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Geachte mevrouw Heijnen,
Naar aanleiding van een adviesvraag over een verzoek voor het inzetten van biologische
bestrijders in PKb-I kassen en PC-I kweekcellen (COG 22-006 _000.adv.1), deelt de COGEM
u het volgende mee over het inzetten van sluipwespen als biologische bestrijders.
Samenvatting:
Volgens de Regeling ggo zijn ongedierte en vliegende insecten die geen onderdeel
uitmaken van experimenten in kassen en kweekcellen, niet toegestaan. Echter, soms kan
het wenselijk zijn om biologische bestrijders in te zetten om planten te beschermen tegen
plaaginsecten. Om het gebruik van biologische bestrijders tijdens experimenten met
genetisch gemodificeerde (gg-)planten breed toepasbaar te maken in de Regeling, is de
COGEM gevraagd te adviseren over eventuele noodzakelijke inperkingsmaatregelen bij
de inzet van verschillende biologische bestrijders op PKb-I en PC-I niveau. In het
onderhavige advies adviseert de COGEM over inperkingsmaatregelen voor de
sluipwespen Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus, Aphidius colemani, Aphidius
ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre, Trichogramma achaeae en Ephedrus
cerasicola. Voor de sluipwespen E. formosa en E. eremicus heeft zij in 2020 al
geadviseerd. Zij achtte voor deze twee sluipwespsoorten geen aanvullende inperkingsmaatregelen noodzakelijk in PKb-I kassen.
De COGEM is van oordeel dat er ook geen aanvullende inperkingsmaatregelen nodig
zijn bij de inzet van de sluipwespen E. formosa en E. eremicus in PC-I kweekcellen. De
COGEM adviseert voor de overige sluipwespsoorten (A. colemani, A. ervi, A.
abdominalis, P. volucre, E. cerasicola en T. achaeae) wel aanvullende inperkingsmaatregelen te hanteren bij het toepassen in PKb-I kassen en PC-I kweekcellen. De
inperkingsmaatregelen worden per soort in een tabel samengevat.

De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u
hierbij aan als bijlage.

Hoogachtend,

Prof. dr. ing. Sybe Schaap
Voorzitter COGEM
c.c.
-

Drs. Y de Keulenaar, Hoofd Bureau ggo
Ministerie van IenW, Directie Omgevingsveiligheid en milieurisico’s,
DG Milieu en Internationaal

