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Eretmocerus Eremicus 
 
Eretmocerus Eremicus is een kleine sluipwesp van minder dan 1 mm 
groot, welke wordt ingezet tegen kaswittevlieg en tabakswittevlieg. De 
vrouwelijke adulten zijn citroengeel met groene ogen. Op de kop zitten 
drie rode stippen, de occelli. De mannelijke adulten zijn geelbruin en 
hebben verdikte antennes. Volwassen vrouwelijke sluipwespen 
parasiteren de larven van de kaswittevlieg en de tabakswittevlieg, vooral 
in het 2e en 3e stadium. Daarnaast vindt veel gastheervoeding plaats. 

 

 

Levenscyclus & werkzaamheid  Verpakking & inhoud 
Ca. 2 weken na het uitzetten, zult u de eerste 
geparasiteerde poppen in het gewas zien. De 
geparasiteerde pop van de wittevlieg kleurt 
geel/bruin, onafhankelijk van de soort. De 
volwassen sluipwesp komt via een rond gaatje uit 
de pop naar buiten. Eretmocerus werkt optimaal 
bij een gem. etmaaltemp. boven de 20°C. Ook bij 
hogere temp. (boven de 30°C) blijft de 
Eretmocerus Eremicus actief. Bij lagere temp. 
wordt het gebruik van los materiaal geadviseerd. 

 Eretmocerus Eremicus wordt geleverd, als 
geparasiteerde wittevliegpoppen waaruit de 
sluipwespen komen, in een fles van 100ml met een 
inhoud van 100.000 poppen óf op kaartjes; 

10 strippen / 50 kaartjes / 3.000 poppen 

50 strippen / 250 kaartjes / 15.000 poppen 

   
Bewaren & houdbaarheid  Inzet & dosering 
De houdbaarheid is 1 tot 2 dagen, in het donker 
bij een temperatuur van 8°C - 10°C worden 
bewaard. 

 De kaartjes worden bij voorkeur van 1 apr t/m 30 
sept ingezet. Het losse materiaal uitstrooien op de 
bladeren of de steenwolmat (op droge plaatsen). 
Daarna het materiaal een week in het gewas laten 
liggen. De kaartjes ophangen in het gewas, ca. 
75cm onder de top. De poppen niet aanraken! 
Eretmocerus Eremicus is minder gevoelig voor 
chemische middelen dan Encarsia Formosa. 

Aantasting Dosering Interval Frequentie Opmerkingen 
Preventief 1 per m2 7 – 14 dagen - - 

Licht curatief 3 per m2 7 – 14 dagen Minimaal 3 x - 

Zwaar curatief 6 – 9 per m2 7 – 14 dagen Minimaal 3 x  Aangetaste 
plekken 
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