterhalen welke stadia van de roofwants een nuttige 

bijdrage hebben in de bestrijding van T. absoluta. Hiervoor werd de predatie van zowel enkele 

nimfenstadia als de adulten van M. pygmaeus op het eistadium en alle larvenstadia van T. absoluta 
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nagegaan. In een tweede experiment werd onderzocht of de roofwants een preferentie heeft voor 

de eitjes of de larven van T. absoluta. Indien deze predator een éénduidige voorkeur blijkt te hebben 

voor één van beide stadia, kan eventueel aangeraden worden een combinatie van verschillende 

natuurlijke vijanden uit te zetten in de praktijk.  

Aangezien de populatieopbouw van M. pygmaeus in het begin vrij moeizaam verloopt en deze wants 

pas na enkele maanden een stabiele populatie doorheen de serre bereikt, zou een vroegere 

uitzetting voordelen bieden voor de biologische bestrijding. Bij een uitzetting in het voorjaar dient 

echter rekening gehouden te worden met een lagere temperatuur en een kortere daglengte. Een 

derde en laatste laboratoriumexperiment werd daarom opgezet om na te gaan of het lichtregime en 

de temperatuur al dan niet een invloed hebben op de predatiecapaciteit van de adulten van M. 

pygmaeus. Dit werd getest aan de hand van vier verschillende regimes waarbij twee verschillende 

temperaturen (18 °C en 25 °C) gecombineerd werden met twee verschillende fotoperiodes (12L:12D 

en 16L:8D). 

Op basis van de bekomen resultaten kan achterhaald worden of M. pygmaeus een efficiënte 

predator is van T. absoluta en of er aanvullende beheersingsmaatregelen nodig zijn om de 

plaagonderdrukking te verbeteren en zo de geïntegreerde bestrijding van de tomatenmineermot te 

optimaliseren.  
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DEEL I: LITERATUURSTUDIE 
 

1 De tomatenmineermot Tuta absoluta  
 

 Taxonomie en algemene kenmerken 1.1
 

De tomatenmineermot Tuta absoluta werd in 1917 voor het eerst beschreven door Meyrick als 

Phthorimaea absoluta. Sindsdien werd taxonomisch heel wat herschikt en wijzigde de genusnaam 

vier keer. Zo veranderde Clarke in 1962 het genus naar Gnorimoschema. Twee jaar later wijzigde 

Povolny de wetenschappelijke naam naar Scrobipalpula absoluta, om hem in 1987 te vervangen door 

Scrobipalpuloides absoluta. Door een wijziging in de taxonomie in 1994 verkreeg de 

tomatenmineermot zijn huidige wetenschappelijke naam Tuta absoluta (Barrientos et al., 1998; EPPO, 

2005). De volledige classificatie is als volgt (USDA, 2011; Tirry, 2012): 

Regnum: Animalia          

 Fylum: Arthropoda         

  Subfylum: Uniramia        

   Classis: Insecta        

    Superordo: Endopterygota     

     Ordo: Lepidoptera     

      Subordo: Dytrisia    

       Superfamilia: Gelechioidea  

        Familia: Gelechiidae  

         Subfamilia: Gelechiinae 

                  Tribus: Gnorimoschemini

              Genus : Tuta 

              Species: absoluta 

Tuta absoluta (Meyrick) behoort tot de klasse van de Insecta. Insecten hebben twee complexogen, 

één paar antennen en meestal drie paar gelede poten. De drie complexen (cephalon, thorax en 

abdomen) zijn goed van elkaar gescheiden en dikwijls bevinden zich twee paar vleugels op de thorax 

(Tirry et al., 2010; Tirry, 2012). 

Daarnaast wordt de mineermot onderverdeeld bij de superorde van de Endopterygota. Deze 

organismen kennen een holometabole ontwikkeling waarbij de overgang van larve naar adult over 

een popstadium gebeurt (Tirry et al., 2010). 

  

http://www.q-bank.eu/Arthropods/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=5043406000000027&Rec=8717&Fields=All
http://www.q-bank.eu/Arthropods/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=5043406000000027&Rec=8717&Fields=All
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Het hoofdkenmerk van de Lepidoptera (vlinders en motten) zijn twee paar vliezige en relatief 

beaderde vleugels die bedekt zijn met schubben. De adulten hebben likkend-zuigende monddelen 

zoals bij T. absoluta het geval is of kunnen ontbreken. De larven worden rupsen genoemd en bezitten 

monddelen van het bijtende type. Het popstadium bij de Lepidoptera is dikwijls een bedekte pop en 

kan zoals bij T. absoluta in een zijdeachtige cocon liggen (Tirry, 2012). 

Motten worden gegroepeerd binnen de onderorde van de Dytrisia, ook Frenatae genoemd. Het 

belangrijkste kenmerk van de Frenatae is de voorrand van de achtervleugels die aan de basis één of 

meer stevige haren (frenulum) bezit. De achtervleugels zijn bovendien onvolledig beaderd. Er zijn 

maximaal tien overlangse aders die de vleugelrand bereiken (Tirry, 2012).  

 

 Oorsprong en verspreiding 1.2
 

Tuta absoluta komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en werd voor het eerst beschreven in Peru. Sinds 

de jaren 80 is de mineermot één van de belangrijkste plagen op tomaten in Argentinië, Bolivia, 

Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Panama, Paraguay, Uruguay en Venezuela (Desneux et al., 2010; 

EPPO, 2013c). Hoewel T. absoluta vermeld wordt op de EPPO A2-lijst (EPPO, 2013b) is het volgens de 

Europese regelgeving EC/2000/29 geen quarantaineorganisme. In het verleden werden tomaten die 

afkomstig waren uit ontwikkelingslanden bijgevolg niet onderworpen aan fytosanitaire inspecties bij 

import en transport binnen de Europese gemeenschap. De insleep van T. absoluta in Europa kan een 

gevolg zijn van deze onzorgvuldigheid (Desneux et al., 2010).  

De tomatenmineermot werd voor het eerst geobserveerd in Europa (in Spanje) in 2006. Sindsdien 

heeft T. absoluta zich razendsnel verspreid naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In 2009 werd 

de plaag voor het eerst in België vastgesteld (Moerkens & Wittemans, 2011). Een gedetailleerd 

overzicht van landen waarin T. absoluta officieel voorkomt wordt weergegeven in Figuur 1. Rusland is 

op deze kaart echter nog niet aangeduid, terwijl deze plaag in 2010 hier voor het eerst geobserveerd 

werd (Izhevsky et al., 2011). Deze waarneming is zeer belangrijk gezien er een potentiële 

verspreiding tot China, de wereldleider in de productie van tomaat, mogelijk is (Tropea Garzia et al., 

2012).  
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Figuur 1.  Verspreiding van T. absoluta (EPPO, 2013d)
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 Morfologie en ontwikkeling 1.3

 Ei 1.3.1

 

Het ei van T. absoluta is ongeveer 0,36 mm lang en 0,22 mm breed (Figuur 2). Het is cilindervormig 

en heeft een witgele tot gele kleur (EPPO, 2005). Bij voorkeur worden de eitjes afgelegd op de 

bladeren of ter hoogte van jonge stengels en kelkblaadjes (sepalen) van onrijpe vruchten (Tropea 

Garzia et al., 2012). Torres et al. (2001) vonden een correlatie tussen de fysiologische toestand van 

de plant en de preferentiële ovipositieplaats. Wanneer de plant nog niet bloeit, zou de onderzijde 

van de bladeren in het apicale deel van de plant de preferentiële ovipositieplaats zijn. In reeds 

bloeiende planten zou er daarentegen geen specifieke voorkeur zijn voor de onder- of bovenzijde van 

de bladeren. Bovendien wordt in deze situatie, naast het apicale gedeelte, ook het middelste 

gedeelte van de plant aangetast. 

 

 

Figuur 2.  Eitjes van T. absoluta (Foto: auteur) 

 

De onderste drempeltemperatuur en de warmtebehoefte voor de ontwikkeling van het ei van T. 

absoluta zijn volgens Barrientos et al. (1998) respectievelijk 6,9 ± 0,5 °C en 103,8 ± 1,4 daggraden. 

Ook Cuthbertson et al. (2013) toonden aan dat de eitjes niet ontluiken bij een temperatuur van 7 °C 

en dat bij 10 °C amper 17 % ontluikt. De ontwikkeling van het ei duurt ongeveer 5,2 ± 0,4 dagen bij 

een temperatuur van 25 °C (Kaouthar et al., 2011).  

 

 Larvale stadia 1.3.2

 

Tuta absoluta behoort tot de holometabole insecten. De overgang van ei tot adult gebeurt over vier 

larvale stadia en een popstadium. De larven van Lepidoptera worden ook rupsen genoemd. Rupsen 

bestaan uit een cephalon, drie thoracale en elf abdominale segmenten (Figuur 3). Het cephalon heeft 

een goed ontwikkeld en gesclerotiseerd kopkapsel, welke door een epicraniale sutuur in twee helften 

verdeeld wordt (Figuur 4).   
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De larven hebben goed ontwikkelde, bijtende monddelen met duidelijke mandibels. De tergiet van 

de prothorax is vaak gesclerotiseerd en donkerder dan de rest van het lichaam (Figuur 4). De drie 

thoracale segmenten dragen echte poten, de eerste twee abdomensegmenten hebben geen poten, 

de abdomensegmenten 3, 4, 5 en 6 zijn voorzien van een paar buikpoten en het laatste segment 

heeft ook één paar buikpoten of naschuivers (Figuur 3).  

De buikpoten zijn niet geleed en zijn aan de onderzijde voorzien van hakenkransen. Het tiende en 

elfde abdomensegment zijn gefusioneerd en worden het anaalsegment genoemd (Tirry, 2012). 

 

Figuur 3.  Schematische voorstelling van een larve (rups) van T. absoluta  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.  Het gesclerotiseerd kopkapsel met de epicraniale sutuur  

en de prothorax van T. absoluta (Foto: auteur) 

 

De vier larvale stadia kunnen het best van elkaar onderscheiden worden op basis van de lengte van 

de larven en de diameter van het kopkapsel (Tabel 1). Pas ontloken rupsen hebben net zoals het ei 

een witgele tot gele kleur (Figuur 5a). Naarmate ze groter worden, kleuren ze geelgroen en ontstaat 

een zwarte band op het eerste thoracale segment (Figuur 4 en Figuur 5b). Wanneer de rupsen 

volgroeid zijn, worden ze rood op de rugzijde (Figuur 5d) (EPPO, 2005; Biobest, 2013c; Koppert, 

2013a). Het vierde larvale stadium is ongeveer tien keer in volume toegenomen t.o.v. het eerste 

(Kaouthar et al., 2011). 
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Tabel 1.  De lengte (mm), de diameter van het kopkapsel (mm) en de ontwikkelingsduur (dagen) 

van de vier larvale stadia van T. absoluta volgens twee verschillende bronnen 

Larvale  Lengte* Lengte** Diameter  Diameter  Ontwikkelings- 

stadium (mm) (mm) kopkapsel* kopkapsel** duur bij 25 °C* 

      (mm)  (mm)   (dagen) 

I 0,56 ± 0,08 1,40-1,90 0,13 ± 0,01 0,15-0,18 1,5 ± 0,5 

II 1,81 ± 0,14 2,45-3,10 0,23 ± 0,02 0,24-0,28 2,8 ± 0,4 

III 2,76 ± 0,35 3,85-5,65 0,35 ± 0,03 0,35-0,43 5,5 ± 0,5  

IV 5,98 ± 0,82 5,50-9,20 0,53 ± 0,04 0,70-0,98 8,8 ± 0,1  
 * Kaouthar et al. (2011) ** Vargas (1970)  

 

  

  

Figuur 5.  Larven van het eerste (a), tweede (b), derde (c) en vierde (d) stadium 

 van T. absoluta (Foto’s: auteur) 

 

De rupsen zijn mineerders en na ontluiking duurt het ongeveer 5 tot 40 minuten vooraleer ze het 

blad mineren. De jonge larven (eerste en tweede stadium) verblijven in de plant en verlaten de 

mijnen in de latere larvale stadia (derde en vierde stadium) om nieuwe voedingsplaatsen op te 

zoeken. Oudere rupsen kunnen ook buiten de mijn aangetroffen worden (Tropea Garzia et al., 2012).  
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De distributie van de plaag binnenin de plant is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het 

insect. Zoals reeds eerder vermeld, worden eitjes hoofdzakelijk op het apicale deel van de plant 

afgelegd. Larven en mijnen daarentegen worden vaker geassocieerd met het middelste gedeelte 

(Gomide et al., 2001). De volwassen larven worden ook teruggevonden op het basale deel van de 

plant (Tropea Garzia et al., 2012). 

De onderste drempeltemperatuur en de warmtebehoefte voor de ontwikkeling van de larven van T. 

absoluta zijn respectievelijk 7,6 ± 0,1 °C en 238,5 ± 0,5 daggraden (Barrientos et al., 1998). Volgens 

Cuthbertson et al. (2013) ligt het ontwikkelingsnulpunt echter hoger aangezien ze vaststelden dat de 

larven niet ontwikkelden bij 10 °C. De afzonderlijke ontwikkelingsduur van de verschillende larvale 

stadia is terug te vinden in Tabel 1.  

 

 Pop 1.3.3

 

Wanneer de laatstestadiumlarven klaar zijn om te verpoppen, laten ze zich meestal tot op de grond 

neerdalen m.b.v. een zijden draadje. De verpopping vindt vaak plaats in de bodem maar kan 

eveneens gebeuren op de bladeren, onder het kroontje of in een scheurtje in de vrucht (Desneux et 

al., 2010). Hierbij wordt vaak een dunne zijden cocon gesponnen, eventueel bedekt met 

uitwerpselen (EPPO, 2005). Vermits de aanhangsels niet beweeglijk zijn, wordt het popstadium van T. 

absoluta ook een bedekte pop genoemd (Tirry, 2012). De bedekte pop is ongeveer 5-6 mm groot en 

heeft een groene kleur (Figuur 6). Naarmate het stadium vordert, kleurt de pop lichtbruin (Desneux 

et al., 2010).  

 

  

Figuur 6.  Pop van T. absoluta (Foto: auteur) 

 

De onderste drempeltemperatuur en de warmtebehoefte voor de ontwikkeling van het popstadium 

van T. absoluta zijn respectievelijk 9,2 ± 1,0 °C en 117,3 ± 5,3 daggraden (Barrientos et al., 1998). 
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 Adult 1.3.4

 

Het volwassen exemplaar van T. absoluta is een 6-7 mm grote, grijsbruine mot met een spanwijdte 

van 10 mm. De mot heeft filiforme antennen, karakteristieke donkere vlekjes op de voorvleugels en 

sterk gereduceerde, likkend-zuigende monddelen (EPPO, 2005; Tirry, 2012). De vrouwtjes zijn 

gewoonlijk iets lichter van kleur en meer volumineus dan de mannetjes (Figuur 7) (Desneux et al., 

2010). 

De tomatenmineermot is ’s nachts actief en heeft overdag een cryptische levenwsijze (EPPO, 2005; 

Desneux et al., 2010). Dankzij de vleugelaanleg zijn ze in staat om korte vluchten uit te voeren. Net 

zoals bij andere motten worden de adulten sterk aangetrokken door lichtbronnen, voornamelijk door 

golflengten in de buurt van het blauwe licht (Tropea Garzia et al., 2012). 

 

 

Figuur 7.  Adult van T. absoluta (Foto: Russel IPM, 2009) 

 

Globaal kan men stellen dat de onderste drempeltemperatuur om het adultenstadium te kunnen 

bereiken 8,1 ± 0,2 °C is. De warmtebehoefte voor de totale ontwikkeling van ei tot adult is 453,6 ± 

3,9 daggraden (Barrientos et al., 1998). Een studie van Cuthbertson et al. (2013) in het Verenigd 

Koninkrijk toonde aan dat de ontwikkeling van ei tot adult 58 dagen duurt bij 13 °C, 37 dagen bij 

19 °C en 23 dagen bij 25 °C. Een ander onderzoek, uitgevoerd in Chili, rapporteerde een 

ontwikkelingsduur van 76 dagen bij 14 °C, 40 dagen bij 20 °C en 24 dagen bij 27 °C (Barrientos et al., 

1998). Een verklaring waarom deze waarnemingen niet naadloos bij elkaar aansluiten, kan gevonden 

worden bij de gebruikte condities (temperatuur, relatieve vochtigheid en fotoperiode). Ook ander 

factoren, zoals de variëteit van de tomaat kunnen een invloed hebben op de ontwikkelingsduur 

(Kaouthar et al., 2011). 

De mannetjes leven minder lang (6-7 dagen) dan de vrouwtjes (10-15 dagen) wat de vrouwtjes 

toelaat om seksueel rijp te worden op het moment dat de mannetjes ontluiken. In mediterrane 

omstandigheden kan T. absoluta het hele jaar door waargenomen worden (Tropea Garzia et al., 

2012). 
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 Reproductie 1.4
 

De tijdsduur tussen de ontluiking en een eerste paring is veel langer voor de vrouwtjes (20 tot 22 uur) 

dan voor de mannetjes (slechts enkele uren) (Figuur 8). De vrouwtjes paren slechts één keer per dag 

en dit neemt vier tot vijf uur tijd in beslag. Gedurende hun volledige leven kunnen ze tot wel zes keer 

paren (Desneux et al., 2010). De totale preovipositieperiode (de tijd tussen de ontluiking en de eerste 

eileg) duurt twee dagen (Kaouthar et al., 2011).  