Dit advies is mede tot stand gekomen met de inbreng van T. Bukovinszki PhD, prof. dr. M.
Schilthuizen, dr. K. Booij en prof. dr. Gerben Messelink
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Inperking van biologische bestrijders in PKb-I kassen en PC-I kweekcellen,
in associatie met bloeiende genetisch gemodificeerde planten –
Sluipwespen
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1. Inleiding
In PKb-I kassen en PC-I kweekcellen waar met name onderzoek met genetische gemodificeerde (gg-)
planten plaatsvindt, mogen ongedierte en vliegende insecten die geen onderdeel uitmaken van het
experiment normaliter niet aanwezig zijn volgens de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’
(Regeling ggo). 1,2 In sommige gevallen kan het echter wenselijk zijn om biologische bestrijders in te
zetten om onbedoeld aanwezige plaaginsecten terug te dringen. Het ministerie van IenW is voornemens
het gebruik van biologische bestrijders in PKb-I kassen en PC-I kweekcellen als plaagbestrijders
mogelijk te maken door aanpassing van de Regeling ggo. Aangezien sommige biologische bestrijders
in staat zijn tot verspreiding van pollen uit de kas of plantencel is de COGEM door het Bureau GGO
gevraagd te adviseren over de eventuele inperkingsmaatregelen voor een grote groep biologische
bestrijders op PKb-I en PC-I niveau in associatie met alle mogelijke planten zoals vermeld op Bijlage 7
van de Regeling ggo. 3 De biologische bestrijders betreffen de sluipwespen Encarsia formosa,
Eretmocerus eremicus, Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre,
Trichogramma achaeae, Ephedrus cerasicola, de roofmijten Stratiolaelaps scimitus, Phytoseiulus
persimilis, Neoseiulus californicus, Amblydromalus limonicus, Amblyseius swirskii, Neoseiulus
cucumeris, Transeius Montdorensis, Macrocheles robustulus, de galmuggen Feltiella acarisuga,
Aphidoletes aphidimyza, de roofwantsen Macrolophus pygmaeus, Orius laevigatus, de mijt
Carpoglyphus lactis, en de nematoden Steinernema carpocapsae en Steinernema feltiae. Vanwege de
omvang van de adviesvraag en om de advisering overzichtelijk te houden, zijn aparte adviezen
uitgebracht over de inperkingsmaatregelen voor de sluipwespen, de galmuggen, de (roof)mijten, de
roofwantsen, en voor de nematoden (waarbij eveneens over het gebruik van microbiële preparaten
geadviseerd wordt). Omdat de adviezen gebaseerd zijn op een enkele aanvraag en losstaand leesbaar
moeten zijn, zit er een zekere mate van overlap tussen de adviezen en herhaling in de teksten, met name
in de meer algemene delen van de adviezen.
In het onderhavige advies adviseert de COGEM over de inperkingsmaatregelen bij inzet van de
sluipwespen E. formosa, E. eremicus, A. colemani, A. ervi, A. abdominalis, P. volucre, T. achaeae en E.
cerasicola bij onderzoek met gg-planten in kassen en kweekcellen. Van een aantal van deze biologische
bestrijders heeft zij in 2020 al geadviseerd over de inperkingsmaatregelen bij toepassing in PKb-I
kassen, en zullen in dit advies daarom alleen de mogelijke inperkingsmaatregelen voor toepassing in
PC-I kweekcellen besproken worden.
2. Eerdere COGEM adviezen
De COGEM heeft in het verleden onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van biologische bestrijders
bij werkzaamheden met gg-planten in kassen. 4,5 Uit dit onderzoek bleek dat sommige biologische
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bestrijders, zoals de roofmijt Amblyseius swirskii en de roofwants Orius laevigatus, met stuifmeel in
aanraking kunnen komen en dit zouden kunnen verspreiden. Het is afhankelijk van de eigenschappen
van een biologische bestrijder of deze met stuifmeel in aanraking kan komen en of de biologische
bestrijder het stuifmeel vervolgens naar een bloem van een kruisbare verwant zou kunnen brengen. De
kans dat door het inzetten van biologische bestrijders gg-stuifmeel buiten een kas verspreid zou worden
en dat dit tot bevruchting van een kruisbare verwant zou leiden, werd door de COGEM als zeer klein
ingeschat. Van bacteriepreparaten of nematoden als biologische bestrijders heeft zij opgemerkt dat deze
