
Bestrijd effectief met natuurlijke vijanden

Gaasvlieg tegen bladluis

Heeft u last van gele plekjes 
op blad of opgerolde bladeren?



Natuurlijke vijanden van de plaag: (larven van de) gaasvliegen. Bladluizen hebben 
natuurlijke vijanden, zoals gaasvliegen. Zet u die goed in, dan bent u gauw van uw 
plaag af. Zonder schade voor de natuur, andere dieren of het milieu.

Wat zijn (larven van de) gaasvliegen?

Volwassen groene gaasvliegen zijn groen van kleur, hebben lange antennes, fijne geaderde 
vleugels en zijn 1 tot 2 cm groot. Volwassen gaasvliegen eten met name stuifmeel, nectar en 
honingdauw. De larven van de gaasvlieg zijn bijzonder vraatzuchtig en voeden zich met tal 
van insecten, waaronder bladluizen. 

Hoe werken gaasvliegen?

Vrouwtjes leggen hun eitjes op stokjes in de buurt van een bladluishaard. Een vrouwtje 
kan in haar leven enkele honderden eitjes leggen. Ongeveer één week later komen uit deze 
eitjes grijsbruine larven met forse kaken waarmee ze hun prooi goed kunnen vastgrijpen en 
vervolgens leegzuigen. Een enkele larve kan, voordat hij twee tot drie weken later verpopt, 
wel 50 bladluizen per dag opeten. Naast bladluis eten de larven ook trips, spintmijt, witte 
vlieg, kleine rupsen en in mindere mate ook wolluis.

ECOstyle is de specialist op het gebied van Natuurlijke Vijanden. Al ruim 50  jaar is 
ECOstyle voorloper in natuurlijke producten voor tuin, huisdier en de professionele 
sector. Alle producten helpen de natuurlijke balans in bodem, plant of dier 
herstellen of behouden.

Neem voor vragen contact op: 0516 432 122 of consument@ecostyle.nl



Toepassingsperiode en temperatuur 

Voor een goede werking van de gaasvlieg larven moet de 
temperatuur minimaal 15 °C zijn, maar voor een optimale 
werking moet de temperatuur tussen de 20 °C en 26 °C zijn. De 
luchtvochtigheid moet tussen de 50% en 70% liggen. 

Waar in te zetten?

In de kas, siertuin inclusief hagen, de moestuin en de fruittuin. Onze (larven van de) 
gaasvliegen zijn verpakt per 500 stuks (5 hangzakjes met elk 100 eitjes), geschikt voor 50 m2.

Hoe herkent u bladluis in uw planten?

Bladluizen behoren net als de dopluizen, schildluizen en wolluizen tot de plantenluizen. De 
bladluizen kunnen afhankelijk van de soort in verschillende kleuren voorkomen (groen, rood, 
geel en zwart). Bladluizen kunt u op tal van verschillende planten in de kas, moestuin of 
siertuin (maar ook binnen) tegenkomen. Vaak vindt u ze bovenin de plant, op het blad of in 
de bloemen. Bladluizen zuigen de suikerrijke sapstroom van de plant aan. Hierdoor treedt 
groeiremming op. Bladeren gaan krullen en er ontstaan gele vlekjes op het blad. Omdat 
bladluizen ook honingdauw uitstoten wordt het blad plakkerig en kan de schimmel roetdauw 
ontstaan. Bladluizen kunnen enorm snel voortplanten waardoor grote kolonies kunnen 
ontstaan.

Bladluis Larve van een gaasvlieg Volwassen gaasvlieg

Toepassingsperiode

april tot en met 
september

Tips
1. Vergeet niet om ook mieren rondom de bladluizenkolonie te bestrijden. De 

mieren beschermen de bladluizen tegen de gaasvliegen in ruil voor honingdauw. 
Zonder mieren kunnen de larven van de gaasvliegen dus ongehinderd hun taak 
uitvoeren.

2. Kies bij bloeiende en lage gewassen voor de (larven van de) gaasvlieg. Kies bij 
hogere en groene gewassen voor de adalia (larven van het lieveheersbeestje).