Kaouthar et al. (2011) observeerden een maximale ovipositie op de derde dag na het tevoorschijn 

komen van de vrouwtjes (de eerste dag van ovipositie). Volgens Tropea Garzia et al. (2012) gebeurt 

het grootste deel van de ovipositie zeven dagen na de eerste paring (de zesde dag van ovipositie). 

Tijdens deze periode zou een vrouwtje tussen de middag en middernacht meer dan 70 % van haar 

eitjes kunnen afleggen. 

 

Figuur 8.   Paring van T. absoluta (Foto: ILVO) 

 

Tuta absoluta is een multivoltien species aangezien de levenscysclus meerdere generaties per jaar 

toelaat. Dit aantal kan oplopen tot meer dan tien in Zuid-Amerika, met uitzondering van Argentinië 

waar niet meer dan vijf generaties geobserveerd werden. In Spanje wordt zelfs geschat dat de plaag 

tot dertien generaties per jaar kan voltooien. In Tunesië en Italië werden respectievelijk tot vier en 

negen generaties geobserveerd. Dit hoog reproductiepotentieel stelt de plaagpopulatie in staat om 

zeer snel toe te nemen (EPPO, 2005; Kaouthar et al., 2011; Tropea Garzia et al., 2012). 

 

 Schade 1.5

1.5.1 Waardplanten 

 

De primaire waardplant van T. absoluta is tomaat (Solanum lycopersicum L.). Hiernaast kan de 

tomatenmineermot zich ook voeden, ontwikkelen en voortplanten op andere gecultiveerde 

Solanaceae gewassen zoals bijvoorbeeld aubergine (Solanum melongena L.), aardappel (Solanum 

tuberosum L.), paprika (Solanum muricatum L.) en tabak (Nicotiana tabacum L.).  
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Ook op onkruiden zoals zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.) werd T. absoluta reeds 

geobserveerd (Vargas, 1970; EPPO, 2005; Desneux et al., 2010). Sedert de verspreiding van de mot 

binnen Europa werden ook andere waardplanten waargenomen. In een Siciliaanse serre werd T. 

absoluta gerapporteerd op goudbes (Physalis peruviana L.) en in Italië werd de mot aangetroffen op 

de gewone boon (Phaseolus vulgaris L.) (Tropea Garzia, 2009). 

 

1.5.2 Schadebeeld 

 

Het zijn de larven van T. absoluta die met hun bijtende monddelen schade veroorzaken op alle 

bovengrondse plantendelen in elk fysiologisch stadium van de plant. De meest voorkomende 

symptomen zijn onregelmatige, blaasvormige mineergangen (blaasmijnen of blaasgangen) in de 

bladeren (Figuur 9). Vermits de rupsen zich voeden met mesofylweefsel, blijft enkel de transparante 

epidermis over. Op het uiteinde van de blaasmijn worden door de larven donkerkleurige 

uitwerpselen achtergelaten. Deze blaasgangen worden na een tijdje bruin en necrotiseren. Bij lichte 

aantastingen wordt bijgevolg de fotosynthesecapaciteit negatief beïnvloed wat een lagere opbrengst 

met zich meebrengt. Bij zware aantasting kunnen de bladeren volledig afsterven (EPPO, 2005; 

Desneux et al., 2010; Koppert, 2013a). 

 

Figuur 9.  Schadebeeld van de larven van T. absoluta  

op bladeren van tomaat (Foto: auteur) 

 

Naast de bladeren kunnen de larven ook schade veroorzaken aan de stengels en vruchten. Door het 

mineren van de stengels kan misvorming van de plant veroorzaakt worden en wordt de totale 

ontwikkeling van de plant verstoord. Wanneer de larve zich in het vruchtvlees van een onrijpe of een 

rijpe vrucht boort, blijft een boorgat achter onder of rond de vruchtkroon (Figuur 10). In de buurt van 

dit boorgat liggen vaak donkerkleurige uitwerpselen. Bovendien kan de beschadiging van de vrucht 

een toegangspoort bieden voor secundaire aantastingen. Bacteriën en schimmelziekten kunnen 

bijvoorbeeld gemakkelijk binnendringen en zorgen voor rottende vruchten. Het spreekt voor zich dat 

aangetaste vruchten niet meer geschikt zijn voor gebruik en verkoop (EPPO, 2005; Desneux et al., 

2010; Tropea Garzia et al., 2012; Biobest, 2013c; Koppert, 2013a).   
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Figuur 10.  Schadebeeld van de larven van T. absoluta op een onrijpe (links, Foto: Berckmoes, E.)  

en rijpe (rechts, Foto: Russel IPM, 2009) vrucht van tomaat  

 

 Bestrijdingsmethoden 1.6
 

In 2009 werd de Europese richtlijn 2009/128/EC inzake het duurzaam gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen ingevoerd (European Commission, 2009). Dit heeft als gevolg dat vanaf 

1 januari 2014 de gewasbescherming in de landbouw moet gebeuren volgens de principes van 

geïntegreerde bestrijding (Integrated Pest Managment of IPM). Bij geïntegreerde bestrijding wordt 

een combinatie van cultuurtechnische, fysische, biologische en chemische middelen toegepast om de 

plaagpopulatie beneden de economische schadedrempel te houden. Een tussenkomst van 

gewasbeschermingsmiddelen is bijgevolg alleen toegestaan wanneer het middel ecologisch en 

economisch verantwoord is en andere bestrijdingsmiddelen geen soelaas bieden.  

 

1.6.1 Cultuurtechnische bestrijding 

 

Het onder controle houden van een bepaalde plaag begint in eerste instantie bij het voorkomen van 

een populatieopbouw. Er bestaan verschillende cultuurtechnische preventieve maatregelen tegen T. 

absoluta (Biobest, 2013c). Ten eerste kan de binnenkomst van de plaag voorkomen worden door het 

gebruik van dubbele deuren en het afdichten van de serre met insectengaas. Vervolgens is een goed 

‘management’ van het plantmateriaal noodzakelijk. Bij aanvang van de gewasteelt dient het 

plantmateriaal vrij te zijn van de plaag. Monitoring van de serre twee weken voor de aanplanting is 

aangeraden. Indien de plaag aanwezig blijkt te zijn, moeten de aanwezig individuen weggevangen 

worden.  

Tijdens de teelt dienen aangetaste plantendelen verwijderd en vernietigd te worden. Ook potentiële 

waardplanten worden het best verwijderd. Na de oogst moeten gewasresten zo snel mogelijk 

vernietigd worden door ze te verbranden of te bedekken met een transparante plastieken folie. In 

warmere klimaten kan solarisatie nuttig zijn om de poppen en de larven in de bodem te doden.  
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Ten slotte kan teeltrotatie met ongevoelige gewassen een oplossing bieden. Indien dit niet mogelijk 

is, moet een wachttijd van minimum zes weken gerespecteerd worden alvorens opnieuw een 

gevoelig gewas te telen (EPPO, 2005; Arnó & Gabarra, 2010; Biobest, 2013a). Van sommige 

tomatencultivars is de tolerantie en resistentie tegen T. absoluta onderzocht (Suinaga et al., 2004; 

Maluf et al., 2010).  

 

1.6.2 Chemische bestrijding  

 

Tuta absoluta werd oorspronkelijk (in Zuid-Amerika) hoofdzakelijk bestreden met chemische 

insecticiden. Gedurende de jaren 70 en 80 werden hiervoor voornamelijk de conventionele 

organofosfaten en pyrethroïden gebruikt totdat in de jaren 90 nieuwe middelen zoals bijvoorbeeld 

abamectine, spinosad, tebufenozide en chloorfenapyr beschikbaar kwamen (Lietti et al., 2005). 

Hieronder volgt een kort overzicht van de meeste gebruikte pesticiden die ingezet kunnen worden 

tegen de tomatenmineermot. Hierbij dient opgemerkt te worden dat wegens regulering niet alle 

insecticiden in elke regio kunnen ingezet worden. 

Indoxacarb is een veel gebruikt pesticide in Spanje (Russel IPM, 2009) en is eveneens één van de 

pesticiden die nog toegelaten is in België (Tabel 2). Het werkt in op het zenuwstelstel door blokkering 

van het natriumkanaal ter hoogte van de axon. De neonicotinoïden imidacloprid en thiacloprid 

werken eveneens ter hoogte van het zenuwstelsel. Het zijn acetylcholine analogen die hyperexcitatie 

en uiteindelijk de dood veroorzaaken (Spanoghe, 2012). Chloorfenapyr is een proinsecticide dat in 

het darmkanaal wordt omgezet tot zijn actieve metaboliet. Het ontkoppelt de oxidatieve fosforylatie 

in de mitochondriën. Een laatste voorbeeld is chlorantraniliprole. Dit insecticide kan binden op 

ryanodine receptoren in de spiercellen wat uiteindelijk spierverlamming veroorzaakt (Spanoghe, 

2012). Door dit nieuwe werkingsmechanisme controleert het plagen die reeds resistent zijn tegen 

andere insecticiden (USDA, 2011).  

Ten slotte zijn er nog enkele natuurlijke insecticiden inzetbaar tegen de tomatenmineermot. Deze 

kunnen opgesplitst worden in bacteriële fermentatieproducten en plantaardige producten. 

Abamectine is een natuurlijk fermentatieproduct van de bodembacterie Streptomyces avermitilis en 

spinosad van Saccharopolyspora spinosa (De Clercq, 2013). Emamectine benzoaat is een derivaat van 

abamectine dat veel toxischer is bij een lagere dosis. Deze bacteriële fermentatieproducten 

interfereren met de overdracht van zenuwimpulsen. Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) is een 

microbiële verstoorder van het membraan van het darmkanaal (Spanoghe, 2012). Het vertoont 

toxiciteit tegen alle larvale stadia, met de beste efficiëntie tegen het eerste stadium (González-

Cabrera et al., 2011). Een voorbeeld van een plantaardig product is azadirachtine; een extract van de 

neem boom (Azadirachta indica A. Juss.). Het is een insectengroeiregulator door zijn structurele 

gelijkenis met het vervellingshormoon ecdyson (Spanoghe, 2012). Het heeft een effect op alle larvale 

stadia en het popstadium. Tedeschi et al. (2001) toonden echter aan dat azadirachtine schadelijk is 

voor M. caliginosus, één van de voornaamste predatoren van T. absoluta.  
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Aangezien enkele van deze gewasbeschermingsmiddelen toxisch zijn voor bijen en natuurlijke 

vijanden werden beperkingen opgelegd op hun gebruik (Figuls et al., 1999; Spanoghe, 2012). In 

België mogen volgende werkzame stoffen toegepast worden bij de bestrijding van de 

tomatenmineermot: B. thuringiensis, emamectine benzoaat, indoxacarb, methoxyfenozide, spinosad 

en tebufenozide (Tabel 2). Een tijdelijke toelating is verleend voor het gebruik van Altacor (35 % 

chlorantraniliprole) (Fytoweb, 2013b). 

Tabel 2.  Gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor de bestrijding van T. absoluta in België 

(Fytoweb, 2013a)  

Handelsnaam Werkzame stof Dosis 

Dipel DF Bacillus thuringiensis var. kurstaki  0,33 – 0,66 kg/ha 

Xentari WG Bacillus thuringiensis var. aizawai  0,75 - 1 kg/ha 

Affirm Emamectine benzoaat  0,6 kg/ha 

Steward Indoxacarb  50 g/ha 

Inter methoxyfenozide 240 SC Methoxyfenozide 0,35 l/ha 

Runner Methoxyfenozide 0,35 l/ha 

Boomerang Spinosad 0,8 l/ha 

Conserve pro Spinosad 0,8 l/ha 

Inter spinosad 480 SC Spinosad 0,2 l/ha 

Tracer Spinosad 0,2 l/ha 

Mimic Tebufenozide  0,5 l/ha 

 

Plagen zoals T. absoluta met een hoog reproductiepotentieel en een korte levenscyclus hebben een 

hoog risico voor het ontwikkelen van resistentie tegen insecticiden. Volgens IRAC (2011) is er reeds 

resistentie vastgesteld tegen avermectines, milbemycines, organofosfaten, pyrethroïden, 

acetycholine receptor blokkeerders, benzoylureasen en indoxacarb.  

 

1.6.3 Biologische bestrijding 

 

Biologische bestrijding is gebaseerd op het controleren van een plaag via zijn natuurlijke vijanden. Er 

zijn drie verschillende soorten biologische bestrijding (De Clercq, 2013). Bij klassieke biologische 

bestrijding wordt een invasieve soort bestreden door een natuurlijke vijand uit het oorsprongsgebied 

te introduceren. Een tweede vorm van biologische bestrijding is conservatie. Hierbij wordt getracht 

om de reeds bestaande populaties natuurlijke vijanden zoveel mogelijk in stand te houden. Ten 

slotte is er de vermeerdering waarbij plagen bestreden worden door het introduceren van 

gekweekte natuurlijke vijanden (De Clercq, 2013).  
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Predatoren 

Het aantal gekende natuurlijke vijanden van T. absoluta in het Middellandse Zeegebied ligt 

beduidend lager dan het aantal dat reeds geobserveerd werd in het oorsprongsgebied (Zuid-Amerika) 

(Desneux et al., 2010; Urbaneja et al., 2012; Zappalà et al., 2013). In tegenstelling tot Zuid-Amerika 

zijn niet parasitoïden maar predatoren de meest voorkomende natuurlijke vijanden in het 

Middellandse Zeegebied. De reden hiervoor is dat roofwantsen polyfaag zijn en zich gemakkelijk 

kunnen aanpassen aan nieuwe plagen. Bovendien werden deze natuurlijke vijanden reeds gebruikt in 

bestrijdingprogramma’s in tomatengewassen (Urbaneja et al., 2012).  

In de West-Palearctische landen werden reeds 15 predatoren van T. absoluta geobserveerd. Deze 

behoren hoofdzakelijk tot de orde Hemiptera (10 species) en in het bijzonder tot de familie van de 

Miridae (6 species). De meest wijd verspreide soorten zijn roofwantsen van de stam Diciphini. Zo 

werd Nesidiocoris tenuis bijna het volledige jaar door geobserveerd in zowel serres als in openlucht 

teelt van tomaat in elf landen van het Middellandse Zeegebied. Samen met M. pygmaeus is N. tenuis 

dan ook één van de belangrijkste endemische natuurlijke vijanden van T. absoluta in Europa. Vier 

andere Diciphini species (Dicyphus spp., D. errans Wolff, D. maroccanus Wagner en D. tamaninii 

Wagner) werden waargenomen op besmette tomatenplanten in Algerije, Frankrijk, Italië en Spanje 

(Zappalà et al., 2013). In Jordanië werden predatoren van het genus Orius (Hemiptera: Anthocoridae) 

zowel in serre- als in openluchtteelt van tomaten gevonden (Al-Jboory et al., 2012). Ook Nabis 

pseudoferus (Hemiptera: Nabidae) blijkt een effectieve predator van de eitjes te zijn (Cabello et al., 

2010). Ten slotte werden er zelfs roofmijten (Amblyseius cucumeris Oudemans en A. swirskii Athias-

Henriot, Mesostigmata: Phytoseiidae) gevonden op aubergine in serres in Spanje. Deze bleken in 

staat zich te voeden met de eitjes en het eerste larvale stadium van T. absoluta (Zappalà et al., 2013).  

Ondanks reeds heel wat predatoren geobserveerd werden, zijn er slechts enkele gecommercialiseerd. 

Macrolophus pygmaeus en N. tenuis worden beiden commercieel verkocht als bestrijdingsmiddel 

tegen T. absoluta (Urbaneja et al., 2012; Biobest 2013c; Koppert 2013a). Het zijn predatoren die in 

staat zijn de eitjes en alle larvale stadia van de tomatenmineermot te prederen met een voorkeur 

voor de eitjes en het eerste larvale stadium (Urbaneja et al., 2009). 
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Parasitoïden 

Zowel in het oorsprongsgebied (Zuid-Amerika) als in meer recent geïnfecteerde gebieden in de West-

Palearctische landen werden reeds een groot aantal parasitoïden (meer dan 50) van T. absoluta 

geobserveerd. De enige die zowel in Zuid-Amerika als in Europa beschreven is, is Neochrysocharis 

formosa (Westwood) (Hymenoptera: Eulophidae) (Desneux et al., 2010; Zappalà et al., 2013).  

In de West-Palearctische landen behoren de meeste parasitoïden van de tomatenmineermot tot de 

familie Eulophidae (28 species). Er zijn ontzettend veel parasitoïden in staat de larvale stadia te 

prederen. De meest voorkomende parasitoïden van de larvale stadia aan de Spaanse mediterraanse 

kust zijn Necremnus artynes (Walker), Stenomesius cf. japonicus (Ashmead) en N. formosa 

(Westwood) (Hymenoptera: Eulophidae) (Gabarra et al., 2014). Deze drie soorten komen samen met 

Bracon cf. nigricans (Szépligeti) (Hymenoptera: Braconidae) eveneens spontaan voor in o.a. 

geïnfecteerde tomaten in Zuid-Frankrijk (Biondi et al., 2013). De eitjes van T. absoluta worden in deze 

regio’s tot nu toe echter alleen geparasiteerd door Trichogramma achaeae en andere nog niet 

geïdentificeerde Trichogramma species (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (Biondi et al., 2013; 

Zappalà et al., 2013).  

Entomopathogenen  

Enkele pathogenen, zoals B. thuringiensis, werden reeds besproken bij ‘Chemische bestrijding’. 