geen pollen kunnen verspreiden. 6
In 2020 heeft de COGEM voor enkele biologische bestrijders geadviseerd over de
inperkingsmaatregelen op PKb-I niveau. Het betrof hier de roofwantsen Macrolophus pygmaeus en
Orius laevigatus, de galmug Feltiella acarisuga, de roofmijten Stratiolaelaps scimitus, Phytoseiulus
persimilis, Neoseiulus californicus, Amblydromalus limonicus en Amblyseius swirskii en de sluipwespen
Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus. Voor de sluipwespen E. formosa en E. eremicus, de galmug
F. acarisuga, en de roofmijten S. scimitus en P. persimilis was de COGEM van oordeel dat deze
biologische bestrijders – ongeacht de plantensoort waar mee gewerkt wordt - in de PKb-I kas ingezet
konden worden, zonder dat er aanvullende inperkingsmaatregelen nodig zijn. Voor de overige soorten
adviseerde zij enkele algemene en enkele soort-specifieke inperkingsmaatregelen. 7
3. Biologische bestrijders - sluipwespen
Sluipwespen zijn parasitoïden die plaagorganismen als gastheer gebruiken. De jongere stadia van
sluipwespen ontwikkelen zich binnenin de gastheer tot een volwassene en doden de gastheer daarbij.
Hieronder wordt per sluipwespsoort een korte beschrijving gegeven.
3.1 Encarsia formosa
E. formosa is een parasitoïde sluipwesp, die minstens 15 verschillende soorten witte vliegen (de larven
en poppen) als gastheer gebruikt. 8 De sluipwesp reageert op vluchtige stoffen die door met witte vlieg
besmette planten worden uitgescheiden (ca. 30% van de vluchten van E. formosa is op besmette
planten). 9 Wanneer de sluipwesp een gastheer heeft gevonden, legt zij daar een ei in. Per dag legt de
sluipwesp zo’n 8 tot 10 eieren. Deze eieren ontwikkelen zich in de gastheer tot een volwassen sluipwesp,
die na zo’n 10 dagen de (inmiddels dode) gastheer verlaat. Volwassen sluipwespen voeden zich met de
larven en poppen van witte vliegen en met honingdauw.8 Een volwassen sluipwesp is zo’n 0,6 mm
lang. 10 Deze sluipwespsoort eet geen nectar en wordt niet of nauwelijks in bloemen aangetroffen.7
3.2 Eretmocerus eremicus
E. eremicus is een parasitoïde sluipwesp die verschillende soorten witte vliegen (de larven) als gastheer
gebruikt. 11 Deze gastheren bevinden zich vaak aan de onderzijde van het blad. Vrouwtjessluipwespen
leggen hun ei tussen het bladoppervlak en een witte vlieg. Wanneer de larve uit het ei tevoorschijn komt,
maakt deze een gaatje in de witte vlieg en gaat daardoor naar binnen. 12 Vervolgens duurt het ongeveer
12 dagen voordat een volwassen sluipwesp (van zo’n 0,75 mm) een gat in het kadaver van de witte vlieg
maakt en tevoorschijn komt. 13 Volwassen sluipwespen voeden zich met het hemolymfe van witte
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vlieglarven dat vrijkomt doordat zij met hun legboor een gaatje in de larve boren.11 Daarnaast voeden
zij zich met honingdauw. 14 Deze sluipwespsoort eet geen nectar en wordt niet of nauwelijks in bloemen
aangetroffen.7
3.3 Aphidius colemani
A. colemani is een solitaire parasitoïde sluipwesp die verschillende soorten bladluizen kan parasiteren,
maar voornamelijk op katoenluis (Aphis gossypii), tabaksperzikluis (Myzus persicae var. nicotianae) en
groene perzikluis (Myzus persicae var. persicae) parasiteert. 15,16 Volwassen A. colemani sluipwespen
zijn ongeveer 2 tot 4 mm groot. De vrouwtjes kunnen met hun legboor eieren afzetten in bladluizen. De
larve van de sluipwesp haalt zijn voedingsstoffen uit de bladluis. Nadat de larve van de sluipwesp het
weefsel van het gastheer heeft verorberd, laat deze alleen een doorzichtig integumentum van de bladluis
achter. Hierin zal de larve een cocon spinnen om te verpoppen. Deze goud- of grijsbruine cocon
gecombineerd met de huid van de bladluis wordt ook wel een ‘mummie’ genoemd. Wanneer de larve
ontwikkeld is tot een volwassen sluipwesp, verlaat deze de gemummificeerde bladluis via een gaatje in
het abdomen. 17 A. colemani lokaliseert de bladluizen voornamelijk door chemische signalen die
geproduceerd worden door de bladluizen zelf, of door de plant wanneer deze geïnfesteerd is met bladluis.
