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Samenvatting 

Doordat ziekten, plagen en onkruiden van alle gewassen, dus ook suikerbieten, in de Europese 

Unie vanaf januari 2014 met een geïntegreerde gewasbescherming moeten worden beheerst, 

is het belangrijk om alle gegevens rondom beheersingsmethoden op een rij te hebben. Voor 

ziekten, plagen en onkruiden in de bietenteelt zijn al veel geïntegreerde teeltmaatregelen 

bekend. In dit IRS-rapport gaan we in op de potentie van natuurlijke vijanden als bestrijders 

van bladluizen. 

Groene perzikluizen  kunnen vergelingsvirussen overbrengen en samen met onder andere 

zwarte bonenluizen ook zuigschade veroorzaken. Beide bladluizen kunnen worden bestreden 

met pirimicarb of thiacloprid met een bespuiting, met clothianidine of imidacloprid op 

speciaal pillenzaad. Een belangrijk probleem is dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe 

insecticiden toegelaten te krijgen, terwijl steeds meer middelen niet meer gebruikt mogen 

worden. Daarom is het belangrijk om alternatieve bestrijdingsmethoden te onderzoeken.  

Dit onderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de soortensamenstelling van insecten 

en andere ongewervelden in suikerbietenpercelen. Daarnaast is gekeken naar de potentie van 

deze soorten om te dienen als natuurlijke bestrijders van bladluizen. Hiervoor zijn vijf 

percelen in Zeeland met verschillende typen akkerranden geselecteerd. Bladluizen en hun 

natuurlijke vijanden zijn waargenomen op een aantal willekeurig geselecteerde suikerbieten 

op twee afstanden van de rand. Potvallen zijn gebruikt om loopkevers en soorten die ’s nachts 

actief zijn waar te nemen. 

Uit de waarnemingen is gebleken dat er duidelijke verschillen zijn tussen verschillende typen 

akkerranden. In percelen met vegetatie aan de rand, die een overwinteringsplaats voor 

insecten kan bieden, was het aantal zwarte bonenluizen en hun natuurlijke vijanden veel 

hoger. Dit effect was veel kleiner bij groene bladluizen en loopkevers. De natuurlijke vijanden 

waren echter niet in staat om de zwarte bonenluizen onder de schadedrempel te houden op 

twee van de vijf percelen. 

Het aantal natuurlijke vijanden en zwarte bonenluizen nam sterk af bij waarnemingen op 5-12 

meter ten opzichte van 0,5-1 meter van de akkerrand. Daarnaast is het aantal slakken in de 

potvallen veel hoger dicht langs de rand dan op 5-12 meter van de rand. 

De resultaten van dit onderzoek geven een indicatie dat begroeide akkerranden zowel voor- 

als nadelen hebben als alternatieve bestrijding van bladluizen. Echter de verzamelde gegevens 

in dit onderzoek zijn van één jaar binnen één provincie. Het is daarom belangrijk dat de 

resultaten worden gezien als verkennend en de tellingen nog minimaal één jaar te herhalen op 

dezelfde locaties.  

In een vervolgonderzoek kunnen percelen zonder akkerrand worden opgenomen. Daarnaast 

kunnen meerdere typen akkerranden onderzocht worden met als doel het identificeren van 

vegetatiesamenstellingen die selectief natuurlijke vijanden stimuleren en bladluizen zo weinig 

mogelijk voordeel bieden. Ook kan in een vervolgonderzoek het effect van de akkerrand 

verder in het perceel in kaart worden gebracht. 
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Naast het bijdragen aan alternatieve bestrijdingsmethoden, kan dit onderzoek bijdragen aan de 

bewustwording van telers van natuurlijke dynamiek van populaties. Een duidelijk voorbeeld 

wat in dit onderzoek naar voren is gekomen is de zeer snelle afname van zwarte bonenluizen 

vanaf half juni door parasitaire schimmels. Met deze kennis zou een teler de diagnose kunnen 

stellen dat een luizenpopulatie voor een groot deel stervende is. Hierdoor kan een bespuiting 

voorkomen worden.  
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1. Inleiding 

Ziekten, plagen en onkruiden van alle gewassen, dus ook suikerbieten, moeten van de 

Europese Unie vanaf januari 2014 met een geïntegreerde gewasbescherming worden beheerst 

[1][2]. Hiervoor is het belangrijk om alle gegevens rond beheersingsmethoden op een rij te 

hebben. Voor ziekten, plagen en onkruiden in de bietenteelt zijn al veel geïntegreerde 

teeltmaatregelen bekend. In dit IRS-rapport gaan we in op de potentie van natuurlijke 

vijanden als bestrijders van bladluizen en andere plagen. 

