
 

 

 

www.biopol.nl          t: 0187 493 422          info@biopol.nl 

 
 

 

 

Sphaerophoria Rueppellii 
 
Sphaerophoria rueppellii is een zweefvlieg, een middelgroot insect met 
opvallende geel/zwarte lichaamstekening, waardoor hij op een wesp lijkt. 
Ze zijn van wespen te onderscheiden door hun opvallend zwevende 
manier van vliegen. Ze steken niet. Volwassen zweefvliegen voeden zich 
met pollen en nectar, terwijl de larven vraatzuchtige pradatoren zijn. De 
larve voedt zich met verschillende soorten bladluis; tot wel 200 prooien 
per cyclus. Bovendien overleven ze ook op trips, spint en witte vlieg.  

 

 

Levenscyclus & werkzaamheid  Verpakking & inhoud 
Een volwassen vrouwtje legt 15-20 eitjes per dag. 
De eitjes zijn ovaal en wit/grijs van kleur. De larven 
zijn groen. De larve kan tot zijn verpopping wel 
200 bladluizen verorberen. De poppen zijn  
groen/bruin van kleur. Ze zijn actief bij een 
temperatuur van 12-40°C, met een optimum van 
25-35°C. Bij minder daglicht, kan de activiteit 
afnemen. Volwassen zweefvliegen kunnen droogte 
weerstaan, terwijl larven een vochtig microklimaat 
nodig hebben om uitdroging te voorkomen. 

 Sphaerophoria rueppelli wordt geleverd in een 
potje met 100 poppen.  

   
Bewaren & houdbaarheid  Inzet & dosering 
Het product bij voorkeur direct verwerken (bij 
levering zullen sommige volwassen exemplaren al 
direct uitkomen). 

Opslag maximaal 24 uur op een donkere plaats bij 
8°C - 10°C.  

Gedurende 6 weken voor het inzetten van 
zweefvliegen geen chemische middelen meer 
gebruiken.  

 

 

 Sphaerophoria rueppellii wordt o.a. ingezet in 
paprika- en auberginegewassen, maar kan 
eveneens gebruikt worden voor andere groenten 
fruit, sierplanten en zelfs openbaar groen. De 
planten moeten wel kunnen zorgen voor voedsel 
als nectar en stuifmeel. Spaerophoria rueppellii bij 
voorkeur uitzetten, horizontaal, op een 
schaduwrijke, droge plaats of tussen het 
indraaitouw.  

Aantasting Dosering Interval Frequentie Opmerkingen 
Preventief 100 per ha. Wekelijks 6 x  1 uitzetpunt per 

flesje 

Licht curatief 300 – 400 per ha. Wekelijks  3 x 1 uitzetpunt per 
flesje 

Zwaar curatief - - - - 
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