Volwassen sluipwespen hebben onder optimale omstandigheden een levensspanne van ongeveer 1 à 2
weken. De levenscyclus is afhankelijk van temperatuur en beslaat 10 dagen bij 25°C en 14 dagen bij
21°C. Onbevruchte (haploïde) eieren groeien uit tot mannetjes, en bevruchte (diploïd) eieren groeien uit
tot vrouwtjes. A. colemani sluipwespen voeden zich met honingdauw, een vloeistof die uitgescheiden
kan worden door o.a. bladluizen.16,17 Ook kunnen de volwassen sluipwespen zich voeden met nectar.16
A. colemani wordt al sinds de vroege jaren ’70 ingezet als biologische bestrijder.
3.4 Aphidius ervi
De sluipwesp A. ervi is een generalist en kan verschillende soorten bladluizen parasiteren, maar wordt
veelal ingezet als biologische bestrijder van aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae),
boterbloemluis (Aulacorthum solani), 18 erwtenbladluis (Acyrthosiphon pisum) en Grote graanluis
(Sitobion avenae). 19 Ook is de sluipwesp een natuurlijke vijand voor de perzikluis (M. persicae). 20 Deze
sluipwesp is in het volwassen stadium ongeveer twee tot drie keer zo groot als de volwassen A.
colemani.18,21 Net als A. colemani leggen de vrouwelijke A. ervi een ei in de bladluizen met behulp van
hun legboor, en worden de geparasiteerde bladluizen ‘gemummificeerd’ door aanwezigheid van de
sluipwesplarve. Wanneer A. ervi het volwassenstadium bereikt, verlaat de wesp de gastheer. A. ervi
voedt zich voornamelijk met honingdauw, maar als bladluizen schaars zijn, kan de sluipwesp zich ook
voeden met nectar.20
3.5 Aphelinus abdominalis
A. abdominalis heeft een brede gastheerreeks en kan verschillende soorten bladluizen parasiteren,
waaronder de aardappeltopluis (M. euphorbiae), boterbloemluis (A. solani) en groene perzikluis (M.
persicae). 22 Volwassen A. abdominalis is 2 tot 3 mm groot. 23 De vrouwtjes A. abdominalis sluipwespen
leggen met hun legboor een ei in het achterlichaam van de bladluis. De geparasiteerde bladluizen
‘mummificeren’ en kleuren zwart. Wanneer A. abdominalis het volwassen stadium bereikt, verlaat de
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sluipwesp de gemummificeerde gastheer. Volwassen A. abdominalis leven van honingdauw of
bloemennectar, maar kunnen ook bladluizen doden voor voedingsstoffen. 24
3.6 Praon volucre
P. volucre is een parasitoïde sluipwesp die parasiteert op veel verschillende soorten bladluizen,25,26,27
waaronder de aardappeltopluis (M. euphorbiae) 28 en de perzikluis (M. persicae). 29 Deze sluipwesp
wordt sinds 1990 commercieel ingezet in Europa ter bestrijding van bladluis.26 Vrouwelijke P. volucre
leggen met hun legboor een ei in de bladluizen. 30 Ook voor P. volucre geldt dat de geparasiteerde
bladluizen 6 tot 8 dagen na ovipositie’ mummificeren’, en de sluipwesp bij het bereiken van het
volwassen stadium de mummie verlaat. De sluipwespen leven gemiddeld 11 dagen, naar maximaal 20
dagen voor vrouwelijke wespen. Hierbij kunnen tot de 18e dag eieren gelegd worden, waarbij in totaal
iets meer dan 500 eieren gelegd kunnen worden.28 In experimenten naar mogelijke gastheren voor P.
volucre worden de sluipwespen die uit de mummies gekropen zijn, vaak gevoed met water en druppels
honing. 31
3.7 Trichogramma achaeae
T. achaeae is een zeer kleine sluipwesp van ongeveer 0,3-0,5 mm groot. Deze sluipwesp wordt veelal
ingezet als biologische bestrijder van rupsen van vlinders. Hierbij legt de sluipwesp één of soms
meerdere eieren in een (nacht)vlinderei. Het aantal eieren dat gelegd wordt is afhankelijk van de grootte
van het vlinderei. 32 De T. achaeae larve voedt zich met dooier van het vlinderei waardoor deze niet meer
kan uitkomen. 33 Ook kan de soort nectar van bloemen als aanvullende bron van koolhydraten
gebruiken. 34 De gastheerreeks is breed (de sluipwesp parasiteert de eieren van vlindersoorten uit
minstens tien verschillende families), 35 maar de sluipwesp wordt veelal ingezet voor de bestrijding van
de tomatenmineermot (Tuta absoluta) en de Turkse mot (Chrysodeixis chalcites).35,36 De seksferomonen