Bij het bestrijden van bladluizen wordt gebruikt gemaakt van schadedrempels. Niet elke soort 

is even schadelijk. Zo ligt de drempel bij de groene perzikluis veel lager dan bij de zwarte 

bonenluis (tabel 1 en 2) [3]. De groene perzikluis kan namelijk vergelingsvirussen 

overbrengen, wat veel meer schade geeft dan alleen zuigschade [4]. Ter voorkoming van 

ernstige schade kan speciaal pillenzaad met clothianidine (Poncho Beta) of imidacloprid 

(Sombrero) worden gebruikt. Bij overschrijding van een schadedrempel kunnen beide 

bladluizen worden bestreden met pirimicarb (o.a. Pirimor) of thiacloprid (Calypso) met een 

bespuiting. 

 
Tabel 1. Bestrijdingsdrempel van de groene perzikluis [3]. 

Periode 

 

Aantal groene perzikluizen  per 

tien planten 

mei en eerste helft juni meer dan 2 

tweede helft juni meer dan 5 

eerste helft juni meer dan 50 

 

 

 

 

 

 

Insecticiden in de pil van het bietenzaad hebben een heel specifieke werking op de insecten 

die de bietenplant belagen in de eerste circa tien weken na het zaaien. Aan het gebruik van 

volveldbespuitingen met insecticiden kleven een aantal nadelen. Een voorbeeld daarvan is dat 

sommige insecticiden ook bepaalde natuurlijke vijanden van de bladluizen en andere nuttige 

insecten doden. Een ander probleem is dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe insecticiden 

toegelaten te krijgen, terwijl steeds meer middelen niet meer gebruikt mogen worden. Daarom 

is het belangrijk om nu na te denken over alternatieven. 

Een van de alternatieven is bewuster en actiever gebruik maken van de mogelijkheden van 

functionele agrobiodiversiteit zoals de natuurlijke vijanden van bladluizen. Het 

lieveheersbeestje is bijvoorbeeld als larve in staat om meer dan 100 bladluizen per dag te eten 

en als volwassen insect meer dan 50 (figuur 1) [5]. Maar ook de sluipwesp, die parasitaire 

Tabel 2. Bestrijdingsdrempel van de zwarte bonenluis [3]. 

Periode Aantal zwarte bonenluizen 

mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met 

kolonies van dertig tot vijftig luizen 

juli 

 

meer dan 75% van de planten bezet met grote 

kolonies van meer dan 200 luizen per plant 
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Figuur 3. Gaasvlieg adult (links) en larve met prooi (rechts). Vooral de larve kan veel luizen eten. 

eitjes legt in bladluizen (figuur 2) en de larven van gaasvliegen (figuur 3), zweefvliegen 

(figuur 4 en 6) en weekschildkevers (figuur 5)  zijn voorbeelden van natuurlijke vijanden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande kennis 

Een driejarige pilotstudie op een schaal van 400 hectare in Flevoland heeft laten zien dat 

meerjarige akkerranden in graan- en aardappelgewassen een verminderend effect van 30-50% 

op bladluizen hebben. Dit effect werd steeds groter in het 2e en 3e jaar van de proef, wat 

resulteerde in een verminderd aantal bespuitingen. Uiteindelijk waren de natuurlijke vijanden 

grotendeels in staat om zonder bespuitingen de luizenpopulaties en populaties van andere 

plaaginsecten onder de schadedrempels te houden [6]. Helaas zijn in andere gewassen, zoals 

spruitkool, deze positieve resultaten voor bladluizen niet behaald [6]. Wat de mogelijkheden 

van deze aanpak zijn in een suikerbietengewas is nog niet goed onderzocht. 

 

  

Figuur 1. Larve van een lieveheersbeestje 

kan meer dan 100 bladluizen per dag eten [5]. 

Figuur 2. Een sluipwesp parasiteert een zwarte 

bonenluis door een ei erin te leggen. De larve die uit 

het ei komt zal de luis van binnenuit consumeren. 
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Figuur 5. Weekschildkevers (soldaatjes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de soortensamenstelling van insecten 

en andere ongewervelden in een suikerbietenperceel. Daarnaast is gekeken naar de potentie 

van deze soorten om te dienen als natuurlijke bestrijding van bladluizen. Hiervoor zijn vijf 

percelen in Zeeland met verschillende typen akkerranden geselecteerd. Insecten zijn 

waargenomen op een aantal willekeurig geselecteerde suikerbieten, op verschillende 

afstanden van de rand. Potvallen zijn gebruikt om loopkevers en soorten die ’s nachts actief 

zijn waar te nemen. 