Omwille van hun natuurlijke oorsprong zijn deze toegelaten in de biologische landbouw. Ook 

entomopathogene fungi blijken effectief in de bestrijding van T. absoluta. Metarhizium anisopliae en 

Beauveria bassiana bleken pathogeen te zijn voor zowel het ei- als de larvale stadia waarbij de eitjes 

gevoeliger zijn dan het eerste larvale stadium (Pires et al., 2009; Pires et al., 2010). Bovendien toonde 

een recente studie van Contreras et al. (2014) aan dat M. anisopliae eveneens een werking heeft op 

het popstadium van de tomatenmineermot. 

De entomopathogene nematoden Steinernema carpocapsae (Weiser), S. feltiae (Filipjev) en 

Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) kunnen eveneens worden gebruikt voor de bestrijding van de 

larvale stadia van T. absoluta, dit zowel in blad- (Batalla-Carrera et al., 2010) als bodemtoepassing 

(Garcia-del-Pino et al., 2013). De experimenten van Batalla-Carrera et al. (2010) toonden een hoge 

parasitering (77,1 – 91,7 %), wat erop wijst dat deze nematoden in staat zijn om de larven in de 

bladmijnen te doden. De studie van Garcia-del-Pino et al. (2013) toonde aan dat S. carpocapsae een 

mortaliteit van 79,1 % veroorzaakte bij de adulten. Daar waar volgens Garcia-del-Pino et al. ( 2013) 

de poppen niet bestreden kunnen worden met deze nematoden toonden Batalla-Carrera et al. (2010) 

aan dat wel een lage mortaliteit (minder dan 10 %) kon bekomen worden. 

 

  

http://europepmc.org/abstract/MED/18789707/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=5530&lvl=0
http://europepmc.org/abstract/MED/18789707/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=5530&lvl=0
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1.6.4 Ethologische bestrijding  

 

De ethologische bestrijding is gebaseerd op de gedragingen van dieren (De Clercq, 2013). In het 

kader van T. absoluta wordt gefocust op de chemoreceptie (geur- en smaakprikkels). Het zijn 

voornamelijk de seksferomonen binnen de groep van attractantia die reeds uitvoerig gebruikt 

worden in de bestrijding van de tomatenmineermot. Seksferomonen zijn een handig hulpmiddel bij 

de bemonstering van de mannetjes van T. absoluta (Megido et al., 2013). Wanneer feromoonvallen 

zoals bv. de Deltaval gebruikt worden voor dit doel, worden ongeveer twee tot drie vallen per 

hectare geplaatst (Biobest, 2013c). Hiermee kan o.a. de aanwezigheid of de plaagdensiteit van het 

insect aangetoond of geschat worden. Deze informatie kan nuttig aangewend worden om de 

bestrijding van de plaag verder  te optimaliseren (De Clercq, 2013). 

‘Lure-and-kill’ is een manier om de mannetjes naar een feromoonbron te lokken en te doden met 

een minimale hoeveelheid insecticide. Hierdoor zal het aantal paringen en dus het aantal bevruchte 

eitjes gereduceerd worden. Aangezien de mannetjes van de tomatenmineermot meerdere keren 

paren, dient een aanzienlijke hoeveelheid gevangen te worden alvorens deze bestrijdingsmaatregel 

enig effect heeft. Indien een groot aantal feromoonvallen gebruikt wordt om een zeer groot aandeel 

mannetjes van de plaagpopulatie weg te vangen, spreekt men over ‘Mass trapping’ (Figuur 11) (De 

Clercq, 2013). In serres worden 20 tot 25 vallen per hectare geplaatst. In open velden ligt dit aantal 

hoger, namelijk 40 tot 50 vallen per hectare (Megido et al., 2013). 

 

  

Figuur 11.  ‘Mass trapping’ van T. absoluta m.b.v. een Deltaval (links) en  

een waterval (rechts) (Foto’s: Russel IPM, 2009). 

 

Ook werd reeds de feromoonverwarringstechniek of ‘Mating disruption’ tegen T. absoluta 

uitgevoerd. Hierbij wordt een synthetisch feromoon massaal in de omgeving verspreid waardoor de 

mannetjes niet meer in staat zijn de wijfjes te lokaliseren. Dit verstoort de paring en bijgevolg de 

reproductie (De Clercq, 2013). ‘Mating disruption’ bleek een effectieve bestrijdingsstrategie tegen de 

tomatenmineermot in serres (Vacas et al., 2011; Cocco et al., 2013).  
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2 De roofwants Macrolophus pygmaeus  
 

2.1 Taxonomie en algemene kenmerken  
 

De roofwants Macrolophus pygmaeus behoort tot de familie van de Miridae waarin zowel fytofagen 

als predators voorkomen (Tirry, 2012). De volledige classificatie is als volgt (Wheeler, 2001; Tirry, 

2012): 

Regnum: Animalia          

 Fylum: Arthropoda         

  Subfylum: Uniramia        

   Classis: Insecta        

    Superordo: Exopterygota     

     Ordo: Hemiptera     

      Subordo: Heteroptera    

       Familia: Miridae   

        Subfamilia: Bryocorinae 

         Tribus: Dicyphini 

          Genus : Macrolophus

          Species: pygmaeus 

 

Macrolophus pygmaeus (Rambur) behoort net als T. absoluta tot de klasse van de Insecta. Daarnaast 

wordt de roofwants onderverdeeld bij de superorde van de Exopterygota. Deze organismen kennen 

een hemimetabole ontwikkeling waarbij de geleidelijke metamorfose over verschillende vervellingen 

gebeurt. De onvolwassen stadia hebben complexogen en worden nimfen genoemd (Tirry et al., 2010). 

De stekend-zuigende monddelen zijn het duidelijkste gemeenschappelijke kenmerk van de 

Hemiptera. Bij veel groepen is de gelede zuigsnavel of rostrum sterk gereduceerd. De Hemiptera 

worden vaak beschreven volgens hun Nederlandse benaming: snavelinsecten (Tirry, 2012). 

Wantsen worden gegroepeerd binnen de Heteroptera. Morfologisch kunnen deze gemakkelijk van de 

Homoptera onderscheiden worden door de zuigsnavel die vooraan de kop is ingeplant, de 

gedeeltelijk verharde voorvleugels (hemelytra) en de vleugels die in rust plat op het lichaam liggen 

(Wheeler, 2001; Tirry, 2012). Ook de aanwezigheid van stinkklieren is kenmerkend (Tirry et al., 2010; 

Tirry, 2012). Tenslotte behoort M. pygmaeus tot de familie van de Miridae. Deze hebben meestal 

geen ocellen en een driehoekig cuneus op de voorvleugels (Wheeler, 2001).  
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Het genus Macrolophus bestaat uit verschillende species met een zeer gelijkaardige morfologie. 

Daarom trachtten verschillende onderzoekers deze species te identificeren op moleculair vlak. 

Perdikis et al. (2003) waren de eersten die erin slaagden om M. melanotoma (synoniem voor M. 

caliginosus) en M. pygmaeus te identificeren m.b.v. mitochondriale DNA (mtDNA) merkers. Ook 

Castañé et al. (2013) ontwikkelden specifieke primers voor een mtDNA regio van de verschillende 

species. Op deze manier kan de conventionele PCR-techniek uitsluitsel bieden over de identificatie 

van de aanwezige soort.  

In het verleden werd M. pygmaeus vaak verward met M. melanotoma (Perdikis et al., 2003; 

Martinez-Cascales et al., 2006a; Martinez-Cascales et al., 2006b; Castañé et al., 2013). Hierdoor werd 

door enkele bedrijven M. pygmaeus verkocht onder de naam M. caliginosus (vroeger werd steeds de 

naam M. caliginosus gebruikt i.p.v. M. melanotoma) als biologisch bestrijdingsmiddel. Zo is op de 

website van Koppert (2013b), een commercieel bedrijf dat biologische gewasbeschermingsmiddelen 

produceert en verkoopt, het commerciële product ‘Mirical’ terug te vinden met als beschrijving: “M. 

pygmaeus (voorheen bekend als M. caliginosus)”. Aangezien onderzoekslaboratoria voor hun 

experimenten vaak wantsen aankopen bij commerciële bedrijven, is het niet uitgesloten dat 

bepaalde onderzoeksartikels die M. caliginosus beschrijven, eigenlijk M. pygmaeus betreffen 

(Machtelinckx et al., 2009). Zo zijn er verschillende publicaties die handelen over M. caliginosus maar 

later geïnterpreteerd worden als handelend over M. pygmaeus (cfr. Fauvel et al., 1987).  

 

2.2 Oorsprong en verspreiding 
 

Macrolophus pygmaeus komt van nature voor in het Palearctisch gebied (Figuur 12) (Sanchez et al., 

2012). Het is een predator met vestigingsplaatsen die zich uitstrekken van het verre Oosten (bv. 

Tadzjikistan) tot het Westen (bv. de Azoren in de Atlantische Oceaan) en van het Noorden (bv. 

Finland) tot het Zuiden (bv. Algerije) (Kerzhner & Josifov, 1999). De verspreiding van M. pygmaeus 

kan in de praktijk heel wat nauwer zijn wegens de hierboven reeds vermelde verwarring omtrent de 

correcte differentiatie van het species (Martinez-Cascales et al., 2006a; Martinez-Cascales et al., 

2006b). 

 

Figuur 12.  Verspreiding van M. pygmaeus: het palearctische gebied (blauwe zone)  



Literatuurstudie  23 

 

De natuurlijke verspreiding van M. pygmaeus werd gestimuleerd toen deze wants in 1990 voor het 

eerst wereldwijd gecommercialiseerd werd als biologisch bestrijdingsmiddel. Het zijn voornamelijk 

Europese landen die de koplopers zijn in het gebruik van deze roofwants maar de soort wordt ook 

sporadisch uitgezet in verder afgelegen landen zoals Nieuw Zeeland (Eyles et al., 2008; Flynn et al., 

2010) en Maleisië (Mohd-Rasdi et al., 2009). EPPO (2013a) vermeldt het commercieel gebruik van de 

wants in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guernsey, 

Hongarije, Ierland, Italië, Jordanië, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, 

Slovakije, Spanje, Sweden, Tsjechië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.  

Het meest favoriete gewas van Macrolophus spp. is tomaat (Solanum lycopersicum L. ) maar de soort 

is ook geobserveerd op diverse andere gecultiveerde en wilde planten (Carayon, 1986; Fauvel et al., 

1987; Perdikis et al., 2007). Perdikis & Lykouressis (2000) toonden ook aan dat M. pygmaeus zijn 

ontwikkeling kan voltooien zonder prooi op verscheidene groenten zoals aubergine, komkommer, 

peper en groene bonen. 

 

2.3 Morfologie en ontwikkeling 

2.3.1 Ei 

 

Het ei van M. pygmaeus is 1 mm lang, ‘banaanvormig’, gerimpeld en heeft een witte tot transparante 

kleur (Figuur 13). Het ligt ingezonken in het plantenweefsel, met een voorkeur voor de bladststelen, 

de nerven en de plantenstengels (Perdikis & Lykouressis, 2001-2002). Ovipositieplaatsen zijn moeilijk 

te observeren aangezien de eitjes meestal onzichtbaar zijn (Hillert et al., 2002). Het operculum of 

opening kan echter soms wel opgemerkt worden met het blote oog (Figuur 13) (Wheeler, 2001). 

 

 

 

Figuur 13.  Ei van M. pygmaeus (Foto links: naar Hillert et al., 2002; Foto rechts:  

Vandekerkhove, B., De Puysseleyr V. & Wyss, U.) 

 

De grootte van de eieren staat tijdens de embryonale ontwikkeling onder voortdurende verandering. 

Het versgewicht verdubbelt door de opname van water, terwijl het drooggewicht constant blijft 

(Constant et al., 1994).  



24  Literatuurstudie 

 

Bij temperaturen onder 10 °C is er nog steeds een ontwikkeling van het ei van M. pygmaeus mogelijk 

maar dit duurt dan meer dan twee maanden. Daar waar bij meer optimale temperaturen (25 °C - 

30 °C) het slechts tien dagen duurt vooraleer de nimfen ontluiken (Hillert et al., 2002). Ook volgens 

Biobest (2013b) duurt het bij een temperatuur van 25 °C ongeveer elf dagen alvorens de nimfen van 

M. pygmaeus tevoorschijn komen. Voor M. caliginosus werden analoge bevinden reeds beschreven 

in 1987 door Fauvel et al.  

 

2.3.2 Nimfale stadia 

 

Macrolophus pygmaeus behoort tot de hemimetabole insecten. De overgang van ei tot adult gebeurt 

over vijf nimfale stadia door middel van vervelling (Figuur 14). Deze vervellingen gebeuren bij 

voorkeur aan de onderkant van de bladeren. De nimfale stadia lijken op de adulten maar verschillen 

in grootte. Bovendien ontbreken sommige structuren zoals vleugels en genitaliën. De vleugelaanleg 

ontwikkelt zich uitwendig en bij elke vervelling nemen deze ‘vleugelstompjes’ in lengte toe. De 

nimfen hebben reeds goed ontwikkelde monddelen waardoor zij hetzelfde voedsel kunnen 

consumeren als de adulten (Hillert et al., 2002). 

 

Figuur 14.  Nimfen van het eerste (a), tweede (b), derde (c), vierde (d) en vijfde (e) stadium  

van M. pygmaeus (Perdikis & Lykouressis, 2001-2002) 
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Het eerste nimfenstadium is zeer klein (0,76 mm) en wordt gekenmerkt door een geel, bijna 

transparant lichaam en rode ogen (Hillert el al., 2002). De drie complexen (kop, thorax en abdomen) 

zijn zichtbaar maar moeilijk te onderscheiden (Figuur 14a en 15a). Tweede stadium nimfen zijn sterk 

in volume toegenomen en de gele kleur van de nimfen is geëvalueerd naar de karakteristieke groene 

kleur (Figuur 14b en 15b). Kop, thorax en abdomen zijn duidelijk te onderscheiden. De ratio van de 

lengte van het derde antennale segment op de lengte van het vierde antennale segment blijkt 

significant verschillend tussen het eerste (0,55-0,75) en het tweede (0,80-0,94) nimfenstadium en 

wordt bijgevolg gebruikt als determinatiekenmerk (Perdikis & Lykouressis, 2001-2002).  

Vanaf het derde nimfenstadium is de vleugelaanleg voor het eerst visueel waarneembaar met een 

stereomicroscoop. Ter hoogte van de meso-en metathorax zijn dorsaal zeer kleine uitstulpingen 

zichtbaar (Figuur 14c en 15c). Vanaf dit stadium is de lengte van de vleugelaanleg dan ook het 

belangrijkste onderscheidend kenmerk. In het vierde stadium zijn de toekomstige vleugels van de 

nimfen sterk in omvang toegenomen en voor het eerst met het blote oog zichtbaar. De 

vleugelstompjes reiken nu bijna tot aan het midden van het tweede abdomensegment (Figuur 14d en 

15d). Bij het vijfde en laatste nimfenstadium is het opnieuw de lengte van de vleugelstompjes die 

kenmerkend is (Figuur 14e en 15e). Deze bedekken een nog groter deel van het abdomen dan in de 

vorige stadia (Perdikis & Lykouressis, 2001-2002). De lengte van de vleugelstompjes blijft vanaf nu 

min of meer constant; dit in tegenstelling tot de lengte van het abdomen dat blijft toenemen. Dit kan 

verkeerdelijk de indruk wekken dat de vleugelstompjes korter worden (Figuur 15f). De nimfen 

kunnen in dit laatste stadium tot 3 mm groot worden (Hillert et al., 2002). 

De ontwikkelingsduur is sterk afhankelijk van enkele parameters zoals temperatuur, type voedsel en 

waardplant. Perdikis & Lykouressis (2000) toonden aan dat er een recht evenredig verband bestaat 

tussen de nimfale ontwikkelingsduur en de temperatuur, met een optimale ontwikkeling bij 30 °C. 

Deze bovenste drempeltemperatuur kan echter verschillen van populatie tot populatie. Zo was de 

ideale ontwikkelingstemperatuur voor de populatie waarmee Hommes & ter Horst (2002) 

experimenten uitvoerden 25 °C. De ontwikkeling van M. caliginosus gevoed met eitjes van de grauwe 

meelmot Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) verloopt significant sneller dan met 

andere natuurlijke prooien zoals eitjes en larven van Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 

(Hemiptera: Aleyrodidae) en larven van Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) (Fauvel et al., 

1987). De invloed van de waardplant is verwaarloosbaar wanneer er voldoende prooien beschikbaar 

zijn. In de afwezigheid van een prooi blijkt de ontwikkeling sneller de verlopen op aubergine, gevolgd 

door tabak en tomaat (Hommes & Ter horst, 2002).  

Volgens Biobest (2013b) duurt de totale ontwikkeling van M. pygmaeus bij 25 °C 19 dagen. Fauvel et 

al. (1987) beschrijven analoge waarnemingen voor M. caliginosus die gevoed werd met T. 

vaporarorium. Hillert et al. (2002) stelden bij dezelfde temperatuur een veel kortere 

ontwikkelingsduur vast; namelijk slechts 12 dagen. De onderste drempeltemperatuur of het 

ontwikkelingsnulpunt is 9,19 °C voor M. pygmaeus en 9,25 °C voor M. caliginosus (Fauvel et al., 1987; 

Perdikis & Lykouressis, 2002a). Temperaturen boven de 40 °C zijn letaal (Fauvel et al., 1987).
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Figuur 15.  Nimfen van het eerste (a), tweede (b), derde (c), vierde (d), begin van het vijfde (e)  

en einde van het vijfde (f) nimfenstadium van M. pygmaeus (Foto’s: auteur) 
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2.3.3 Adult 

 

Macrolophus pygmaeus is een felgroene wants van 3,3-3,9 mm groot (Hillert et al., 2002). 