die door de gastheer uitgescheiden worden, zijn een belangrijke factor in het foerageergedrag van T.
achaeae.35 De soort T. achaeae komt van nature niet in Europa voor, maar is wel geïntroduceerd in
Spanje en Frankrijk als biologische bestrijder.37 Verondersteld wordt dat de soort oorspronkelijk uit
Azië (China, India en Rusland) afkomstig is.35
3.8 Ephedrus cerasicola
E. cerasicola is een parasitoïde sluipwesp die parasiteert op de katoenluis (A. gossypii), perzikluis (M.
persicae), hennepnetelluis (Cryptomyzus galeopsidis), Groene melkdistelluis (Hyperomyzus lactucae), 38
aardappeltopluis (M. euphorbiae) en boterbloemluis (A. solani). 39 De vrouwelijk sluipwesp legt haar
eieren in de bladluizen, die vervolgens ‘mummificeren’ en waarbij de sluipwesp bij het bereiken van
het volwassen stadium de mummie verlaat. Honingdauw is een belangrijke voedingsbron voor deze
sluipwesp. 40
4. Overweging en advies
De biologische bestrijders waarover de COGEM gevraagd is te adviseren, zijn zeer divers en hebben
verschillende eigenschappen. Het is afhankelijk van de eigenschappen van de biologische bestrijder of
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deze met stuifmeel van een bloeiende plant a in aanraking kan komen, uit een kas zou kunnen ontsnappen
en of het stuifmeel dan naar een bloem van een kruisbare verwant de gg-planten gebracht zou kunnen
worden. De eigenschappen van de biologische bestrijder bepalen tevens welke aanvullende inperkingsmaatregelen genomen zouden moeten worden om ontsnapping tegen te gaan. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat dit een benadering van een potentieel risico betreft, omdat naast de mogelijkheid tot
transport van struifmeel ook de hoeveelheid stuifmeel dat getransporteerd wordt, de afstand tot een
kruisbare plant buiten de kas, de overleving van het stuifmeel en concurrentie van inheems stuifmeel,
en de populatiedichtheid en grootte van de biologische bestrijder, meeweegt.
4.1 De PC-I kweekcel
De COGEM merkt op dat een PC-I kweekcel niet goed gedefinieerd is in de Regeling ggo. In het
onderhavige advies wordt daarom uitgegaan van de gebruikelijke situatie waarbij de PC-I kweekcel
inpandig is en daarbij aangesloten is op een gang. Deze gang kan als voorruimte aangemerkt worden,
mits deze gang beschikt over een deur die afsluitbaar is en eventueel aanwezige ramen ongeopend
blijven. Voor kleding die achtergelaten moet worden in de voorruimte, dient een kledingkast aanwezig
te zijn.
4.2 Biologische bestrijders waarvoor geen aanvullende maatregelen nodig zijn en de standaard
voorschriften voor een PKb-I kas of PC-I kweekcel voldoende zijn
Voor de sluipwespen E. formosa en E. eremicus was de COGEM in een eerder advies7 van oordeel dat
deze biologische bestrijders – ongeacht de plantensoort waar mee gewerkt wordt - in de PKb-I kas
ingezet kan worden, zonder dat er aanvullende inperkingsmaatregelen nodig zijn. De COGEM is van
oordeel dat voor deze biologische bestrijders ook op PC-I geen aanvullende inperkingsmaatregelen
noodzakelijk zijn, gezien de biologische eigenschappen en het foerageergedrag van deze soorten.7
4.3 Biologische bestrijders waarvoor wel aanvullende inperkingsmaatregelen nodig zijn in een PKbI kas of PC-I kweekcel
De COGEM is van oordeel dat voor de sluipwespsoorten A. colemani, A. ervi, A. abdominalis, P.
volucre, E. cerasicola en T. achaeae aanvullende inperkingsmaatregelen nodig zijn op PKb-I en PC-I
niveau.
4.3.1 Algemene inperkingsmaatregelen PKb-I en PC-I
Hoewel de specifieke aanvullende inperkingsmaatregelen afhankelijk zijn van de eigenschappen van de
biologische bestrijder, adviseert de COGEM voor de bovengenoemde biologische bestrijders enkele
aanvullende algemene inperkingsmaatregelen in acht te nemen. In de Regeling ggo zijn geen eisen
betreffende de aanwezigheid van een voorruimte bij een PC-1 kweekcel opgenomen. Ook is niet
vastgelegd of een PC-1 kweekcel inpandig gelegen is of ook als losse unit uitpandig gelegen mag zijn.
In het onderhavige advies wordt echter uitgegaan van een inpandige PC-I kweekcel, die aangesloten is