2. Materiaal & Methode 

2.1 Potvallen 

2.1.1 Monstername 

Op 23 en 30 april 2014 zijn in vijf percelen in de provincie Zeeland twee rijen met potvallen 

geplaatst (bijlage 1 t/m 5). De eerste rij werd geplaatst tussen twee rijen met suikerbieten, op 

0,5 meter van de rand van het perceel dat grensde aan een ruigte zoals een sloot of een brede 

berm. De tweede rij werd twaalf meter van dezelfde rand geplaatst. Perceel 2 was hierop een 

uitzondering met een rij op één meter en een rij op 5 meter van de rand. Een rij met potvallen 

Figuur 4. Larve met bladluis (links), pop (midden) en adult van de zweefvlieg (rechts). 

Alleen de larve eet bladluizen. 

Foto gemaakt door Beatriz Moisset 

Figuur 6. Larve van een zweefvlieg. 
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bestond uit vijf ingegraven plastic potjes, ongeveer 25 meter uit elkaar, met daarin een zelfde 

potje met de rand gelijk aan het maaiveld. De plastic potjes werden tot de helft gevuld met 

glycol om ingevallen loopkevers en andere insecten te conserveren. Om te voorkomen dat de 

potjes zouden overstromen tijdens regenbuien, zijn plastic (weeg)bakjes omgekeerd met lange 

spijkers als een dakje boven de potjes geplaatst (figuur 7). 

Elke veertien dagen werden de potvallen geleegd door alleen het bovenste potje op te tillen en 

de inhoud door een theezeefje te gieten. De vloeistof werd opgevangen en terug in de potval 

geplaatst en indien nodig aangevuld met glycol. De gezeefde insecten werden in een Ø 9 cm 

petrischaal geplaatst en in een koelkast bewaard voor determinatie. In totaal zijn de potvallen 

vier keer bemonsterd in perceel 3 bij Oudelande en vijf keer in de andere vier percelen met als 

laatste keer op 17 juli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Determinatie 

Van alle insecten gevangen met de potvallen zijn de loopkevers tot op soort gedetermineerd. 

Andere keversoorten zijn gedetermineerd tot op familie- of geslachtsniveau. Overige insecten 

zijn tot het niveau van orde of familie gedetermineerd. 

Bij het determineren is gebruik gemaakt van een Olympus binoculair (SZX9; 12,5-114x). 

Daarnaast is het boek de Nieuwe insectengids [7] en zijn determinatietabellen uit deel 2 van 

Die Käfer Mitteleuropas [8] gebruikt. 

2.2 Waarnemingen 

Op dezelfde dag als het plaatsen of vervangen van de potvallen zijn op dezelfde percelen in 

dezelfde twee rijen als de potvallen suikerbieten geselecteerd als ‘waarnemingsplanten’. In de 

buurt van iedere potval zijn tien planten gemarkeerd. De eerste plant van iedere herhaling 

werd met een bamboestok gemarkeerd en de overige waarnemingsplanten met een plastic 

Figuur 7. Plastic potval ingegraven ter hoogte van het maaiveld in een perceel bij 

Kwadendamme. Het plastic dakje beschermt tegen o.a. regen. 
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piketje. Over het algemeen is gekozen om vier planten ruimte tussen iedere waarnemingsplant 

te laten.  

Elke veertien dagen werden de bladluizen en andere plagen op de waarnemingsplanten indien 

mogelijk gedetermineerd tot op soort. Vanaf 2 juni werden insecten geteld op 25 planten per 

rij in plaats van 50, omdat de planten groter werden en het anders te veel tijd in beslag zou 

nemen. Bij het waarnemen was voornamelijk aandacht voor de groene perzikluis en de zwarte 

bonenluis (figuur 8). Andere insecten en diertjes, zoals (larven en eitjes van) zweefvliegen, 

gaasvliegen, lieveheersbeestjes etc. werden tot op orde of familieniveau benoemd. 