Kenmerkend voor de adulten zijn de rode ogen en de zwarte accenten; een zwarte streep tussen het 

oog en het pronotum en een zwarte stip op de apex van de clavus (Figuur 16). Ook de lange, groene 

antennen met een zwarte basis zijn typerend (Perdikis & Lykouressis, 2001-2002; Martinez-Cascales 

et al., 2006). Deze kenmerken zijn wel niet onmiddellijk zichtbaar na de laatste vervelling. De adulten 

zijn eerst volledig wit en geleidelijk aan worden de gekleurde accenten donkerder (Figuur 17). Pas na 

gemiddeld 30 uur is het kenmerkend uiterlijk van de adulten waar te nemen.  

 

  

Figuur 16.  M. pygmaeus adult met zijn typerende kenmerken: bovenaanzicht (links) 

 en detail van de kop (rechts) (Foto’s: auteur) 

 

 

Figuur 17.  Laatste vervelling van M. pygmaeus (Foto: auteur)  

 

In tegenstelling tot de nimfen hebben de adulten volledig ontwikkelde vleugels en genitaliën. De 

voorvleugels zijn van het hemelytron-type en de achtervleugels zijn van het vliezige type (Tirry et al., 

2010). De hoge poten zorgen voor een snelle verplaatsing, ook op met klierharen bezette bladeren 

zoals bijvoorbeeld tomatenbladeren (Biobest, 2013b). 
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Vrouwtjes kunnen gemakkelijk onderscheiden worden van de mannetjes doordat ze gemiddeld iets 

groter zijn en een gezwollen abdomen hebben, met een duidelijk zichtbare legboor aan de ventrale 

zijde (Figuur 18). De levensduur van de vrouwelijke wantsen is gemiddeld 24 dagen bij 25 °C en 140 

dagen bij 15 °C. De mannetjes leven iets langer en kunnen tot 41 dagen bij 25 °C of 192 dagen bij 

15 °C overleven (Fauvel et al., 1987; Hommes & ter Horst, 2002). 

 

 

Figuur 18.  Ventraal zicht van de mannelijke (links) en vrouwelijke (rechts) adulten  

van M. pygmaeus (Foto’s: auteur) 

 

2.4 Reproductie 
 

Wanneer M. caliginosus zijn laatste vervelling heeft ondergaan, duurt het voor de adulten ongeveer 

drie dagen alvorens er een paring plaatsvindt (Figuur 19, links) (Fauvel et al., 1987). Macrolophus 

pygmaeus is een monogaam species; de vrouwtjes paren slechts één keer en ontvangen genoeg 

sperma om het grootste deel van hun eitjes te bevruchten (Franco et al., 2011). Na de paring duurt 

het opnieuw ongeveer drie dagen alvorens het vrouwtje effectief eitjes begint te leggen (Figuur 19, 

rechts). Dit betekent dat de preovipositieperiode ongeveer zes dagen bedraagt. 

 

 

 

 

Figuur 19.  Paring van M. pygmaeus (links) en eileggend vrouwtje (rechts) (Foto’s: auteur) 
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De feitelijke ovipositieperiode kan variëren van 84,9 dagen bij 15 °C tot 23,3 dagen bij 30 °C (Fauvel 

et al., 1987). De hoeveelheid eitjes die een vrouwtje kan leggen, is opnieuw afhankelijk van dezelfde 

drie factoren: temperatuur, gastheer en voeding. Zowel M. pygmaeus als M. caliginosus blijken een 

optimale fecunditeit te hebben bij 20 °C (Fauvel et al., 1987; Perdikis & Lykouressis, 2002a, Perdikis & 

Lykouressis, 2004). Bij deze temperatuur blijkt aubergine een betere waardplant te zijn dan tomaat 

(respectievelijk 21,6 en 8,3 eitjes) (Perdikis & Lykouressis, 2004). De fecunditeit van M. caliginosus 

was bijna twee keer zo groot bij een dieet van E. kuehniella eitjes in vergelijking met wittevlieg en 

bladluis als voedingsbron (Fauvel et al 1987). Volgens Biobest (2013b) legt een volwassen wijfje 

gemiddeld tussen de 100 en 250 eitjes. 

 

2.5 Voedingsgedrag 
 

De monddelen van Heteroptera zijn van het stekend-zuigende type en vooraan de kop ingeplant. Ze 

bestaan uit een labium (onderlip), een labrum (bovenlip) en sterk gesclerotiseerde, draadvormige 

steekborstels (omgevormde mandibulae en maxillae) (Figuur 20) (Tirry et al., 2010). 

Het labium is omgevormd tot een vierledige zuigsnavel of rostrum. Het rostrum is een buisvormige 

structuur die de steekborstels of de stilletten omsluit. Het uiterste puntje is bezet met sensillen 

dewelke een rol spelen bij het herkennen van de prooi (Tirry et al., 2010). 

De mandibulae en maxillae kunnen op en neer bewegen in het rostrum. De maxillae hebben een 

typische bouw waardoor ze een zuigbuis (voedselbuis) en een speekselbuis vormen. Via deze 

speekselbuis kunnen enzymen in de prooi gebracht worden die het voedsel zullen voorverteren.  

Rond de maxillae bevinden zich de mandibulae die de wants helpen bij het vasthechten van de prooi 

dankzij de aanwezigheid van haken. Tenslotte kunnen de steekborstels op en neer bewogen worden 

d.m.v. spieren in de kop. Op deze manier wordt het weefsel van de prooi eerst gescheurd om 

vervolgens voorverteerd en uitgezogen te worden (Tirry et al., 2010). Een leeggezogen ei, larve of 

pop is herkenbaar aan het huidje dat overblijft, vaak nog volledig intact met een gaatje op de plaats 

waar de zuigsnavel de prooi aangeprikt heeft (Koppert, 2013b).  

 

 

Figuur 20.  Zijaanzicht van de kop en monddelen van M. pygmaeus (naar: Tirry et al., 2010) 
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Macrolophus pygmaeus is een zoöfytofage predator; de roofwants kan zich zowel met 

plantenweefsel als met dierlijk weefsel voeden. Adulten zijn in staat enige tijd te overleven op 

plantensappen met als nadeel dat de populatie-opbouw dan veel trager verloopt (Koppert, 2013b). 

Bovendien toonden Portillo et al. (2012) aan dat ook nectar een belangrijke voedingsbron kan zijn. 

Normaliter veroorzaakt de wants geen gewasschade, tenzij in enkele uitzonderlijke omstandigheden. 

Zo kan gewasschade optreden bij bijvoorbeeld zeer hoge populatiedensiteiten (100 individuen/plant), 

bij gebrek aan dierlijke prooien of bij gevoelige gewassen (bv. cherrytomaten en kleinere 

trostomaten) (Castañé et al., 2011; Biobest, 2013b). 

Wantsen van het genus Macrolophus zijn zeer polyfaag en hebben bijgevolg een zeer brede waaier 

aan prooien. Zie paragaaf 2.6: ‘Toepassing in de biologische bestrijding’ voor verdere toelichting 

omtrent de prooikeuze. Kannibalisme werd eveneens vastgesteld bij M. pygmaeus (Figuur 21, links) 

(Hamdi et al., 2013). 

  

Figuur 21.  Kannibalisme bij M. pygmaeus (links, Foto: Vandekerkhove, B., De Puysseleyr V. & Wyss, U.) en een 

vijfdestadiumnimf van M. pygmaeus die een T. absoluta larve predeert (rechts, Foto: auteur)  

                   

 

2.6 Toepassing in de biologische bestrijding 
 

Macrolophus pygmaeus wordt wereldwijd commercieel gebruikt als natuurlijke vijand omwille van 

zijn zeer breed prooispectrum (Hillert et al., 2002). Deze predator wordt in de biologische 

vermeerdering voornamelijk ingezet tegen wittevliegen (Homoptera, Aleyrodidae) op aubergine en 

tomaat (Biobest, 2013b). Alle stadia van zowel kaswittevlieg (T. vaporariorum) als tabakswittevlieg 

(Bemisia tabaci) (Hemiptera: Aleyrodidae) worden gepredeerd met een voorkeur voor de eieren en 

de larven (Biobest, 2013b; Koppert, 2013b). 

Wittevliegen zijn het voornaamste doelorganisme van M. pygmaeus. Daarnaast kan deze roofwants 

het gewas ook beschermen tegen verschillende andere plaaginsecten zoals spintmijten (Acari, 

Tetranychidae), tripsen (Thysanoptera, Thripidae) en eieren van vlinders (Lepidoptera). Bovendien 

wordt, zoals eerder vermeld in het hoofdstuk ‘De tomatenmineermot Tuta absoluta’, de wants ook 

gebruikt voor de bestrijding van eieren en larven van deze tomatenmineermot (Figuur 21, rechts).  
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In mindere mate worden ook bladluizen (Homoptera, Aphididae), rouwmuggen (Diptera, Sciaridae) 

en mineervlieglarven (Diptera, Agromyzidae) gepredeerd (Perdikis & Lykouressis, 2000; Hillert et al., 

2002; Urbaneja et al., 2009; Tirry, 2012; Biobest, 2013b; Koppert, 2013b). 

Aangezien M. pygmaeus ook overleeft op louter en alleen plantenmateriaal kan de wants reeds 

preventief uitgezet worden. Enig nadeel hieraan verbonden is een vertraagde populatie-opbouw 

(Koppert, 2013b). Daarom wordt vaak een aanvullende voedingsbron zoals motteneieren 

aangeboden. Ook dient rekening gehouden te worden met de afnemende activiteit en de vertraagde 

ontwikkeling bij lagere temperaturen. De wants wordt daarom reeds vroeg in het voorjaar uitgezet 

omdat het gemiddeld twee maanden duurt alvorens een goeie populatie is opgebouwd. In deze 

overbruggingsperiode is het aangewezen een bijkomend bestrijdingsmiddel toe te passen maar er 

dient wel uiterst voorzichtig omgesprongen te worden met chemische gewasbeschermingsmiddelen 

aangezien M. pygmaeus gevoelig blijkt te zijn voor verschillende werkzame stoffen (Figuls et al., 1999; 

Arnó & Gabarra, 2011; Biobest, 2013b). 

Een andere mogelijkheid om M. pygmaeus te gebruiken in de biologische bestrijding is d.m.v. 

conservatie. Arnó et al. (2000) toonden aan dat het gebruik van waardplanten (tabaksplanten) van M. 

caliginosus, als overwinteringsplaats in onverwarmde serres, een vroege kolonisatie van de 

tomatengewassen in het voorjaar verzekerde. Ook Alomar et al. (2002) kwamen tot de conclusie dat 

de aanwezigheid van winterschuilplaatsen in een naburige habitat de kolonisatie van de 

tomatenvelden door M. pygmaeus in Spanje verhoogde. Verder onderzoek naar de stimuli die 

betrokken zijn bij de migratie is echter nodig om de migratie van de predator naar de gewassen te 

verzekeren. 
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DEEL II: MATERIAAL EN METHODEN 
 

1 Laboratoriumkweek Tuta absoluta 
 

Het startmateriaal voor de kweek van T. absoluta werd verzameld op 11 december 2011 op een 

bedrijf met biologische tomatenteelt (Sint-Martens-Lennik, België). De kweek gebeurde in de 

quarantainefaciliteiten van het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Merelbeke) bij 

een temperatuur van 25 ± 1 °C en een fotoperiode van 16L:8D. De adulten verbleven in kweekkooien 

van 60x60x90 cm (Vermandel, Hulst, Nederland) die op hun beurt in een grotere kweekkooi van 

170x170x170 cm werden geplaatst (Figuur 22, links). Twee tot vier tomatenplanten (Solanum 

lycopersicum L., variëteit Marmande, AVEVE) werden bij de adulten geplaatst en deden dienst als 

ovipositiesubstraat. Na 24 of 48 uur werden deze planten met eileg overgebracht naar een 

kweekkooi van 60x60x30 cm (Figuur 22, rechts). Eens de eitjes ontloken waren, werden 

tomatenplanten ad libitum toegevoegd als voedsel voor de larven. Aangezien de larven van het 

vierde en laatste stadium de plant normaal gezien verlaten om te verpoppen, werden rondom de 

stengel katoenwatten gelegd om de poppen te verzamelen. De katoenwatten werden vervolgens 

opnieuw in de kweekkooien met adulten gebracht zodat na ontluiking en vervolgens paring een 

nieuwe cyclus kon starten.  

 

  

Figuur 22.  Kweekkooi met adulten van T. absoluta (links); 

 Kweekkooi met larven van T. absoluta (rechts) (Foto’s: auteur) 

 

Voor de experimenten in het Laboratorium voor Agrozoölogie van de Universiteit Gent werden op 

regelmatige tijdstippen de beoogde larvale stadia van T. absoluta vanuit het ILVO naar de Universiteit 

Gent overgebracht. Om te voorkomen dat op deze locatie het mobiele adulte stadium bereikt werd, 

werd het plaaginsect vernietigd eens het popstadium bereikt was.  
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2 Laboratoriumkweek Macrolophus pygmaeus 
 

De startpopulatie van M. pygmaeus was afkomstig van het commerciële product Mirical (Koppert 

B.V., Berkel en Rodenrijs, Nederland). De kweek vond plaats in het Laboratorium voor Agrozoölogie 

van de Universiteit Gent. Macrolophus pygmaeus kan zowel met als zonder plantenmateriaal 

gekweekt worden (Vandekerkhove et al., 2011). Preliminair werden beide methoden uitgetest. 

Gezien het grotere ontluikingspercentage bij peperplantjes dan bij het kunstmatig 

ovipositiesubstraat, kreeg de methode met plantenmateriaal de voorkeur.  

De insecten werden gekweekt in Plexiglas cilinders (diameter 9 cm, hoogte 3,5 cm) bij een 

temperatuur van 25 ± 1 °C, een fotoperiode van 16L:8D en een relatieve vochtigheid van 65 ± 5%. De 

Plexiglas cilinder, ook drumcel genoemd, bevatte zes gaten afgedekt met een fijnmazig nylongaas die 

instonden voor de ventilatie (Figuur 23, links). Elke drumcel bevatte een plantje van Spaanse peper 

(Capsicum annuum L., variëteit Cayenne Long Slim, Sluis Garden) als vochtbron en ovipositiesubstraat. 

Dit plantje werd aan de cilinder bevestigd met behulp van Pritt Budies (Henkel N.V., Brussel, België). 

De drumcellen werden op een waterreservoir geplaatst zodat de wortels van de planten 

ondergedompeld werden in water (Figuur 23, rechts). Eitjes van de mediterrane meelmot E. 

kuehniella (Koppert B.V., Berkel en Rodenrijs, Nederland) werden ad libitum toegevoegd als 

voedselbron voor de predator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23.  Drumcel (links) en watergoten met drumcellen (rechts)  

voor de kweek van M. pygmaeus (Foto’s: auteur) 

 

Iedere maandag, woensdag en vrijdag kregen de adulten en de nimfen verse E. kuehniella eitjes en 

werd bij de nimfen de kwaliteit van het peperplantje gecontroleerd. Wekelijks werden nieuwe 

plantjes gezaaid om een continue hoeveelheid beschikbaar te hebben. Wekelijks werd ook de eileg 

apart gehouden door de adulten te verplaatsen naar een nieuwe drumcel m.b.v. een aspirator 

(Figuur 24). In de oude drumcel bleef een plantje met eitjes over dewelke na ongeveer 10 dagen 

ontloken. Pas vervelde volwassen individuen uit dezelfde cilinder werden in aparte drumcellen 

geplaatst om inteelt te voorkomen en de genetische variabiliteit zo hoog mogelijk te houden.   
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Figuur 24.  Een aspirator (Foto: auteur) 

 

3 Predatieproeven 
 

De predatiecapaciteit van M. pygmaeus op T. absoluta werd aan de hand van drie proeven getest. De 

eerste was een algemene predatieproef waarin verschillende stadia van M. pygmaeus met 

verschillende stadia van T. absoluta gecombineerd werden. Een tweede proef ging de preferentie 

van de roofwants ten aanzien van eitjes en larven van de mineermot na. Tenslotte moest een derde 

proef aantonen of licht en temperatuur een invloed hadden op de predatiecapaciteit van M. 

pygmaeus.  

 

3.1 Predatiecapaciteit van verschillende ontwikkelingsstadia  
 

De predatiecapaciteit werd getest aan de hand van het eerste, derde en vijfde nimfenstadium en de 

mannelijke en vrouwelijke adulten van M. pygmaeus. Om een zo groot mogelijke uniformiteit van het 

beoogde stadium binnen één drumcel te bekomen, werd een zo laag mogelijke spreiding op de 

ontluiking van de eitjes nagestreefd. Daarom werd gestart met eitjes die in een tijdspanne van 

slechts 24 uur gelegd waren. Wanneer voor een experiment een bepaald stadium van de roofwants 

beoogd werd (bv. N5), werden individuen van het voorgaande stadium (bv. N4) elk in een aparte 

petriplaat met ventilatie (50x15 mm) geplaatst waarbij de vervelling dagelijks opgevolgd werd (Figuur 

25). Als voedsel- en vochtbron werden respectievelijk eitjes van de mediterrane meelmot E. 

kuehniella alsook vier Parafilm waterbubbels (Vandekerkhove et al., 2011) toegevoegd.  