a

Hierbij wordt uitgegaan van een worst-case situatie waarbij gewerkt wordt met een gg-plant die tot bloei komt en kan
kruisen met inheemse soorten, en waarvoor in Bijlage 7 van de Regeling ggo inperkingsmaatregelen worden geadviseerd
vanwege het risico up uitkruisen via stuifmeel. Dit geldt niet voor obligate windbestuivers.
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op een gang die als voorruimte aangemerkt kan worden, mits deze beschikt over een deur die afsluitbaar
is en eventueel aanwezige ramen ongeopend blijven. Met betrekking tot het 2de aanvullende voorschrift
voor PKb-I kassen, betreft dit een wijziging van de eerder geadviseerde algemene maatregel voor de
inzet van risicovolle biologische bestrijders in PKb-I kassen.7
Op PKb-I inperkingsniveau:
1. De deuren van de voorruimte en de PKb-I kas worden niet tegelijkertijd geopend;
2. Na afloop van de experimenten wordt een behandeling met een bestrijdingsmiddel dat effectief
is voor de ingezette biologische bestrijder uitgevoerd. Als alternatief voor het bestrijdingsmiddel kan na afloop van de experimenten het plantmateriaal in afgesloten containers worden
verzameld. Vervolgens worden er vangplaten (of plaklinten) in de PKb-I kas geplaatst en wordt
de kastemperatuur gedurende enkele dagen op ca. 25˚C gezet. Ook kan de waterafgifte aan het
plantmateriaal stopgezet worden en de kas twee weken op 25˚C gehouden worden, waarbij het
plantmateriaal volledig uitdroogt. Hierbij worden tevens vangplaten (of plaklinten) in de PKbI kas geplaatst. Wanneer de vangplaten na de genoemde termijnen leeg zijn, kan geconcludeerd
worden dat de biologische bestrijders gedood zijn.
Op PC-I inperkingsniveau:
1. Na afloop van de experimenten wordt een behandeling met een bestrijdingsmiddel dat effectief
is voor de ingezette biologische bestrijder uitgevoerd. Als alternatief voor het bestrijdingsmiddel kan na afloop van de experimenten het plantmateriaal in afgesloten containers worden
verzameld. Vervolgens worden er vangplaten (of plaklinten) in de PC-I kweekcel geplaatst en
wordt de kweekceltemperatuur gedurende enkele dagen op ca. 25˚C gezet. Ook kan de
waterafgifte aan het plantmateriaal stopgezet worden en de kweekcel twee weken op 25˚C
gehouden worden, waarbij het plantmateriaal volledig uitdroogt. Hierbij worden tevens
vangplaten (of plaklinten) in de PC-I kweekcel geplaatst. Wanneer de vangplaten na de
genoemde termijnen leeg zijn, kan geconcludeerd worden dat de biologische bestrijders gedood
zijn;
2. De deuren van de (voor)ruimte en de PC-I kweekcel worden niet tegelijkertijd geopend.
4.3.2 Extra aanvullende inperkingsmaatregelen PKb-I en PC-I
Tevens adviseert de COGEM enkele specifieke aanvullende inperkingsmaatregelen in acht te nemen
voor de verschillende sluipwespsoorten. De sluipwespsoorten Aphidius colemani, Aphidius ervi, Praon
volucre, Ephedrus cerasicola (familie Braconidae) en Aphelinus abdominalis (familie Aphelinidae), zijn
parasitoïden van bladluizen. De sluipwespsoort A. colemani is in het volwassen stadium relatief klein
(2-4 mm) en heeft een hoog dispersievermogen. 41 Deze sluipwesp is voornamelijk actief op plaatsen
waar de gastheren (de bladluizen) voorkomen, i.e., op groene plantdelen zoals bladeren en stengels. De
volwassen A. colemani sluipwespen kunnen zich echter ook voeden met nectar en het kan hierdoor
voorkomen dat de sluipwespen bloemen bezoeken. Het is derhalve waarschijnlijk dat tijdens het
foerageren contact met stuifmeel optreedt.
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Ook de sluipwesp A. ervi is voornamelijk actief op groene plantdelen waar de bladluizen zich bevinden.
A. ervi maakt ook gebruik van nectar als aanvullende suikerbron (naast honingdauw van de
bladluizen). 42,43 Wanneer bladluizen schaars zijn, wordt bloembezoek geïntensiveerd om de levensduur
van de parasitoïde te verhogen.20 Een volwassen A. ervi sluipwesp is relatief groot (4-5 mm), en het is
aannemelijk dat deze sluipwespsoort, - zeker onder lage gastheerdichtheden -, in contact komt met
stuifmeel. Het dispersievermogen van A. ervi is eveneens hoog. 44
De sluipwesp A. abdominalis komt ook voornamelijk voor op groene plantdelen waar bladluizen
voorkomen, maar maakt ook gebruik van nectar als suikerbron. 45,46,47 Deze sluipwespsoort heeft een
relatief laag dispersievermogen, maar kan in aanwezigheid van nectar bijzonder lange tijd overleven. Er
kan niet uitgesloten worden dat er voor deze sluipwespsoort tijdens het foerageren contact met stuifmeel
plaatsvindt.
Informatie over de sluipwespsoorten P. volucre en E. cerasicola is schaars, en het is niet bekend of
deze specifieke soorten nectar consumeren. Deze soorten kunnen wel bloemen bezoeken. 46,47 Echter,
soorten uit de familie Braconidae zijn in het algemeen actieve bloembezoekers, en zijn in meer of
mindere mate afhankelijk van nectar voor hun overleving. 48,49 Het is derhalve aannemelijk dat ook bij