2.3 Beschrijving percelen 

Ieder perceel gebruikt in dit onderzoek is een unieke situatie wat betreft locatie, ligging, 

vegetatiestructuur en soortensamenstelling langs de rand etc. In deze paragraaf worden alle 

percelen en de begroeide akkerrand beschreven. In tabel 3 is algemene informatie over de vijf 

percelen weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 8. Een IRS-medewerker bezig met het waarnemen van bladluizen en 

andere insecten op een van de waarnemingsplanten in de rij dichtbij de akkerrand 

in het perceel in Ovezande. 
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Tabel 3. Algemene informatie over de vijf percelen waarin waarnemingen en bemonsteringen zijn gedaan. 

  

 

Aanduiding 

 

 

Plaatsnaam 

 

 

Type akkerrand 

 

 

Ras 

  

 

%lutum 

Zaad zonder 

insecticiden 

gebruikt 

perceel 1 14-07-07.01 Ovezande sloot en dijk met 

struiken 

Coyote onbekend hele perceel 

perceel 2 14-07-07.02 Kwadendamme dichtbegroeid 

met o.a. struiken 

Amalia KWS 9% mengsel op hele 

perceel gebruikt1 

perceel 3 14-07-07.03 Oudelande sloot begroeid 

met gras en riet 

Emilia KWS 14% hele perceel 

perceel 4 14-07-07.04 Zonnemaire nieuw gezaaide 

bloemenrand 

Lisanna KWS onbekend alleen kopakker 

perceel 5 14-07-07.05 Brouwershaven overwinterde 

bloemenrand 

Lisanna KWS 12% alleen kopakker 

1Een mengsel van onbehandeld en speciaal pillenzaad met insecticiden van onbekende verhouding is gebruikt. 

 

2.3.1 Perceel 1. Proefveld 14-07-07.01 bij Ovezande 

Perceel 1 bij Ovezande had naast de perceelrand aan de Westzijde een met gras begroeide 

sloot en een dijk. Op de dijk groeiden verschillende soorten struiken en andere 

overwinterende vegetatie (figuur 8 en 9). Aan de Oostzijde van het perceel ligt een 

fruitboomgaard. Het hele perceel is gezaaid met pillenzaad zonder insecticide. Een 

situatieschets is opgenomen als bijlage 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Perceel 2. Proefveld 14-07-07.02 bij Kwadendamme 

Perceel 2 bij Kwadendamme had naast de perceelrand aan de Noordwestzijde een ‘ruige’ 

vegetatie met veel struiken, bomen en andere overwinterende planten naast een met gras 

begroeide greppel (figuur 10). De structuur is zeer dicht in vergelijking met perceel 1. Het 

hele perceel is gezaaid met een mengsel van pillenzaad zonder en met insecticide waarvan de 

verhouding onbekend is. Op dit perceel zijn waarnemingen gedaan op één en vijf meter van 

de rand. Een situatieschets van bovenaf is opgenomen als bijlage 2.  

Figuur 9. Perceel 1 bij Ovezande. Deze foto is genomen richting het Westen.  
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2.3.3 Perceel 3. Proefveld 14-07-07.03 bij Oudelande 

Perceel 3 bij Oudelande had aan de Oostzijde een sloot met gras en rietachtige vegetatie, geen 

struiken of andere overwinterende planten. De waarnemingen zijn gedaan parallel aan de 

sloot. In het Zuiden grenst het perceel aan de zeedijk en de Westerschelde (figuur 11). Een 

situatieschets van bovenaf is opgenomen als bijlage 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Perceel 4. Proefveld 14-07-07.04 bij Zonnemaire 

Perceel 4 bij Zonnemaire had aan de Zuid- en Noordzijde een bloemenrand die tegelijk is 

gezaaid met de suikerbieten (figuur 12). De hoek van het perceel in het Zuidoosten grenst aan 

een sloot met een aantal grote struiken. Een situatieschets van bovenaf is opgenomen als 

bijlage 4. 

  

Figuur 10. Perceel 2 bij Kwadendamme. Deze foto is genomen richting het Noordoosten.  

Figuur 11. Perceel 3 bij Oudelande. Deze foto is genomen richting het Zuiden. 
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2.3.5 Perceel 5. Proefveld 14-07-07.05 bij Brouwershaven 

Perceel 5 bij Brouwershaven had een meerjarige bloemenrand aan de Westzijde van het 

perceel. Deze heeft overwinterd van 2013 tot 2014. Struiken of andere houtige vegetatie is 

niet in de buurt van het perceel aanwezig. Een situatieschets van bovenaf is opgenomen als 

bijlage 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 12. Perceel 4 bij Zonnemaire. Deze foto is genomen richting het Westen. 