Voor de uitvoering van deze predatieproeven werden de wantsen 24 uur uitgehongerd. Daarvoor 

werden pas vervelde wantsen (< 24 uur oud) getransfereerd naar identieke individuele petriplaten 

zonder eitjes van de meelmot maar wel in de aanwezigheid van vier Parafilm waterbubbels om 

uitdroging en verzwakking te voorkomen (Figuur 26). Naast pas vervelde individuen, werden deze 

experimenten eveneens uitgevoerd met vrouwelijke adulten die 1-2 weken oud waren. De gebruikte 

stadia van T. absoluta waren afkomstig uit de kweekkamer op het ILVO. Wanneer het eistadium 

vereist was, werden tomatenplanten gedurende 24 uur in kweekkooien met adulten geplaatst. 

Indien larven nodig waren, werd gewacht tot het beoogde larvale stadium bereikt was.  
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Figuur 25.  Vervellingshuid van M. pygmaeus (Foto: auteur) 

 

 

Figuur 26.  Arena voor de uithongering van M. pygmaeus (Foto: auteur) 

 

Een licht bevochtigd (± 1 ml water) Whatman filterpapier (Life Sciences, Diegem, België) met daarop 

één schoon tomatenblad (S. lycopersicum L., variëteit Marmande) met een lengte van ongeveer 6,5 - 

7,5 cm werd in een petrischaal met ventilatie (90x15 mm) gelegd. Het tomatenblad bevatte 5 larven 

of 10 eitjes van T. absoluta als prooi (Figuur 27). De eitjes werden telkens op dezelfde manier op het 

blad gerangschikt. Aan iedere petriplaat werd één individu van M. pygmaeus toegevoegd als 

predator. Wanneer een larvaal stadium van de tomatenmineermot getest werd, werd de roofwants 

pas bij de prooi gezet op het moment dat alle larven in het blad gemineerd waren. De petriplaten 

werden in een klimaatkast bij een temperatuur van 25 ± 1 °C, een fotoperiode van 16L:8D en een 

relatieve vochtigheid van 65 ± 5% gezet. Na 24 uur werd het aantal gepredeerde eitjes of larven 

geëvalueerd (Figuur 28). De controlebehandeling, om de natuurlijke sterfte van T. absoluta in 

rekening te brengen, bestond uit dezelfde voorgaande opstelling maar dan zonder toevoeging van 

predator.  

De combinatie van zes verschillende ontwikkelingsstadia van M. pygmaeus met vijf verschillende 

stadia van de prooi gaf samen met de controles een totaal van 35 behandelingen die elk uit 20-35 

herhalingen bestonden. 
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Figuur 27.  Proefopstelling predatieproef: tomatenblad met 10 eitjes (links, cirkels) of 5 larven (rechts) van T. 

absoluta (Foto’s: auteur) 

 

  

Figuur 28.  Een gepredeerd ei (links) en een gepredeerde larve van T. absoluta (rechts) (Foto’s: auteur) 

 

3.2 Preferentieproeven 
 

De proeven werden zowel uitgevoerd met het vijfde nimfenstadium (< 24 uur oud) als met 1-2 weken 

oude vrouwelijke adulten van M. pygmaeus. De predator werd in individuele petriplaten van 5 cm 

diameter geplaatst en gedurende 24 uur uitgehongerd zoals beschreven in voorgaande proef (Figuur 

26). Als prooi werd een combinatie van eitjes met tweedestadiumlarven van T. absoluta aangeboden 

die zoals voorheen beschreven allebei afkomstig waren uit de kweekkamer op het ILVO. Het aantal 

aangeboden eitjes varieerde (5, 10, 20 en 30) terwijl het hiermee gecombineerde aantal larven van 

het tweede larvale stadium steeds vijf was. De combinatie van 10 tweedestadiumlarven met 5 eitjes 

werd eveneens uitgetest (Figuur 29). Dit resulteerde in vijf verschillende aangeboden combinaties 

zowel voor het vijfde nimfenstadium als voor de vrouwtjes, elk met ongeveer 20 herhalingen.  
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Zoals in voorgaand experiment werd in een petrischaal van 9 cm diameter een licht bevochtigd (1 ml 

water) Whatman filterpapier (Life Sciences, Diegem, België) gelegd met daarop één tomatenblad (S. 

lycopersicum L., variëteit Marmande). Op het tomatenblad werden vijf of tien larven (tweede 

stadium) van T. absoluta geplaatst. Er werd gewacht totdat alle larven in het blad gemineerd waren 

alvorens ook de eitjes op het tomatenblad over te brengen. Ten slotte werd één individu van M. 

pygmaeus toegevoegd als predator en werden de petriplaten in een klimaatkast geplaatst bij een 

temperatuur en fotoperiode analoog aan voorgaande proef. Na 24 uur werd de predatie geëvalueerd 

op basis van het aantal gepredeerde eieren en larven. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 29.  Proefopstelling predatieproef: tomatenblad met 10 larven in combinatie  

met 5 eitjes van T. absoluta (links) en detail van de eitjes (cirkels) en  

gemineerde larven op het tomatenblad (rechts) (Foto: auteur) 

 

3.3 Invloed van temperatuur en fotoperiode 
 

Om de invloed van temperatuur en fotoperiode op de predatiecapaciteit van M. pygmaeus na te 

gaan, werden twee verschillende temperaturen (18 en 25 °C) en fotoperiodes (16L:8D en 12L:12D) 

uitgetest. In totaal werden dus vier regimes getest: 1) 18 °C en 12L:12D, 2) 18 °C en 16L:8D, 3) 25 °C 

en 12L:12D en 4) 25 °C en 16L:8D, dit telkens bij een relatieve vochtigheid van 65 ± 5 %. Op basis van 

de resultaten van bovenstaande proeven werden enkel de beste predator (vrouwtjes) in combinatie 

met het meest favoriete prooistadium (eistadium) getest. Hiervoor werd telkens een peperplantje 

met eileg van M. pygmaeus uit de kweek overgebracht naar het te testen regime en opgekweekt tot 

vrouwelijke adulten. Net zoals in voorgaande proeven, was het eistadium van T. absoluta afkomstig 

uit de kweekkamer op het ILVO.  
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De proefopzet was analoog aan de voorgaande proeven. Enkel werden in deze proeven 30 eieren van 

T. absoluta op het tomatenblad geplaatst. Ten slotte werd één 1-2 weken oud vrouwelijk individu 

van M. pygmaeus, die gedurende 24 uur uitgehongerd werd, toegevoegd als predator en werden de 

petriplaten in een klimaatkast bij het te testen regime gebracht. Na 24 uur werd de predatie 

geëvalueerd op basis van het aantal gepredeerde eieren. Het aantal herhalingen per getest regime 

bedroeg 20-25.  

 

4 Dataverwerking 
 

De resultaten van de hierboven beschreven experimenten zijn kwantitatieve, discrete getallen 

waarbij de waarden, afhankelijk van de proef, varieerden van 0 tot 5 of van 0 tot 10 voor de predatie 

van larven en van 0 tot 5, van 0 tot 10 of van 0 tot 30 voor de eipredatie. Daarom werd deze data 

geanalyseerd aan de hand van een Poisson regressiemodel waarbij de gegevens een 

Poissonverdeling volgden en in het geval van overdispersie een negatieve binomiale verdeling 

(generalized linear models) (Coxe et al., 2009). Iedere analyse werd gestart met een verzadigd model 

en interacties waarbij niet significante hoofdfactoren werden verwijderd bij een significantieniveau 

van 0,05. Om na te gaan of het model kon toegepast worden, werden likelihood ratios gebruikt. 

De predatievoorkeur van M. pygmaeus voor het ei- of larvale stadium van T. absoluta kan worden 

nagegaan via Manly’s preferentie-index. Deze wordt berekend aan de hand van volgende formule 

(Lykouressis et al., 2007; Jaworski et al., 2013): 

 

 j   

   
rj
 j

∑    
rj
 j

  
j 1

              

Met: 

βj = voorkeur voor prooitype j  

rj = aantal overlevende prooien van type j  

Aj = aantal aangeboden prooien van type j 

n = aantal prooitypes 

Manly’s preferentie-index ligt tussen 0 en 1 en de som van de waarden voor de verschillende 

aangeboden prooien is altijd gelijk aan 1. Hoe dichter de waarde bij 1, hoe groter de voorkeur voor 

dat prooitype waarvoor de index werd berekend. Om te kunnen besluiten of de predator al dan niet 

een uitgesproken voorkeur had voor een bepaalde prooi, werd de verwachte Manly’s waarde 

berekend voor het geval er geen preferentie was. Dit is de ratio van het aantal aangeboden prooien 

van het type waarvoor de index berekend werd (bv. eitjes) op het totaal aantal prooien dat werd 
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aangeboden (in dit geval eitjes en larven). Indien de berekende Manly’s index niet significant 

verschillend is van de verwachte waarde, wijst dit op een willekeurige prooikeuze van M. pygmaeus. 

Indien de berekende index groter is dan de verwachte waarde, wijst dit op een voorkeur voor dat 

prooitype waarvoor de index berekend werd (in ons voorbeeld voor de eitjes). Lagere waarden 

wijzen op selectiviteit tegen dit type prooi.  

Om na te gaan of M. pygmaeus een statistisch significante voorkeur had voor een bepaald prooitype 

werd de berekende Manly’s index vergeleken met de verwachte waarde. Hiervoor werd eerst de 

normaliteit van de gegevens nagegaan door middel van de Kolmogorov-Smirnov normaliteitstest. 

Indien de data normaal verdeeld was, werd een  t-toets met één steekproef (one-sample t-test) 

uitgevoerd. Bij niet normaal verdeelde data werden significante verschillen opgespoord d.m.v. een 

tekentoets. Het vooropgesteld significantieniveau bedroeg steeds 0,05. Deze procedure werd 

vervolgens herhaald voor iedere proefopstelling (vijf verschillende combinaties van de twee 

prooitypes en dit zowel voor het vijfde nimfale stadium als voor de vrouwelijke adulten).  

Om na te gaan of er een statistisch significant verschil was tussen de predatiepreferentie van 

vijfdestadiumnimfen en vrouwelijke adulten werden vervolgens hun Manly’s indexen vergeleken bij 

gelijke prooicombinaties. Om beide groepen te vergelijken werd na bevestiging van de normaliteit 

van de gegevens via de Kolmogorov-Smirnov normaliteitstest en de homoscedasticiteit (gelijkheid 

van varianties) via de Levene test een t-test voor onafhankelijke steekproeven (independent samples 

t-test) uitgevoerd. Indien de gegevens niet normaal verdeeld waren, werd de niet-parametrische 

Mann-Whitney U test toegepast. Opnieuw was het vooropgestelde  significantieniveau 0,05. 

Voor de statistische verwerking van bovenstaande data werd gebruik gemaakt van het programma 

SPSS 22.0 (IBM Corp., 2013) 

 



Resultaten  41 

 
 

DEEL III: RESULTATEN  
 

1 Predatiecapaciteit van verschillende ontwikkelingsstadia  
 

In dit experiment werd onderzocht welke stadia van de roofwants een nuttige bijdrage hebben in de 

bestrijding van de tomatenmineermot. Hiervoor werd de predatie van het eerste, derde en vijfde 

nimfenstadium alsook van de mannelijke en vrouwelijke adulten van M. pygmaeus op het eistadium 

en alle larvenstadia van T. absoluta getest.  

Aan de verschillende stadia van M. pygmaeus werden na 24 uur uithongering 10 eitjes van T. 

absoluta aangeboden. In Figuur 30 wordt het gemiddeld aantal gepredeerde eitjes weergegeven na 

een predatieperiode van 24 uur. De hoeveelheid geconsumeerde eitjes blijkt significant verschillend 

te zijn van de natuurlijke sterfte (controlebehandeling) en dit voor alle geteste stadia van de 

roofwants (p < 0,001). Zelfs het eerste nimfenstadium zorgde voor een significante consumptie van 

de eitjes (gemiddeld 5,3 eitjes werden leeggezogen) maar deze was significant minder in vergelijking 

met de predatie van de andere geteste stadia (p < 0,001). Alhoewel de predatie het hoogst was bij de 

vrouwelijk adulten (9,3 voor de pas vervelde en 9,0 voor de oudere vrouwtjes), was deze niet 

significant verschillend van de overige geteste stadia van M. pygmaeus.  

 

 

Figuur 30.  Gemiddeld aantal gepredeerde eitjes van T. absoluta (± standaardfout) door verschillende  

stadia van M. pygmaeus. N1 = 1
ste

 nimfenstadium, N3 = 3
de

 nimfenstadium, N5 = 5
de

 

nimfenstadium, M = mannelijke adulten, V (< 24u) = vrouwelijke adulten jonger dan 24 uur,  

V (1-2w) = vrouwelijke adulten die 1-2 weken oud zijn. Eénzelfde letter duidt op niet significante 

verschillen (P > 0,05; generalized linear model met Poisson distributie)  
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De resultaten van de predatie door de verschillende stadia van M. pygmaeus op de verschillende 

larvenstadia van T. absoluta worden weergegeven in Figuur 31. De statistische analyse d.m.v. een 

generalized linear model met een Poisson distributie toonde aan dat er significante interactie is 

tussen het stadium van M. pygmaeus en het stadium van T. absoluta (p = 0,001). Dit wil zeggen dat 

de predatiecapaciteit van een bepaald stadium van M. pygmaeus wordt beïnvloed door het te 

prederen stadium van T. absoluta. 

Omwille van deze interactie kan er voor elk stadium van de roofwants bepaald worden welk van de 

vier larvenstadia van de mineermot het meest gepredeerd werd en kan voor elk van de vier 

verschillende larvenstadia van de tomatenmineermot achterhaald worden welk stadium van de 

roofwants de beste predator blijkt te zijn.  

Het eerste nimfenstadium van M. pygmaeus zorgde enkel bij het tweede stadium van de vier geteste 

larvale stadia van T. absoluta voor een significante predatie in vergelijking met de controle (p < 

0,001). Van de vijf aangeboden L2-larven werden er gemiddeld 0,6 geconsumeerd, terwijl voor de 

overige larvenstadia de hoeveelheid gedode larven verwaarloosbaar was.  

In tegenstelling tot het eerste nimfenstadium, was de predatie door het derde nimfenstadium van 

zowel het eerste als het tweede larvenstadium van T. absoluta, respectievelijk 1,4 en 0,8 larven, 

significant verschillend met de natuurlijke sterfte (p < 0,001). De larven van het eerste stadium 

werden significant meer geconsumeerd dan die van het tweede larvenstadium (p = 0,020). De 

predatie van L3- en L4-larven was ook bij dit stadium van M. pygmaeus verwaarloosbaar.  

Bij het vijfde en grootste nimfenstadium van M. pygmaeus bleek de predatie van alle stadia van T. 

absoluta met uitzondering van het vierde (p = 0,180) significant verschillend te zijn met de controle. 

Zoals bij de N3-nimfen werden L1-larven het best geconsumeerd (gemiddeld 2,1 van de vijf larven 

werden gedood). Deze predatie was eveneens significant hoger dan de predatie van de L2- (p = 0,001) 

of L3-larven (p = 0,005). De geconsumeerde hoeveelheid larven van het tweede en derde stadium 

van T. absoluta was ongeveer dezelfde, respectievelijk 1,1 en 1,2 (p = 0,628).  

De pas vervelde mannelijke en vrouwelijke adulten vertoonden gelijkaardige resultaten. De best 

gepredeerde stadia waren de eerste en tweede stadiumlarven, dewelke beiden evenveel gegeten 

werden (p > 0,051), maar duidelijk in grotere hoeveelheden dan die van het derde (p < 0,010) of het 

vierde stadium (p < 0,001). Daar waar de L3-larven nog in kleine mate doch significant verschillend 

met de natuurlijke sterfte gedood werden, was de predatie van de L4-larven door beide stadia van de 

roofwants niet significant verschillend met de sterfte in de controlebehandeling (p > 0,317).  
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Figuur 31.  Gemiddeld aantal gepredeerde larven van T. absoluta (± standaardfout) door verschillende stadia van M. pygmaeus. L1 = 1
ste

 larvenstadium, L2 = 2
de

 

larvenstadium, L3 = 3
de

 larvenstadium, L4 = 4
de

 larvenstadium, N1 = 1
ste

 nimfenstadium, N3 = 3
de

 nimfenstadium, N5 = 5
de

 nimfenstadium, M = mannelijke 

adulten, V (< 24u) = vrouwelijke adulten jonger dan 24 uur, V (1-2w) = vrouwelijke adulten die 1-2 weken oud zijn. Eénzelfde kleine letter per stadium van M. 

pygmaeus of éénzelfde hoofletter per stadium van T. absoluta duidt op niet significante verschillen (P > 0,05; generalized linear model met Poisson 

distributie) 
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In de proefopzet werd een onderscheid gemaakt tussen pas vervelde vrouwelijke adulten en 

vrouwelijke adulten van één tot twee weken oud. Daar waar de pas vervelde adulten de eerste twee 

larvenstadia het meest consumeerden, bleek bij de oudere vrouwelijke adulten de predatie op het 

derde larvenstadium niet significant te verschillen met deze op het eerste (p = 0,068) of het tweede 

(p = 0,976) larvenstadium. Enkel de predatie van L3-larven bleek significant verschillend voor de pas 

vervelde en de oudere vrouwelijk adulten.  

Voor elk larvenstadium van T. absoluta werd eveneens nagegaan welk stadium van M. pygmaeus de 

beste predator is. Zo werden L1-larven in absolute cijfers (2,4) het meest aangevallen door de 1-2 

weken oude vrouwelijke adulten van de roofwants. Dit was echter niet significant verschillend met 

de pas vervelde mannetjes (p = 0,063), vrouwtjes (p = 0,804) en N5 nimfen (p = 0,567). De N5-nimfen 

verorberden significant meer L1-larven dan de N1-nimfen (p < 0,001) en de N3-nimfen (p = 0,041). De 

N3-nimfen bleken dezelfde predatiecapaciteit ten aanzien van L1-larven te bezitten als de mannelijke 

adulten (p = 0,542). 