deze soorten contact met stuifmeel op kan treden.
Gezien het bovenstaande kan voor deze sluipwespsoorten contact met stuifmeel en daarop volgende
mogelijke overdracht van stuifmeel naar kruisbare verwanten buiten de kas, niet geheel uitgesloten
worden. Deze parasitoïden kunnen aangetrokken worden door licht en zijn in het algemeen
gastheertrouw en in mindere mate waardplanttrouw. De meeste bladluisparasitoïden zijn afhankelijk van
suikerrijk voedsel, waarbij nectar vaak een superieure voedingsbron is in vergelijking met honingdauw.
De kans dat een stuifmeeldragende sluipwesp vanuit de kas of kweekcel ontsnapt en buiten de ingeperkte
ruimte eenzelfde plant-bladluiscombinatie tegenkomt is klein, waardoor de kans op bevruchting
afneemt. Desondanks kan voor deze gevleugelde insecten niet geheel uitgesloten worden dat deze voor
overdracht van gg-stuifmeel uit een experimentele setting naar bloemen buiten de kas kunnen zorgen.
De COGEM is daarom van oordeel dat, wanneer deze sluipwespen in kassen of kweekcellen met
bloeiende gg-planten worden uitgezet, aanvullende maatregelen nodig zijn om ontsnapping van de
sluipwespen te voorkomen. In de voorruimte van de PKb-I kas en PC-I kweekcel (de gang) moeten grote
plaklinten (of vangplaten) aanwezig zijn om verspreiding van deze sluipwespsoorten tegen te gaan. De
maaswijdte van het insectengaas dat voor de ventilatieopeningen van de PKb-I kas en PC-I kweekcel is
aangebracht, moet vanzelfsprekend klein genoeg zijn om deze sluipwespen (2–5 mm) tegen te houden.
De sluipwesp T. achaeae parasiteert de eieren van vlinderachtigen. Alle Trichogramma-soorten, en dus
ook T. achaeae, gebruiken nectar van bloemen als aanvullende bron van koolhydraten.34 Omdat de soort
wel bloemen bezoekt, kan niet uitgesloten worden dat er contact met stuifmeel op kan treden. Deze
eiparasitoïde is echter extreem klein (0,3 - 0,5 mm) en heeft hierdoor een beperkt vliegvermogen, zeker
in kassen waar het insect geen gebruik kan maken van de wind. Voor korte afstanden prefereren
Trichogramma-sluipwespen te lopen, of kleine sprongen te maken en zo een andere plant te bereiken.
Het verspreidingsvermogen is beperkt.34 Van Trichogramma soorten is bekend dat zij actief kunnen
meeliften op de insecten waarvan zij de eitjes parasiteren. De COGEM acht het niet geheel uitgesloten
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dat deze sluipwesp onbedoeld op kleding terecht kan komen en zou kunnen meeliften. De COGEM is
derhalve van oordeel dat bij het inzetten van deze sluipwesp in Pkb-I kassen en PC-I kweekcellen met
bloeiende gg-planten medewerkers werkkleding over hun kleding moeten dragen. Deze werkkleding is
wit en heeft geen zakken aan de buitenkant. De werkkleding wordt na afloop van de werkzaamheden
achtergelaten in de (voor)ruimte van de Pkb-I kas, in een kledingkast in de voorruimte van de PC-I
kweekcel (in de afgesloten gang), of in de PC-I kweekcel zelf. Voordat de werkkleding de kas of
kweekcel verlaat, wordt deze op een dusdanige wijze behandeld dat eventueel aanwezige sluipwespen
worden gedood. De maaswijdte van het insectengaas dat voor de ventilatieopeningen van de PKb-I kas
en PC-I kweekcel is aangebracht, moet vanzelfsprekend klein genoeg zijn om deze kleine sluipwespsoort tegen te houden.
5. Samenvatting en conclusie
De COGEM is gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen voor verschillende biologische
bestrijders (roofwantsen, galmuggen, (roof)mijten, en sluipwespen) om de verspreiding van stuifmeel
van gg-planten uit PKb-I kassen of PC-I kweekcellen te voorkomen. Hiermee kan de inzet van
biologische bestrijders in planten en kassen breed toepasbaar gemaakt worden.
In het onderhavige advies wordt geadviseerd over de inzet van verschillende sluipwespsoorten. De
COGEM is van oordeel dat bij sommige sluipwespsoorten aanvullende inperkingsmaatregelen niet
noodzakelijk zijn, terwijl bij andere sluipwespsoorten wel aanvullende inperkingsmaatregelen genomen
zouden moeten worden.
De COGEM is van oordeel dat er geen aanvullende inperkingsmaatregelen nodig zijn bij het toepassen
van de sluipwespen E. formosa en E. eremicus in PKb-I kassen en PC-I kweekcellen.
De COGEM is van oordeel dat er wel aanvullende inperkingsmaatregelen nodig zijn bij het toepassen
van de sluipwespsoorten A. colemani, A. ervi, A. abdominalis, P. volucre, E. cerasicola en T. achaeae
in PKb-I kassen en PC-I kweekcellen. In de tabel hieronder worden de inperkingsmaatregelen per soort
samengevat. Van de soorten met een (*) is eerder geadviseerd over de inperkingsmaatregelen voor
toepassing in PKb-I kassen.7 Deze geadviseerde inperkingsmaatregelen gaan een eventuele ontsnapping
van deze biologische bestrijders voldoende tegen.
Tabel 1. Geadviseerde algemene en specifieke inperkingsmaatregelen voor toepassing van biologische bestrijders
in PKb-I kassen en PC-I kweekcellen
Aanvullende voorschriften PKb-I
Biologische bestrijder
kas
Sluipwespen