Figuur 13. Perceel 4 bij Zonnemaire. Deze foto is genomen richting het Westen. 
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3. Resultaten 

3.1 Waarnemingen 

De resultaten van de waarnemingen van zwarte bonenluizen (par. 3.1.2), groene bladluizen 

(par. 3.1.3) en hun natuurlijke vijanden (par. 3.1.1) zijn apart weergegeven. Omdat ieder 

perceel een unieke situatie is, zijn per groep insecten alle vijf de percelen apart weergegeven. 

Per insectengroep is ook een grafiek opgenomen met het gemiddelde van alle percelen. Op 

alle percelen zijn daarnaast ook andere plagen aangetroffen, zoals bietenvliegen, 

schildpadtorretjes, bovengrondse springstaarten, wantsen, tripsen en rupsen. Deze kwamen 

allemaal in zulke lage aantallen voor op de planten dat ze niet zijn meegenomen in de 

resultaten. 

3.1.1 Natuurlijke vijanden 

Bij de waarnemingen valt op dat vijf soorten insecten die bekend staan als natuurlijke vijand 

van bladluizen in meer of mindere mate voorkwamen op alle percelen (figuur 14 en 15, 

bijlagen 6 t/m 10). Enkele andere soorten die maar incidenteel zijn waargenomen en ook 

luizen eten of parasiteren zoals roofwantsen en sluipwespen, zijn niet opgenomen in de 

resultaten. 

Het lieveheersbeestje was in alle percelen, met uitzondering van perceel 2 bij Kwadendamme, 

het sterkst vertegenwoordigd in de rij suikerbieten op 0,5 tot 1 meter van de akkerrand. 

Zweefvliegen waren in perceel 1 bij Ovezande en perceel 3 bij Oudelande veel aanwezig, in 

tegenstelling tot de overige drie percelen. Het totaal aantal natuurlijke vijanden van bladluizen 

was hoger in percelen 1, 2 en 5. Opvallend is dat deze drie percelen een akkerrand hadden met 

overwinterende, meerjarige vegetatie. Op deze drie percelen is ook een verschil te zien tussen 

het aantal insecten in de rij vlak bij de akkerrand en vijf tot twaalf meter het perceel in (figuur 

14 en 15, bijlagen 6 t/m 10). In perceel 3 bij Kwadendamme en perceel 4 bij Zonnemaire is 

dit verschil niet duidelijk te zien. De lieveheersbeestjes werden bij alle percelen veel minder 

waargenomen op grotere afstand van de akkerrand. Dit verschil is bijna niet waargenomen bij 

de zweefvliegen en gaasvliegen. 
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Figuur 14. Aantal natuurlijke vijanden en de soortensamenstelling per 25 planten in vijf percelen op 0,5-1 meter 

en 5-12 meter van de akkerrand, waargenomen op zes datums in 2014. 
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Figuur 15. Gemiddeld aantal natuurlijke vijanden en de soortensamenstelling van vijf percelen op 0,5-1 meter 

en 5-12 meter van de akkerrand, waargenomen op zes datums in 2014. 

 

3.1.2 Zwarte bonenluizen 

Tussen de vijf percelen is een duidelijke variatie te zien in aantal zwarte bonenluizen, met 

name dichtbij de akkerranden (figuur 16). In perceel 1 bij Ovezande en perceel 5 bij 

Brouwershaven kwamen deze bladluizen in grotere aantallen voor dan op de andere percelen. 

Naast een verschil tussen percelen, was ook een duidelijk verschil tussen afstanden tot de 

akkerrand in de percelen te zien. Dit is met name duidelijk bij perceel 1 en 5. Het aantal 

zwarte bonenluizen nam bij deze percelen van 0,5 tot 12 meter van de rand af met ruim 90% 

(figuur 16). 

Bij de verschillende datums van waarnemingen is het opvallend dat het aantal zwarte 

bonenluizen een piek had rond half juni en daarna sterk afnam (figuur 16 en 17, bijlagen 6 t/m 

10). Daarnaast werden na deze datum meer beschimmelde luizen gezien op alle percelen, met 

uitzondering van perceel 2 bij Kwadendamme (figuur 16). 
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Figuur 16. Aantal levende zwarte bonenluizen (normaal), beschimmelde en geparasiteerde zwarte bonenluizen 

per 25 planten in vijf percelen op 0,5-1 meter en 5-12 meter van de akkerrand, waargenomen op zeven datums in 

2014. 
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Figuur 17. Gemiddeld aantal levende zwarte bonenluizen (normaal), beschimmelde en geparasiteerde zwarte 

bonenluizen van vijf percelen op 0,5-1 meter en 5-12 meter van de akkerrand, waargenomen op zeven datums in 

2014. 