Met een gemiddelde predatie van 1,7 van de vijf aangeboden L2-larven van T. absoluta waren de 

mannelijke adulten de beste predatoren van dit larvaal stadium, maar er kon echter geen significant 

verschil aangetoond worden met de vrouwelijke adulten (p > 0,686). Net zoals bij de predatie van de 

L1-larven, werden de L2-larven significant meer geconsumeerd door N5-nimfen dan door N1-nimfen 

(p = 0,037), maar de predatie van L2-larven door N5-nimfen bleek niet significant verschillend van die 

door de N3-nimfen (p = 0,285). In het algemeen doodden de nimfen significant minder L2-larven dan 

de adulten, met uitzondering van de N5-nimfen die evenveel tweedestadiumlarven verorberden als 

de vrouwelijke adulten (p > 0,091). 

De 1-2 weken oude vrouwelijke adulten predeerden de meeste L3-larven (1,6) alhoewel er geen 

significant verschil is met de predatie door de N5-nimfen (p = 0,243). Pas vervelde mannelijke 

adulten doden de L3-larven even goed als de pas vervelde vrouwelijke adulten (p = 0,479), maar 

significant minder dan het vijfde nimfenstadium (p < 0,035) en de oudere vrouwtjes (p < 0,003).  

Zoals reeds eerder vermeld, bleken L4-larven van T. absoluta door geen enkel stadium van M. 

pygmaeus gepredeerd te worden aangezien er geen significante verschillen konden worden 

aangetoond met de natuurlijke sterfte van dit larvenstadium (p > 0,114). 
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2 Preferentieproeven 
 

In Tabel 3 en Tabel 4 worden de resultaten weergegeven van de preferentieproeven voor het vijfde 

nimfale stadium en de vrouwelijke adulten van M. pygmaeus. Aan beide stadia werd na 24 uur 

uithongering tegelijkertijd een wisselende hoeveelheid van eitjes en L2-larven aangeboden.  

In een eerste analyse werd gekeken of er significante verschillen waren voor de eipredatie en de 

predatie van de L2-larven bij veranderende hoeveelheden prooi. Zowel het vijfde nimfenstadium als 

de vrouwelijke adulten consumeerden evenveel eitjes wanneer er vijf werden aangeboden, 

onafhankelijk van het feit of er tegelijkertijd nog 5 of 10 larven beschikbaar waren als prooi (p > 

0,629). Echter, wanneer de densiteit van de aangeboden eitjes verhoogde terwijl het aantal 

aangeboden larven constant bleef, werden er significant meer eitjes geconsumeerd en dit zowel voor 

het geteste nimfenstadium als voor de vrouwelijke adulten (p < 0,001). Dit uit zich eveneens in de 

percentages van de predatie op de eitjes, die bijna altijd toenemen naarmate het aantal aangeboden 

eitjes toeneemt.  

De predatie op de larven daarentegen was slechts bij één aangeboden hoeveelheid significant 

verschillend. Wanneer 5 eitjes en 10 L2-larven werden aangeboden, werden er door de N5-nimfen 

significant meer larven geconsumeerd (p = 0,028) dan bij de andere combinaties waarbij er slechts 5 

L2-larven aangeboden werden. In het geval er 10 larven aangeboden werden, werden er 2,2 larven 

gedood. Wanneer de hoeveelheid larven gehalveerd werd (telkens met een andere hoeveelheid 

eitjes), varieerde de predatie van L2-larven door N5-nimfen tussen 0,7 en 1,6. Daar er geen 

significante verschillen konden aangetoond worden voor deze combinaties, blijkt dat er steeds 

evenveel larven aangevallen werden, ook wanneer er meer eitjes aangeboden werden.  

Tabel 3.  Predatie op eitjes en larven van het tweede stadium van T. absoluta door het 5
de 

nimfenstadium 

van M. pygmaeus voor vijf verschillende aangeboden combinaties van beide prooitypes 

Aangeboden N Predatie eitjes*  Predatie  Predatie* Predatie Totale  

hoeveelheid   
 

eitjes (%) larven larven (%) predatie (%) 

5 Ei - 10 L2 23 2,9 ± 0,3a 58% 2,2 ± 0,3b 22% 34% 

5 Ei - 5 L2 20 3,3 ± 0,3a 65% 0,9 ± 0,2a 17% 41% 

10 Ei - 5 L2 20 7,1 ± 0,6b 71% 0,7 ± 0,2a 14% 52% 

20 Ei - 5 L2 19 14,7 ± 1,2c 74% 1,6 ± 0,4a 32% 65% 

30 Ei - 5 L2 20 22,5 ± 1,6d 75% 1,6 ± 0,3a 32% 69% 

N = aantal herhalingen 
*Gemiddelden ± standaardfout; waarden binnen éénzelfde kolom gevolgd door éénzelfde kleine letter zijn niet 
significant verschillend (P > 0,05; generalized linear model met een binomiale verdeling)  
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Tabel 4.  Predatie op eitjes en larven van het tweede stadium van T. absoluta door vrouwelijke adulten 

van M. pygmaeus voor vijf verschillende aangeboden combinaties van beide prooitypes 

Aangeboden  N  Predatie  Predatie  Predatie Predatie  Totale  

hoeveelheid 
 

eitjes* eitjes (%) Larven*  larven (%) predatie (%) 

5 Ei - 10 L2 20 4,0 ± 0,3a 80% 1,3 ± 0,3a 13% 35% 

5 Ei - 5 L2 20 3,7 ± 0,3a 74% 1,8 ± 0,4a 36% 55% 

10 Ei - 5 L2 20 8,4 ± 0,4b 84% 1,5 ± 0,3a 29% 66% 

20 Ei - 5 L2 19 18,3 ± 0,4c 92% 1,9 ± 0,2a 38% 81% 

30 Ei - 5 L2 19 24,8 ± 1,0d 83% 1,8 ± 0,4a 36% 76% 

N = aantal herhalingen 
*Gemiddelden ± standaardfout; waarden binnen éénzelfde kolom gevolgd door éénzelfde kleine letter zijn niet 
significant verschillend (P > 0,05; eitjes: generalized lineair model met een Poisson verdeling; larven: 
generalized lineair model met een binomiale verdeling)  

 

De resultaten van de preferentieproeven (Tabel 3 en 4) werden vervolgens gebruikt om Manly’s 

preferentie-index (βj) te berekenen. In Tabel 5 wordt de berekende βj vergeleken met de verwachte 

βj voor beide stadia van de roofwants en voor iedere aangeboden combinatie van de twee prooitypes. 

Hiervoor werd de normaliteit van de resultaten nagegaan door middel van de Kolmogorov-Smirnov 

normaliteitstest. Deze test wees uit dat enkel de resultaten behorende bij de predatie van de 

vrouwtjes die 30 eitjes en 5 larven van het tweede stadium aangeboden kregen, normaal verdeeld 

was (p = 0,07). Bijgevolg werd enkel op deze data een one-sample t-test uitgevoerd. De resultaten 

van de overige combinaties werden statistische geanalyseerd met een tekentoets op 1 variabele.  

Zowel voor de nimfen van het vijfde stadium als voor de vrouwelijke adulten neigen alle berekende 

Manly’s indexen naar 1 (Tabel 5). Vermits de index berekend werd voor het eistadium, is dit een 

eerste indicatie dat M. pygmaeus eerder een voorkeur heeft voor het eistadium. Deze voorkeur werd 

bevestigd voor beide stadia van M. pygmaeus wanneer de roofwants een combinatie van 5 eitjes en 

5 L2-larven of een combinatie van 10 eitjes en 5 L2-larven aangeboden kreeg. Bij beide combinaties 

was de berekende βj significant hoger dan de verwachte βj. Ook wanneer meer larven dan eitjes 

werden aangeboden (in de combinatie van 5 eitjes met 10 L2-larven), bleek er eveneens een 

voorkeur voor het eistadium te zijn voor beide stadia van de roofwants.  

Wanneer echter 20 eitjes en 5 L2-larven of 30 eitjes en 5 L2-larven werden aangeboden als prooi, 

werden noch voor het vijfde nimfenstadium, noch voor de vrouwelijke adulten verschillen 

opgespoord tussen de verwachte en berekende βj. Bijgevolg was er bij deze aangeboden combinaties 

geen duidelijke voorkeur voor één van de twee stadia van de mineermot.  

Om significante verschillen op te sporen tussen de twee stadia, werd per behandeling een niet-

parametrische Mann-Whitney U test uitgevoerd (Tabel 5). Wanneer 5 eitjes en 10 L2-larven als prooi 

werden aangeboden, bleken zowel de nimfen als de vrouwelijke adulten een voorkeur te hebben 

voor het eistadium maar deze voorkeur bleek meer uitgesproken bij de vrouwelijke adulten (p = 

0,002). Voor alle andere aangeboden combinaties van prooien werden er geen significante 

verschillen aangetoond tussen de βj waarden van de nimfen en de vrouwelijke adulten.   
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Tabel 5.  De verwachte en de berekende Manly’s preferentie-index (βj)  

voor het vijfde nimfenstadium (N5) en voor de vrouwelijke adulten (V) van M. pygmaeus 

  
N5 

  
V 

 Aangeboden Verwachte  Berekende  P Verwachte Berekende P 

hoeveelheid βj*  βj *    βj*  βj*    

5 Ei - 10 L2 0,33a 0,76 ± 0,06bA < 0,001 0,33a 0,95 ± 0,02bB < 0,001 

5 Ei - 5 L2 0,50a 0,83 ± 0,06bA < 0,001 0,50a 0,75 ± 0,08bA 0,013 

10 Ei - 5 L2 0,67a 0,85 ± 0,05bA 0,012 0,67a 0,88 ± 0,03bA 0,003 

20 Ei - 5 L2 0,80a 0,73 ± 0,07aA 0,359 0,80a 0,86 ± 0,04aA 0,167 

30 Ei - 5 L2 0,86a 0,79 ± 0,05aA > 0,999 0,86a 0,77 ± 0,06aA 0,146** 

*Berekend voor het eistadium 
Gemiddelden ± standaardfout  
Waarden binnen éénzelfde rij gevolgd door éénzelfde kleine letter zijn voor éénzelfde stadium van de roofwants niet significant verschillend 
(P > 0,05; Tekentoets; uitgezonderd ** P > 0,05; One-sample t-test)  

Waarden voor de berekende βj binnen éénzelfde rij gevolgd door éénzelfde hoofdletter zijn niet significant verschillend  

(P > 0,05; Mann-Whitney U test) 

 



48  Resultaten 

 
 

3 Invloed van temperatuur en fotoperiode 
 

Bij vier verschillende regimes waarbij telkens twee verschillende temperaturen (18 °C en 25 °C) met 

twee verschillende fotoperioden (12L:12D en 16L:8D) gecombineerd werden, werd de eipredatie 

nagegaan. In Figuur 32 wordt het gemiddeld aantal gepredeerde eitjes van T. absoluta door 

vrouwelijke adulten van M. pygmaeus weergegeven. De analyse van de resultaten toonde aan dat er 

een significante interactie aanwezig was tussen beide factoren (p = 0,007). Bijgevolg hebben zowel 

de temperatuur als de fotoperiode een effect op de predatie, maar het effect van temperatuur op de 

gemiddelde predatie verschilt volgens de fotoperiode en vice versa varieert het effect van de 

fotoperiode op de predatie naargelang de temperatuur. Daarom werden de variabelen paarsgewijs 

vergeleken.  

Het verschil in het gemiddeld aantal geconsumeerde eitjes tussen 18 °C en 25 °C is duidelijk groter bij 

12L:12D dan bij 16L:8D. Bij een fotoperiode van 12L:12D werden er significant meer eitjes gedood bij 

25 °C dan bij 18 °C (p = 0,011). Van de 30 aangeboden eitjes werden er in dit lichtregime 

respectievelijk 28,7 en 24,6 geconsumeerd. Dit in tegenstelling tot bij de fotoperiode 16L:8D waar 

geen significante verschillen konden worden aangetoond (p = 0,194). In totaal werden bij 16L:8D 

26,1 eitjes gepredeerd bij 25 °C en 28,3 bij 18°C. Het verschil in predatie tussen 12L:12D en 16L:8D is 

duidelijk groter bij 18 °C dan bij 25 °C. Bij 18 °C werd er significant meer geconsumeerd bij 16L:8D 

dan bij 12L:12D (p = 0,019). Bij 25 °C is het verschil in predatie tussen beide fotoperiodes niet 

significant (p = 0,135). 

 

 

Figuur 32.  Het gemiddeld aantal gepredeerde eitjes (± standaardfout) van T. absoluta door vrouwelijke 

adulten van M. pygmaeus bij twee verschillende temperaturen en twee verschillende 

fotoperioden. Eénzelfde kleine letter per temperatuur of éénzelfde hoofdletter per fotoperiode 

duidt op niet significante verschillen (P > 0,05; generalized linear model met Poisson distributie) 
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DEEL IV: DISCUSSIE 
 

1 Predatiecapaciteit van verschillende ontwikkelingsstadia 
 

De resultaten van de algemene predatieproef tonen duidelijk aan dat M. pygmaeus voornamelijk 

geschikt is voor de beheersing van het eistadium van T. absoluta. Alle geteste stadia van de 

roofwants, zelfs het eerste nimfenstadium, waren immers in staat eitjes van de tomatenmineermot 

te consumeren. In tegenstelling tot dit onderzoek, waar voor de eipredatie van T. absoluta geen 

verschillen konden worden aangetoond tussen de mannelijke en de vrouwelijke adulten, wezen 

soortgelijke experimenten van Urbaneja et al. (2009) uit dat de vrouwtjes significant meer eitjes 

prederen dan de mannetjes.  

In het huidige experiment was het beoogde doel niet op zoek te gaan naar de maximale eipredatie 

van M. pygmaeus aangezien dit reeds onderzocht werd door Urbaneja et al. (2009). Het 

vooropgestelde doel in dit onderzoekwerk was enerzijds te achterhalen of de nimfenstadia een 

significante bijdrage leveren voor de bestrijding van de tomatenmineermot en anderzijds of er 

verschillen waren in de hoeveelheid predatie tussen de stadia. Vermits in dit experiment ook de 

predatiecapaciteit van de nimfenstadia onderzocht werd, werd geopteerd om slechts 10 eitjes aan te 

bieden. Bovendien was het doel een praktijkgericht resultaat te bekomen en in een serre zullen 

slechts in uitzonderlijke gevallen, bij zeer zware aantasting, meer dan 10 eitjes op één blad terug te 

vinden zijn. In de studie van Urbaneja et al. (2009) kwamen de verschillen tussen de mannetjes en de 

vrouwtjes beter tot uiting bij grotere prooidensiteiten en bleek er een interactie te bestaan tussen de 

hoeveelheid van de aangeboden eitjes en het geslacht van M. pygmaeus. Indien deze proeven 

uitgevoerd werden met een hoger aantal eitjes zouden mogelijks meer verschillen tussen de 

nimfenstadia onderling en tussen de nimfen en de adulten tot uiting gekomen zijn zoals het geval 

was bij Urbaneja et al. (2009).  

In andere regio’s zoals het Middellandse Zeegebied wordt ook N. tenuis ingezet als predator van T. 

absoluta. De eipredatie van deze roofwants is vergelijkbaar met deze van M. pygmaeus en ook hier 

prederen de vrouwtjes significant meer eitjes dan de mannetjes (Urbaneja et al., 2009). Arnó et al. 

(2009) toonden echter aan dat M. pygmaeus nimfen minder eitjes predeerden dan N. tenuis nimfen. 

In deze regio blijkt ook D. errans potentieel te hebben als eipredator van de tomatenmineermot. De 

vrouwelijke adulten van deze roofwants doodden met een gemiddelde van 11 van de 15 aangeboden 

eitjes significant meer eitjes dan de mannelijke adulten die 8,6 eitjes konden verorberen (Ingegno et 

al., 2013). Er is momenteel slechts één eiparasitoid van T. absoluta gerapporteerd, namelijk T. 

achaeae (Desneux et al., 2010; Urbaneja et al., 2012). Serreproeven van Cabello et al. (2009) 

bewezen de efficiëntie van deze natuurlijke vijand doordat de schade van de mineermot in 

aanwezigheid van de eiparasitoïd gereduceerd werd met ongeveer 92 % t.o.v. de controleproef.  
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Bij de predatie van de larven was er over het algemeen een duidelijke trend: hoe groter het stadium 

van M. pygmaeus, hoe beter de predatie van T. absoluta. Ook Jaworski et al. (2013) kwamen tot de 

constatatie dat de nimfen een lagere predatie-activiteit hadden ten aanzien van de larven van de 

tomatenmineermot. Dit werd verklaard door de morfologische verschillen tussen de nimfen en de 

adulten, zoals een korter rostrum. De nimfen zijn mogelijks minder in staat om de larven van T. 

absoluta in een mineergang aan te vallen omdat zowel de epidermis van het tomatenblad als de 

larvale cuticula moeten doorboord worden. Het eerste nimfenstadium van de roofwants kon wel L2- 

maar geen L1-larven doden. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat de kleine N1-nimfen (0,76 

mm) het kleinste larvenstadium (0,6 mm) in hun mijnen moeilijk kunnen lokaliseren. Larven van het 

derde en vierde stadium (2,8 en 6 mm) zouden dan weer te groot kunnen zijn voor dit stadium van 

de roofwants. De grotere N3-nimfen daarentegen bleken wel in staat om naast de L2-larven 

eveneens de L1-larven te consumeren. De overige geteste stadia (N5-nimfen en mannelijke en 

vrouwelijke adulten) predeerden de eerste drie larvenstadia van T. absoluta. Ongeacht het stadium 

van M. pygmaeus is er een duidelijke tendens dat de kleinere larven van T. absoluta meer 

geconsumeerd worden dan de grotere hoewel dit verschil niet altijd significant is.  

