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ANTHOCORIS NEMORALIS 
 
Anthocoris nemoralis is een roofwants die zeer effectief is tegen de perenbladvlo (Psylla pyri) in 
perenboomgaarden. Deze  roofwants is een echte predator en heeft dan ook meerdere insecten op zijn 
menu staan, zoals luizen, motjes en verschillende soorten mijten. De Anthocoris lijkt veel op de Orius 
spp. Hij is aanzienlijk groter (3 tot 4 mm) en heeft een duidelijk zichtbare langere zuigsnuit en langere 
pootjes. De Anthocoris verplaatst zich gemakkelijk en kan goed vliegen. 
 
Levenscyclus en werkzaamheid 
 
De vrouwelijke adult legt in haar leven tussen de 100 en 200 eieren. De eieren zijn nauwelijks zichtbaar, 
ingebed in jong bladweefsel, op jong groen en knoppen.  De eieren komen na ongeveer zeven dagen 
uit, welke door ontwikkelen naar de nimfenstadia.  Het nimfenstadium duurt ongeveer 16-18 dagen, 
afhankelijk van de klimatologische - en voedsel omstandigheden.  Per jaar produceert de Anthocoris drie 
generaties. 
Zowel de nimfenstadia als de adulten voeden zich met perebladvlo van elk stadium. Ook consumeren zij  
spint, luis, kleine rupsen, motjes en andere insecten. Anthocoris houdt haar prooi vast met haar 
voorpoten en zuigt hem leeg met haar scherpe, naaldachtige steeksnuit. Een leeggezogen prooi 
verschrompelt en is daarom moeilijk waar te nemen. Ook consumeert zij haar prooi volledig. 
 
Inzetschema 
 
Het doel is eerder een Roofwants populatie op te bouwen dan in de natuur het geval zou zijn. In de 
perenboomgaarden wordt de Anthocoris nemoralis op jonge plantdelen en bloemclusters uitgezet. Dit 
gebeurt in het voorjaar, wanneer de temperatuur regelmatig boven de 10 °C komt. Per hectare worden in 
3 tot 4 wekelijkse leveringen, totaal 1400 tot 2.000 exemplaren in het centrum van de boomgaard 
uitgezet. 
 
Verpakking 
 
Anthocoris nemoralis wordt in flessen met een inhoud van 200 adulten aangeleverd. De houdbaarheid is 
1 tot 2 dagen, mits de flessen in het donker en bij een temperatuur van  10 ºC tot 15 ºC worden 
bewaard. 
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