Aanvullende voorschriften PC-I
kweekcel

Encarsia formosa *
Geen aanvullende werkvoorschriften.

Geen aanvullende werkvoorschriften.

Eretmocerus eremicus *
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Aphidius colemani

- In de voorruimte worden voor de
bestrijder geschikte (plak)vallen
aangebracht;
- De deuren van de voorruimte en
van de kas worden niet gelijktijdig
geopend;

Aphidius ervi

Aphelinus abdominalis

Praon volucre

Ephedrus cerasicola

Trichogramma achaeae

- Na afloop van de experimenten
wordt een behandeling met een
bestrijdingsmiddel dat effectief is
voor de ingezette biologische
bestrijder uitgevoerd. Als alternatief
kan na afloop van de experimenten
het plantmateriaal in afgesloten
containers worden verzameld, en de
kastemperatuur in afwezigheid van
plantmateriaal gedurende enkele
dagen op ca. 25˚C worden gezet. Er
worden vangplaten (of plaklinten) in
de PKb-I kas geplaatst. Ook kan de
waterafgifte aan het plantmateriaal
stopgezet worden, en kan de kas 2
weken op 25˚C gehouden worden,
waarbij het plantmateriaal volledig
uitdroogt, en worden er vangplaten
(of plaklinten) in de PKb-I kas
geplaatst. Wanneer de vangplaten na
de genoemde termijnen leeg zijn, kan
geconcludeerd worden dat de
biologische bestrijders gedood zijn.
- Er wordt witte werkkleding
gedragen zonder zakken. Na afloop
van de werkzaamheden wordt deze
werkkleding in de kas of de
voorruimte achtergelaten. Voordat de
werkkleding de kas of voorruimte
verlaat wordt deze op een dusdanige
wijze behandeld dat eventueel
aanwezige sluipwespen worden
gedood;
- De deuren van de voorruimte en
van de kas worden niet gelijktijdig
geopend;
- Na afloop van de experimenten
wordt een behandeling met een
bestrijdingsmiddel dat effectief is
voor de ingezette biologische
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- In de aan de PC-I grenzende
voorruimte (afgesloten gang) worden
geschikte (plak)vallen aangebracht;
- De deuren van de voorruimte
(afgesloten gang) en de PC-I kas
worden niet tegelijkertijd geopend;
- Na afloop van de experimenten
wordt een behandeling met een
bestrijdingsmiddel dat effectief is
voor de ingezette biologische
bestrijder uitgevoerd. Als alternatief
kan na afloop van de experimenten
het plantmateriaal in afgesloten
containers worden verzameld, en de
temperatuur in de kweekcel in
afwezigheid van plantmateriaal
gedurende enkele dagen op ca. 25˚C
worden gezet. Er worden vangplaten
(of plaklinten) in de PC-I kweekcel
geplaatst. A Ook kan de waterafgifte
aan het plantmateriaal stopgezet
worden, en kan de kweekcel 2 weken
op 25˚C gehouden worden, waarbij
het plantmateriaal volledig uitdroogt,
en worden er vangplaten (of
plaklinten) in de PC-I kweekcel
geplaatst. Wanneer de vangplaten na
de genoemde termijnen leeg zijn, kan
geconcludeerd worden dat de
biologische bestrijders gedood zijn.
- Er wordt witte werkkleding
gedragen zonder zakken. Na afloop
van de werkzaamheden wordt deze
werkkleding in de kweekcel of in een
kledingkast in de voorruimte
(afgesloten gang) achtergelaten.
Voordat de werkkleding de kweekcel
of voorruimte verlaat wordt deze op
een dusdanige wijze behandeld dat
eventueel aanwezige sluipwespen
worden gedood;
- De deuren van de voorruimte
(afgesloten gang) en de PC-I kas
worden niet tegelijkertijd geopend;
- Na afloop van de experimenten
wordt een behandeling met een
bestrijdingsmiddel dat effectief is
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bestrijder uitgevoerd. Als alternatief
kan na afloop van de experimenten
het plantmateriaal in afgesloten
containers worden verzameld, en de
kastemperatuur in afwezigheid van
plantmateriaal gedurende enkele
dagen op ca. 25˚C worden gezet. Er
worden vangplaten (of plaklinten) in
de PKb-I kas geplaatst. Ook kan de
waterafgifte aan het plantmateriaal
stopgezet worden, en kan de kas 2
weken op 25˚C gehouden worden,
waarbij het plantmateriaal volledig
uitdroogt, en worden er vangplaten
(of plaklinten) in de PKb-I kas
geplaatst. Wanneer de vangplaten na
de genoemde termijnen leeg zijn, kan
geconcludeerd worden dat de
biologische bestrijders gedood zijn.

316
317
318
319

voor de ingezette biologische
bestrijder uitgevoerd. Als alternatief
kan na afloop van de experimenten
het plantmateriaal in afgesloten
containers worden verzameld, en de
temperatuur in de kweekcel in
afwezigheid van plantmateriaal
gedurende enkele dagen op ca. 25˚C
worden gezet. Er worden vangplaten
(of plaklinten) in de PC-I kweekcel
geplaatst. Ook kan de waterafgifte
aan het plantmateriaal stopgezet
worden, en kan de kweekcel 2 weken
op 25˚C gehouden worden, waarbij
het plantmateriaal volledig uitdroogt,
en worden er vangplaten (of
plaklinten) in de PC-I kweekcel
geplaatst. Wanneer de vangplaten na
de genoemde termijnen leeg zijn, kan
geconcludeerd worden dat de
biologische bestrijders gedood zijn.

* Van deze soort zijn de inperkingsmaatregelen voor toepassingen in PKb-I maatregelen in een eerder advies bepaald.7
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