Bovenstaande resultaten zijn in overeenstemming met deze van Urbaneja et al. (2009). In deze 

studie verhoogde de larvale predatie door de adulten van M. pygmaeus naarmate jongere stadia 

werden aangeboden. Zo werden er bijvoorbeeld, in een tijdspanne van 24 uur, 1,8 L1-larven 

geconsumeerd tegenover 0,3 L3-larven. Net zoals in het huidige onderzoek werden geen verschillen 

waargenomen tussen beide geslachten voor de predatie van de larven.  

Analoge predatiehoeveelheden werden eveneens gerapporteerd voor M. caliginosus door Arnó et al. 

(2003). De adulten van deze roofwants konden dagelijks 2,6 larven van het tweede en derde 

larvenstadium van de floridamineervlieg Liriomyza trifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae) doden. 

Dit kan verklaard worden door de grootte van de prooien vermits eerste en tweedestadiumlarven 

van T. absoluta ongeveer even groot zijn als de laatstestadiumlarven van L. trifolii (Urbaneja et al., 

2009). Ook Lykouressis et al. (2007) constateerden dat de ‘grootte’ van de prooi een cruciale rol 

speelt in de voedingsvoorkeur doordat het vijfde nimfenstadium van M. pygmaeus een sterke 

voorkeur had voor het eerste en het tweede nimfenstadium van de groene perzikluis M. persicae en 

het eerste nimfenstadium van de aardappeltopluis Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (Hemiptera: 

Aphididae), die sterk gelijkend waren in gewicht. Fantinou et al. (2009) bevestigden eveneens de 

voorkeur van M. pygmaeus voor de kleinere nimfen van M. persicae.  

Ondanks dat de eerste drie larvenstadia van de mineermot gepredeerd werden, waren deze 

aantallen relatief laag. De 1-2 weken oude vrouwelijk adulten van M. pygmaeus konden 

respectievelijk 2,3, 1,6 en 1,6 T. absoluta larven van het eerste, tweede en derde stadium 

consumeren. In de literatuur worden nog verschillende andere predators van T. absoluta beschreven 

maar toch zijn er weinig gekend die zeer efficiënt optreden tegen de larvale stadia. Zo wordt, zoals 

reeds eerder vermeld bij de eipredatie, N. tenuis gebruikt als bestrijder van de mineermot in het 

Middellandse Zeegebied.  
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De predatie van de adulten van deze roofwants bleek analoog aan deze van M. pygmaeus met een 

consumptie van respectievelijk 2,4, 0,9 en 0,4 T. absoluta larven van het eerste, tweede en derde 

stadium (Urbaneja et al., 2009). De roofwants D. errans bleek enkel in staat het kleinste 

larvenstadium van T. absoluta te doden. In tegenstelling tot de adulten van M. pygmaeus, waar de 

vrouwelijke en mannelijke adulten de larven even goed predeerden, bleken de vrouwtjes van D. 

errans met een gemiddelde consumptie van 2,4 van de 5 aangeboden L1-larven significant meer te 

consumeren dan de mannetjes (Ingegno et al., 2013). Ondanks het feit dat er naast predators ook 

heel wat parasitoïden gekend zijn voor hun bijdrage in de controle van de larven van de 

tomatenmineermot (zie Literatuurstudie), zijn er weinig cijfers over de effectieve bestrijding terug te 

vinden. Entomopathogene nematoden lijken een veelbelovend alternatief voor de bestrijding van de 

larven van T. absoluta. De studie van Batalla-Carrera et al. (2010) toonden een hoge parasitering van 

de mineermot (77,1 – 91,7 %) na bladtoepassing met S. carpocapsae, S. feltiae en H. bacteriophora, 

wat erop zou wijzen dat deze nematoden in staat zijn om de larven in de bladmijnen te doden. 

González-Cabrera et al. (2011) konden aantoonden dat de bacterie B. thuringiensis een veelbelovend 

pathogeen is tegen het eerste larvenstadium van T. absoluta vermits er in de controlebehandeling 

maar liefst een factor 90 meer schade werd geobserveerd. De gevoeligheid van het tweede en derde 

larvenstadium was wel lager, maar de plaag werd nog steeds efficiënt bestreden.  

Opmerkelijk is dat het vierde en grootste larvenstadium van de tomatenmineermot sporadisch 

gedood werd door M. pygmaeus, maar dat de mortaliteit door deze predatie bij geen enkel stadium 

van de roofwants significant verschillend was van de controlebehandeling. Eén van de mogelijke 

oorzaken kan zijn dat de L4-larven groter en mobieler zijn dan de jongere larvenstadia en bijgevolg 

meer weerstand kunnen bieden bij het aanprikken. Bovendien verlaten de larven op het einde van 

dit stadium de mineergangen om te verpoppen, waardoor ze minder snel terug te vinden zijn door de 

roofwants. Ook is de bevuiling met uitwerpselen op het blad veel groter in vergelijking met de 

andere larvenstadia, waardoor de omgeving minder aantrekkelijk zou kunnen zijn voor de roofwants 

om er zich te voeden. Volgens Urbaneja et al. (2009) waren de adulten van M. pygmaeus echter in 

staat om alle larvenstadia van T. absoluta actief te prederen. De consumptie van het vierde en laatste 

larvenstadium vertoonde met een gemiddelde van 0,4 van de 5 aangeboden larven zelf geen 

verschillen met de predatie van het tweede of derde larvenstadium, waarvan respectievelijk 

gemiddeld 0,9 en 0,3 larven werden verorberd. In deze publicatie werden echter geen gegevens 

omtrent de natuurlijke sterfte van de tomatenmineermot teruggevonden.  

Voor de interpretatie van de resultaten van het onderzoek is het belangrijk te weten dat de predatie 

van T. absoluta door M. pygmaeus geëvalueerd werd op basis van de totale prooimortaliteit. Zowel 

de larven die volledig geconsumeerd waren als de larven die niet volledig leeggezogen waren, 

werden geklasseerd als ‘gepredeerd’. Een gepredeerde of een dode larve wil bijgevolg niet 

noodzakelijk zeggen dat M. pygmaeus deze volledig leeggezogen heeft (Fantinou et al., 2008). Indien 

in de toekomst soortgelijke experimenten worden uitgevoerd, zou er eventueel kunnen geopteerd 

worden om M. pygmaeus zowel voor als na het experiment te wegen om zo te bepalen welk 

percentage lichaamsgewicht er gewonnen werd door de predatie op de verschillende stadia van T. 

file://files/search%3ffacet-author=%22Laia+Batalla-Carrera%22
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absoluta. Het aantal dode plaaginsecten is echter nog steeds van belang daar dit voor de praktijk het 

uiteindelijke doel is.  

Globaal gezien blijkt uit dit onderzoek dat de mannelijke en vrouwelijke adulten de beste predators 

zijn maar toch mag de bijdrage van de nimfen zeker niet onderschat worden. Op het eerste 

nimfenstadium na, werden de eitjes even goed gepredeerd door de nimfen als door de adulten. 

Onder de nimfen was het vijfde en laatste nimfenstadium duidelijk de beste predator. Voor de 

predatie van alle larvenstadia waren er zelfs geen significante verschillen met de vrouwelijke adulten. 

Ook de N3-nimfen mogen zeker niet vergeten worden. Zo vertoonde het derde nimfenstadium 

analoge predatie met de mannetjes voor het eerste larvenstadium en analoge predatie met de 

nimfen van het vijfde stadium voor het tweede larvenstadium. Fauvel et al. (1987) toonden reeds 

aan dat het laatste nimfenstadium van M. pygmaeus meer eitjes van E. kuehniella, meer eitjes van T. 

vaporariorum en meer adulten van M. persicae konden consumeerden dan de overige nimfenstadia. 

Perdikis et al. (1999) constateerden eveneens dat het vijfde nimfenstadium en de vrouwelijke 

adulten de meeste doeltreffende stadia waren ten aanzien van de groene perzikluis M. persicae. 

Door het aandeel van de nimfen in de bestrijding van de tomatenmineermot kan de vraag gesteld 

worden hoe M. pygmaeus het beste kan geïntroduceerd worden als biologische bestrijder. Moeten 

er enkel adulten worden uitgezet of is een mengeling van nimfen en adulten doeltreffender? 

Observaties leerden reeds dat de uitgezette populatie niet onmiddellijk in aantal toeneemt na het 

uitzetten in de productieserre en dat het ongeveer drie weken (afhankelijk van verschillende 

omgevingscondities) duurt vooraleer er een nieuwe generatie is (Rob Moerkens, pers. meded.). De 

roofwantsen zitten bovendien ook geaggregeerd op de planten waarop ze werden uitgezet zodat 

deze in de eerste generatie nog geen effectieve bijdrage hebben in de biologische controle van T. 

absoluta. Een combinatie van nimfen en adulten inzetten zou het voordeel kunnen bieden een 

snellere populatieopbouw te hebben aangezien na de sterfte van de adulten er onmiddellijk nieuwe 

adulten zijn. Een nadeel is het mogelijke kannibalisme tussen de nimfen en de adulten bij 

prooischaarste (Hamdi et al., 2013). Bij het inzetten van enkel adulten ontwikkelt de eerste generatie 

nog vrij synchroon, maar zodra er nieuwe volwassenen zijn, is er ook snel een overlap van 

verschillende stadia.  

Een uitdaging voor verder onderzoek is absoluut de optimalisatie van het gebruik van M. pygmaeus 

in een biologisch bestrijdingsprogramma tegen T. absoluta. Ondanks de huidige studie het potentieel 

van M. pygmaeus als eipredator van T. absoluta bevestigt, toonden de experimenten van Mollá et al. 

(2013) aan dat de reproductie van de roofwants gelimiteerd is wanneer hij enkel gevoed wordt met 

eitjes van de tomatenmineermot. Bijgevolg zou het gebruik van M. pygmaeus als biologische 

bestrijder van T. absoluta de aanwezigheid van een alternatieve prooi vereisen. Vermits deze plaag in 

de praktijk echter zelden alleen in het gewas voorkomt, maar meestal samen met wittevlieg en/of 

spintmijt, hoeft dit niet noodzakelijk een probleem te zijn.  
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Verder onderzoek naar de ontwikkeling en de reproductie van M. pygmaeus die gevoed wordt met T. 

absoluta in combinatie met deze andere, natuurlijk voorkomende prooien van de predator zou 

kunnen uitwijzen of in deze situatie de roofwants wel voldoende nutriënten ter beschikking heeft om 

zich optimaal te reproduceren en bijgevolg een voldoende grote populatie op te bouwen. Indien in 

de praktijk echter geen alternatieve prooien van de roofwants aanwezig zijn, wordt geopteerd om 

supplementaire voedingsbronnen, zoals bv. E. kuehniella eitjes of Artemia cysten te gebruiken om de 

introductie en de voortplanting van de roofwants in de serre te ondersteunen (Vandekerkhove et al., 

2009). Dit zou de kans op mogelijke gewasschade die M. pygmaeus kan veroorzaken bij 

prooischaarste eveneens minimaliseren (Castañé et al., 2011).  

Er moet eveneens onderzocht worden of de roofwants nog steeds efficiënt optreedt tegen de 

tomatenmineermot in de aanwezigheid van andere plaagsoorten. Een preferentiestudie van Jaworski 

et al. (2013) bevestigde de predatie van M. pygmaeus op zowel tabakswittevlieg B. tabaci als T. 

absoluta wanneer beide prooien aanwezig waren. De voorkeur voor één van de twee species was 

afhankelijk van de ratio van de aangeboden prooien. De roofwants consumeerde het meest van de 

prooi die het talrijkst aanwezig was. Mollá et al. (2009) toonden via serreproeven aan dat M. 

pygmaeus in staat is 76% van de bladaantasting en 56% van de vruchtaantasting van T. absoluta te 

reduceren in de aanwezigheid van B. tabaci. Analoge preferentieproeven voor de in België meer 

voorkomende kaswittevlieg of spintmijt in combinatie met de tomatenmineermot werden nog niet 

uitgevoerd.  

 

2 Preferentieproeven 
 

De gemiddelde hoeveelheden eitjes en larven van T. absoluta die gepredeerd werden door M. 

pygmaeus in de preferentieproeven lagen volledig in het verlengde van de gemiddelden die 

gevonden werden met de eerder vermelde algemene predatieproef.  

Er werden evenveel larven geconsumeerd wanneer tegelijkertijd 5 larven en 5, 10, 20 of 30 eitjes 

beschikbaar waren. Op basis van de resultaten van de vorige predatieproeven is het duidelijk dat M. 

pygmaeus in staat is om meer dan 5 eitjes te prederen. Ondanks het feit dat de wants slechts vijf 

eitjes aangeboden werden, bleken er toch niet meer larven gepredeerd te worden dan wanneer de 

wants wel een voldoende groot aanbod aan eitjes kreeg. Analoog resulteerde een verhoging van het 

aantal aangeboden eitjes niet in een verminderde predatie van het aantal larven. Bijgevolg 

predeerde de wants altijd een constant aantal larven. Ook hier zou de de lage nutritionele kwaliteit 

van de eitjes een verklaring kunnen zijn (Mollá et al., 2013). Een experiment die de ontwikkeling en 

de reproductie van M. pygmaeus met de larven van T. absoluta als voedselbron nagaat, zou kunnen 

uitwijzen of de larven als prooi beter geschikt zijn voor een optimale reproductie.  
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Indien in verhouding meer larven dan eitjes werden aangeboden (10 larven en 5 eitjes), werden er 

enkel bij de N5-nimfen meer larven gepredeerd dan wanneer er evenveel eitjes als larven werden 

aangeboden (5 larven en 5 eitjes). Opmerkelijk is het feit dat deze hoeveelheid gepredeerde larven 

(2,2) nog steeds beduidend lager was dan vijf. Bij deze twee combinaties was de hoeveelheid 

geconsumeerde eitjes dezelfde. Een verhoging van het aantal aangeboden larven resulteerde 

bijgevolg niet in een verminderde predatie van het aantal eitjes.  

De berekening van Manly’s preferentie-index bevestigde de voorkeur voor het immobiele eistadium 

als 5 of 10 eitjes in combinatie met 5 L2-larven ter beschikking werden gesteld als prooi. Ook toen er 

in verhouding meer larven dan eitjes werden aangeboden, bleek er een voorkeur voor het eistadium 

te zijn. Deze resultaten zijn in overeenstemming met de experimenten van Maselou et al. (2009) die 

aantoonden dat het vijfde nimfenstadium van M. pygmaeus een voorkeur heeft voor de immobiele, 

kleinere prooien E. kuehniella (eitjes) en T. vaporariorum (nimfen) over de nimfen van de bladluizen 

Aphis gossypii (Glover) (Hemiptera: Aphididae) en M. persicae. Uit dit onderzoek bleek ook dat de 

predator de voorkeur heeft zich te voeden op de prooien die bijdragen tot een energetisch lagere 

foerageerkost. Ook Lykouressis et al. (2007) toonden aan dat de minst mobiele prooi geprefereerd 

werd. Zo was de consumptie van nimfen van M. persicae door het vijfde nimfenstadium van M. 

pygmaeus altijd hoger dan deze van M. euphorbiae, dewelke een hogere mobiliteit hebben en 

bijgevolg sneller kunnen ontsnappen aan predators. In het huidige onderzoek zou een voorkeur voor 

het eistadium bijgevolg kunnen verklaard worden door de immobiliteit van dit prooitype. Volgens 

Jaworski et al. (2013) zou ook het feit dat de larven van T. absoluta het merendeel van hun tijd in 

mijnen spenderen, waardoor ze minder toegankelijk zijn voor predators, hiertoe kunnen bijdragen. 

Uit de literatuur kan worden afgeleid dat het niet altijd het eistadium is dat wordt geprefereerd. Zo 

toonden Bonato et al. (2006) aan dat de oudere nimfen en de adulten van M. caliginosus een 

duidelijke voorkeur hadden voor de oudere nimfenstadia van B. tabaci over het eistadium. Een 

mogelijke voorkeur voor dit nimfenstadium zou kunnen verklaard worden door de kleine grootte van 

de eitjes van B. tabaci (0,10-0,25 mm). De resultaten van Tedeschi et al. (1999) wezen uit dat 

diezelfde predator de nimfen van M. persicae, de nimfen van T. vaporariorum en de adulten van 

Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) verkozen boven eitjes van de 

floridamot Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae).  

