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Aphelinus abdominalis  
 

Voor de bestrijding van bladluizen zoals aardappeltopluis (Macrosiphum 

euphorbiae) en boterbloemluis (Aulacorthum solani) kan de sluipwesp 

Aphelinus abdominalis worden ingezet. De adulten zijn 2 mm. tot 3 mm. 

groot, hebben een zwart borststuk, een geel achterlijf, korte poten en 

korte voelsprieten. De overige stadia ontwikkelen zich in de gastheer. Het 

mannetje is kleiner dan het vrouwtje. De adult legt haar eitjes in de 

bladluis.  

 

 

Levenscyclus & werkzaamheid  Verpakking & inhoud 

De sluipwesp prikt eerst de luizen in een poot om 

ze te verdoven. Vervolgens wordt de luis in het 

achterlichaam geprikt met de legboor en kan er 

een ei worden afgezet. De sluipwesp ontwikkelt 

zich dan in de bladluis. Daarnaast doodt de adult 

van enkele luizen voor gastheervoeding. Een ge- 

parasiteerde bladluis veranderd in een leerachtige, 

zwartgekleurde mummie. Als de wesp volwassen 

is, verlaat zij de mummie.  

 De Aphelinus abdominalis wordt geleverd in een 

flesje van 100ml met een inhoud van 500 adulten.  

 

   

Bewaren & houdbaarheid  Inzet & dosering 

De houdbaarheid is 1 tot 2 dagen, mits de flessen 

in het donker, bij een temperatuur van 8°C tot 

10°C worden bewaard. Door de levensduur 

moeten deze bestrijders zo snel mogelijk na 

ontvangst in het gewas worden geïntroduceerd.  

 Aangezien de Aphelinus abdominalis niet erg 

mobiel is, moet het materiaal worden uitgezet bij 

de aangetaste planten. Daartegenover staat dat de 

vrouwtjes voor langere tijd, soms twee maanden, 

actief de bladluizen parasiteren. Voor het gebruik 

van Aphelinus abdominalis zijn geen bijzondere 

klimatologische condities vereist. Ruim 10 dagen 

na het uitzetten kunnen de eerste mummies 

worden waargenomen in het gewas.  

Aantasting Dosering Interval Frequentie Opmerkingen 

Preventief 0,2 per m² 7 - 14 dagen 2 x   

Licht curatief 1-2 per m² 7 - 14 dagen 2 x  Aangetaste 

plekken 

Zwaar curatief 4 per m² 

 

7 - 14 dagen 2 x  Aangetaste 

plekken 
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