Voor de combinatie van 20 of 30 eitjes met 5 L2-larven, was er echter geen duidelijke voorkeur voor 

de eitjes of de larven. Jaworski et al. (2013) deden een gelijkaardige studie, maar hier werden de 

eitjes en larven van T. absoluta aangeboden in combinatie met een andere mobiel stadium, namelijk 

de nimfen van B. tabaci. Deze experimenten wezen eveneens uit dat M. pygmaeus geen duidelijke 

voorkeur heeft voor de eitjes van T. absoluta of de nimfen van B. tabaci. Een reden zou eventueel de 

min of meer gelijke grootte-orde van deze prooien kunnen zijn (400 µmeter voor de eitjes van T. 

absoluta en 500 µmeter voor de nimfen van B. tabaci; Johnson et al., 1997).  
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Toch waren deze resultaten enigszins tegen de verwachtingen daar verwacht zou worden dat de 

voorkeur voor het eistadium meer uitgesproken wordt wanneer er een grotere densiteit eitjes wordt 

aangeboden. Zo bleek het vijfde nimfenstadium van M. caliginosus een voorkeur te hebben voor de 

eitjes van T. vaporariorum over die van B. tabaci, tenzij meer dan 75% van de beschikbare prooien 

bestond uit B. tabaci (Bonato et al., 2006). Enkegaard et al. (2001) observeerden eveneens dat de 

voedingsvoorkeur van M. caliginosus gerelateerd was aan de densiteiten van T. urticae of T. 

vaporariorum vermits de predator gelijke hoeveelheden eitjes consumeerde van beide prooien 

totdat wittevliegen meer dan 70-80% van de aangeboden prooi waren en zij de geprefereerde prooi 

werden.  

De totale predatie volgt wel een logische trend: hoe meer prooien M. pygmaeus aangeboden krijgt, 

hoe meer hij blijkt te consumeren. Dit zal uiteraard maar doorgaan totdat de maximale 

predatiecapaciteit van de predator bereikt is. De totale predatiehoeveelheid van M. pygmaeus op M. 

persicae verhoogde eveneens met een verhoogde prooidensiteit (Fantinou et al., 2009). Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat de roofwants nooit 100% van de prooien die hij aangeboden krijgt ook 

effectief doodt, ook indien hij minder aangeboden krijgt van een bepaald type prooi dan hij feitelijk 

zou kunnen consumeren. De meeste predatieproeven met Macrolophus wantsen in het laboratorium, 

ook de onze, gebeurden op bladschijven of planten van tomaat. De klierharen of trichomen van de 

tomatenbladeren zouden voor de lagere predatiecijfers een verklaring kunnen zijn. Deze zouden de 

zoekefficiëntie van de roofwants kunnen verzwakken en zo verhinderen dat deze predator alle 

prooien terugvindt binnen 24 uur. De larven in onze proeven bevonden zich bovendien in bladmijnen, 

waardoor deze minder toegankelijk zijn voor predators. Onze observaties toonden dat sommige 

larven zichzelf goed konden beschermen door in het tomatenblad te mineren juist naast de 

hoofdnerf. Het was opmerkelijk dat dergelijke larven nooit gedood werden door de roofwants. Of M. 

pygmaeus al dan niet aangetrokken wordt door larven van de mineermot of door besmette 

tomatenplanten met T. absoluta zou kunnen nagegaan worden via olfactometrische studies. Voor D. 

errans bewezen dergelijke studies dat deze predator aangetrokken wordt door met T. absoluta 

geïnfecteerde of voorheen geïnfecteerde tomatenplanten (Ingegno et al., 2013). 

Vermits de resultaten van de preferentieproeven analoog waren voor het vijfde nimfenstadium en de 

vrouwelijke adulten wijst dit erop dat deze de preferentie niet wijzigt in functie van het onderzochte 

stadium van de predator. De studie van Tedeschi et al. (1999) daarentegen, ondersteund door de 

experimenten van Foglar et al. (1990) en Moayeri et al. (2006) toonde aan dat de voedingsvoorkeur 

van de nimfen in het algemeen en de vrouwelijke adulten van M. caliginosus kan verschillen. Zo 

bleek uit de experimenten van Moayeri et al. (2006) dat de vrouwelijke adulten van M. caliginosus 

een sterke voorkeur hadden voor de N1-nimfen van M. persicae boven de adulten van T. urticae. Ook 

Foglar et al. (1990) kwamen tot de vaststelling dat de vrouwtjes van M. caliginosus een sterke 

voorkeur hadden voor de N4-nimfen van M. persicae boven de adulten van T. urticae. Bij de studie 

van Tedeschi et al. (1999) daarentegen, hadden de nimfen van M. caliginosus een voorkeur voor de 

adulten van T. urticae tegenover de nimfen van M. persicae.  



56  Discussie 

 
 

3 Invloed van temperatuur en fotoperiode 
 

De gemiddelde predatie van de eitjes van T. absoluta (aangeboden op een tomatenblad) door M. 

pygmaeus bij vier verschillende regimes toonde aan dat in ons onderzoek de geteste temperatuur en 

de fotoperiode afzonderlijk geen effect hadden op de predatie, maar dat de combinatie van beiden 

wel een invloed kan hebben op de totale hoeveelheid geconsumeerde eitjes. Bij een kortere 

daglengte van 12L:12D werden meer eitjes leeggezogen bij 25 °C dan bij 18 °C. Dit in tegenstelling tot 

bij een langere daglengte van 16L:8D, waar het aantal gepredeerde eitjes onafhankelijk was van de 

temperatuur. De fotoperiode had geen effect op de totale consumptie bij een temperatuur van 25 °C. 

Bij 18 °C daarentegen werden meer eitjes gedood bij een langere daglengte.  

In de laboratoriumexperimenten van Jäckel et al. (2011) werd eveneens de predatie-efficiëntie van M. 

pygmaeus getest bij verschillende temperaturen en fotoperioden maar in dit geval op eitjes en larven 

van T. vaporariorum en B. tabaci. Het type prooi bleek bepalender te zijn voor de 

predatiehoeveelheden dan de temperatuur en de fotoperiode vermits er voornamelijk een minder 

hoge effectiviteit werd aangetoond tegen B. tabaci. Ook dit onderzoek toonde geen significante 

verschillen voor de geconsumeerde hoeveelheden van M. pygmaeus tussen lage (11 °C - 13 °C) en 

intermediaire (18 °C - 22 °C) temperaturen en dit onder zowel korte (9L:15D) als lange daglengte 

(16L:8D). Het voedingsgedrag van de roofwants werd bijgevolg niet beïnvloed door de fotoperiode 

en daardoor kan de wants het ganse jaar door ingezet worden als biologisch bestrijdingsmiddel. In de 

huidige studie werd echter aangetoond dat een lage temperatuur van 18 °C in combinatie met een 

korte daglengte de consumptie negatief zou kunnen beïnvloeden, maar hierbij dient opgemerkt te 

worden dat M. pygmaeus zelfs in deze omstandigheden nog steeds een hoge effectiviteit had tegen 

de eitjes van T. absoluta. De predatie was enkel lager in vergelijking met de andere geteste condities.  

Perdikis et al. (1999) konden eerder wel aantonen dat zowel de temperatuur als de fotoperiode 

(abiotische factoren) en het type waardplant (biotische factor) kunnen interageren met de 

predatiehoeveelheden van M. pygmaeus op de prooi M. persicae. Bij 30 °C werden in vergelijking 

met 20 °C of 25 °C significant meer bladluizen geconsumeerd door zowel de nimfen als de adulten. 

Bijgevolg werd uit dit onderzoek besloten dat de predatie van M. pygmaeus toeneemt met de 

temperatuur. De fotoperiode beïnvloedde eveneens de totale consumptie maar er bleek interactie 

met het type waardplant vermits er enkel significante verschillen werden aangetoond op 

paprikaplanten en niet op aubergineplanten. Op de bladeren van paprikaplanten werden meer 

bladluizen verorberd bij de fotoperiodes 12L:12D en 8L:16D in vergelijking met 16L:8D, wat aantoont 

dat de predator een preferentie heeft om zich te voeden in het donker. Dit werd eveneens bevestigd 

door observaties in het veld, die aantoonden dat M. pygmaeus actief is tijdens de nacht (Perdikis et 

al., 1999).  
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Dezelfde onderzoekersgroep deed vijf jaar later opnieuw een soortgelijk onderzoek bij dezelfde 

fotoperioden en temperaturen (Perdikis et al., 2004). In 1999 werd de predatiecapaciteit nagegaan 

door het aantal dode bladluizen te tellen na een periode van 24 uur. In 2004 werd de 

predatiehoeveelheid per uur geëvalueerd. Hiervoor werd een eerste meting uitgevoerd bij de 

overgang van het licht/donkerregime en een tweede wanneer de licht/donkercyclus volledig was. Op 

deze manier kon de predatie van M. pygmaeus specifiek bij licht en donker beter ingeschat worden.  

Daar waar Perdikis et al. in 1999 enkel een significant effect van de fotoperiode op de predatie 

konden aantonen voor paprikaplanten, werd in 2004 bevestigd dat M. pygmaeus een hogere 

predatie heeft in het donker dan in het licht voor zowel paprikaplanten als aubergineplanten en dit 

bij alle geteste fotoperioden en temperaturen. Er was nog steeds interactie tussen de factoren 

vermits de voorkeur om zich ‘s nachts te voeden veel groter was voor paprikaplanten dan voor 

aubergineplanten, wat het meest tot uiting kwam bij 30°C.  

De samenstelling van het bladoppervlak zou kunnen verklaren waarom de fotoperiode op sommige 

plantensoorten een veel groter effect blijkt te hebben dan op andere. Zo hebben aubergineplanten 

een meer harige oppervlakte dan paprikaplanten. Analoog hebben tomatenplanten klierharen of 

trichomen. Voor de predator Podisus nigrispinus (Heteroptera: Pentatomidae) werd aangetoond dat 

dit het zoekgedrag kan veranderen of de zoekefficiëntie kan verzwakken en op deze manier de tijd 

verhogen die een prooizoekende predator nodig heeft om zijn prooi te lokaliseren en/of te 

manipuleren (De Clercq et al., 2000). Op tomatenplanten zou M. pygmaeus bijgevolg gedwongen 

worden om continu te zoeken in de lichtfase wat resulteert in een hogere predatie in de lichtfase in 

vergelijking met aubergine- en paprikaplanten.  

Bij de serreteelt van tomaten kent vooral het begin van een teeltseizoen een temperatuur van 18 °C 

in combinatie met een kortere daglengte. Bijlichten is geen algemene teeltpraktijk en gebeurt dan 

ook eerder uitzonderlijk. Om een sluitende conclusie te trekken over de efficiëntie van deze predator 

aan het begin van de tomatenteelt is verder onderzoek aangewezen. Het is aan te raden om de 

predatie van M. pygmaeus op de eitjes van T. absoluta bij een fotoperiode van 8L:16D en een 

temperatuur van 18 °C te bepalen. Om een absolute zekerheid te hebben dat M. pygmaeus zich op 

tomatenplanten al dan niet meer voedt in het donker of het licht zou de feitelijke 

predatiehoeveelheid per uur in het donker en het licht achterhaald kunnen worden via experimenten 

analoog aan deze van Perdikis et al. (2004). 

Voor een efficiënte uitzetting van M. pygmaeus reeds vroeg in het seizoen dienen uiteraard alle 

effecten van de omgevingsomstandigheden opgehelderd te worden. Naast de invloeden van deze 

omgeving op de predatiecapaciteit, zijn de effecten op de ontwikkeling en de reproductie eveneens 

belangrijk en moeten deze uiteraard ook in het achterhoofd gehouden worden wanneer M. 

pygmaeus bij deze omgevingscondities wordt uitgezet in een serre. In de literatuur is reeds uitvoerig 

gerapporteerd over de invloed van de temperatuur en de waardplant op o.a. de totale 

ontwikkelingsduur, de levensduur, de fecunditeit, … van deze roofwants. 
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Eigen onderzoek wees uit dat de totale ontwikkeling van het eistadium tot het adulte stadium 25-26 

dagen duurde bij een temperatuur van 25 °C. Bij 18 °C daarentegen nam de totale ontwikkeling veel 

meer tijd in beslag en duurde het 38 tot 40 dagen om het volwassen stadium te bereiken. Ook mag 

niet vergeten worden dat de biologische activiteit van M. pygmaeus pas begint bij de onderste 

drempeltemperatuur van 9,3 °C. Dit is uiteraard een natuurlijke limiet voor het gebruik van M. 

pygmaeus (Perdikis & Lykouressis, 2002b). 

Daar waar de ontwikkeling veel trager verliep bij een lagere temperatuur, blijkt de levensduur van de 

predator hoger te zijn bij 15 °C dan bij hogere temperaturen. In de afwezigheid van prooien 

overleven de vrouwtjes 34 dagen op tomatenplanten bij 15 °C. De mannetjes leven iets langer en 

kunnen bij 15 °C tot 63 dagen overleven (Perdikis & Lykouressis, 2004). Over het algemeen is een 

toename van de temperatuur in het voordeel van de meeste populatieparameters. Er blijkt echter 

een bovengrens van ca. 30 °C te zijn vermits bij deze temperatuur geen ovipositie meer wordt 

vastgesteld. Een temperatuur van 15 °C, 20 °C of 25 °C zorgt niet voor een significant effect op de 

ontluiking van de eitjes of op de fecunditeit van de vrouwtjes. De pre-ovipositieperiode daarentegen 

is langer bij 15 °C dan bij 20 °C of 25 °C (Perdikis & Lykouressis, 2004). 

De invloed van de waardplant op de ontwikkeling en reproductie werden in het verleden reeds 

verschillende keren onderzocht. Vooral de nutritionele kwaliteit van de waardplant in de afwezigheid 

van een prooi kan van uitermate belang zijn wanneer M. pygmaeus reeds vroeg in het voorjaar wordt 

uitgezet. Macrolophus pygmaeus is in staat om zich, in de afwezigheid van prooien, succesvol te 

ontwikkelen op tomatenplanten onder een range van 15-30 °C maar de mortaliteit van de nimfen is 

hoger dan wanneer andere voedselbronnen aanwezig zijn (Perdikis & Lykouressis, 2000). Dezelfde 

onderzoekersgroep toonde vier jaar later aan dat de roofwants op tomatenplanten in de afwezigheid 

van prooien niet in staat is zijn populatieaantal te verhogen omdat de reproductie gelimiteerd is, 

alhoewel hij wel een tijdje kan overleven (zie hierboven) (Perdikis & Lykouressis, 2004). 

Naast de temperatuur en de waardplant zou de daglengte in de praktijk ook aan de basis kunnen 

liggen van een minder efficiënte controle van T. absoluta door M. pygmaeus. De effecten van de 

fotoperiode op de predatie werden hierboven uitvoerig besproken. Omtrent de invloed van de 

daglengte op de ontwikkeling, overleving en de reproductie werden echter geen studies 

teruggevonden. Bepaalde daglengtes zouden negatief kunnen inwerken op de populatiegroei, maar 

er zijn bijgevolg geen bewijzen die dit aantonen of verwerpen.  
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CONCLUSIE  
 

Uit de eerste algemene predatieproeven bleek dat zowel de nimfen als de adulten van M. pygmaeus 

een significante bijdrage leveren in de bestrijding van het eistadium van T. absoluta. Er kan eveneens 

geconcludeerd worden dat de roofwants een klein aandeel heeft in de controle van de eerste drie 

larvenstadia van de mineermot. Eens de larven echter het vierde en laatste larvenstadium bereikt 

hebben, is deze predator niet meer in staat het plaaginsect te doden. Hoe kleiner het stadium van T. 

absoluta, hoe beter het bijgevolg kan bestreden worden door M. pygmaeus. De adulten waren de 

beste predators alhoewel het vijfde nimfenstadium dezelfde predatiecapaciteit vertoont als de 

vrouwelijke adulten.  

Aangezien drie preferentieproeven aantoonden dat het vijfde nimfenstadium en de vrouwelijke 

adulten van de roofwants een voorkeur hebben voor het eistadium van de tomatenmineermot en de 

overige twee experimenten blijk gaven dat er geen voorkeur zou zijn, kan er niet éénduidig 

geconludeerd worden of er al dan niet één van beide stadia geprefereerd wordt. Wel kan besloten 

worden dat er bij een hoge eidensiteit (30 eitjes op één blad) evenveel larven geconsumeerd worden 

als bij een lage eidensiteit (5 eitjes). Bijgevolg zal de roofwants ook bij een zeer zware besmetting van 

tomatenplanten met eitjes toch nog larven consumeren.  

Uit de algemene predatieproeven en de preferentieproeven kan met enige voorzichtigheid besloten 

worden dat deze roofwants voornamelijk geschikt is voor de beheersing van het eistadium van T. 

absoluta en als surplus ook de kleinste larvenstadia zal prederen. Daarom lijkt het op het eerste zicht 

niet nodig om in de praktijk een extra biologische bestrijder tegen de larven uit te zetten op 

voorwaarde dat de populatie van M. pygmaeus voldoende groot is en verspreid wordt over de ganse 

serre. Om met zekerheid te kunnen concluderen dat de roofwants de plaag in zijn totaliteit onder 

controle kan houden, dienen deze proeven herhaald te worden op serre-niveau. Er zijn eveneens 

aanvullende experimenten nodig om te achterhalen of de roofwants nog steeds efficiënt optreedt 

tegen de tomatenmineermot in de aanwezigheid van andere alternatieve prooien. Ontwikkelings- en 

reproductieproeven kunnen aanvullende informatie bieden over het potentieel van M. pygmaeus als 

biologische bestrijders van de tomatenmineermot.  

De experimenten die de invloed van twee heersende fotoperiodes en temperaturen op de 

predatiecapaciteit van M. pygmaeus testten, wezen op een mogelijk beperktere predatie aan het 

begin van het teeltseizoen. Om finaal te kunnen concluderen of de fotoperiode en de temperatuur 

aan de basis liggen van een verminderde efficiëntie van de roofwants en er bijgevolg in deze periode 

beter een ander controlemiddel kan ingeschakeld worden, moeten bijkomende proeven uitgevoerd 

worden die deze bevindingen kunnen staven.  
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