3.1.3 Groene bladluizen 

De groene perzikluis en de aardappeltopluis waren niet altijd goed uit elkaar te houden en 

worden daarom als een groep ‘groene bladluizen’ behandeld. Soms was het wel mogelijk ze te 

onderscheiden. Hieruit bleek dat het grootste deel van de groene luizen bestond uit 

aardappeltopluizen, welke niet of nauwelijks vergelingsziekte kunnen overdragen. De overige 

groene luizen waren groene perzikluizen , die wel in staat is om de vergelingsziekte over te 

brengen [3][4]. Doordat de groene perzikluis maar een deel van de groene luizen besloegen, is 

de schadedrempel waarschijnlijk op geen enkel perceel overschreden. 

Tussen de vijf percelen zijn geen grote verschillen te zien in het aantal waargenomen groene 

bladluizen (figuur 18). Ook zijn weinig verschillen waargenomen tussen de twee afstanden tot 

de akkerrand. Alleen in perceel 3 bij Kwadendamme en perceel 5 bij Brouwershaven is hierbij 

een onderscheid in aantallen gezien. Iets eerder dan bij de zwarte bonenluizen is bij het aantal 

groene bladluizen een duidelijke piek te zien rond eind mei. Daarnaast was het aandeel 

geparasiteerde luizen hoger dan bij de zwarte bonenluizen. Vanaf eind mei was het aantal 

geparasiteerde groene bladluizen relatief stabiel in alle percelen (figuur 18 en 19, bijlagen 6 

t/m 10). 

Alle percelen zijn half september gecontroleerd op de aanwezigheid van vergelingsziekten. 

Op de percelen in Ovezande, Kwadendamme en Oudelande zijn een paar kleine haardjes 

vergelingsziekte aangetroffen, dat veroorzaakt bleek te zijn door BMYV. Op de percelen in 

Zonnemaire en Brouwershaven is geen vergelingsziekte aangetroffen. 
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Figuur 18. Aantal levende groene bladluizen (normaal), beschimmelde en geparasiteerde groene bladluizen per 

25 planten in vijf percelen op 0,5-1 meter en 5-12 meter van de akkerrand, waargenomen op zeven datums in 

2014. 
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Figuur 19. Gemiddeld aantal levende groene bladluizen (normaal), beschimmelde en geparasiteerde groene 

bladluizen van vijf percelen op 0,5-1 meter en 5-12 meter van de akkerrand, waargenomen op zeven datums in 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23. Volwassen 

vlekpriemkever (Bembidion 

articulatum). 5-8mm lang. 

 

Foto gemaakt door Udo Schmidt 
Foto gemaakt door Udo Schmidt Foto gemaakt door: Dick Belgers 

Figuur 24. Volwassen glanzende 

snelloopkever (Bembidion 

lampros). 3-4mm lang. 

Figuur 22. Volwassen 

akkersnelloper (Anchomenus 

dorsalis). 6-9mm lang. 

Figuur 20. Volwassen gewone 

streeploopkever (Pterostichus 

melanarius). 14-19mm lang. 

Foto gemaakt door: James K. Lindsey 

Foto gemaakt door Entomart 

Figuur 21. Volwassen rietsnelloper 

(Agonum thoreyi). 6-8mm lang. 
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3.2 Potvallen: Loopkevers en slakken 

Met behulp van potvallen is het aantal en de soortensamenstelling van de aanwezige 

loopkevers en slakken in de vijf percelen waargenomen. Opvallend is dat de gewone 

streeploopkever [16] (Pterostichus melanarius) (figuur 20) in alle percelen en op beide 

afstanden van de akkerrand meer dan de helft van het totaal aantal kevers besloeg (figuur 25 

en 26). Daarnaast zijn vier andere loopkeversoorten regelmatig gevonden in de potvallen: 

rietsnelloper [17] Agonum thoreyi, akkersnelloper [17] Anchomenus dorsalis, vlekpriemkever 

[17] Bembidion articulatum en de glanzende snelloopkever [16] (Bembidion lampros) (figuur 

21 t/m 24). Gemiddeld zijn in de rijen op 5 tot 12 meter van de akkerrand meer kevers en 

slakken aangetroffen dan op 0,5 tot 1 meter. Daarnaast was de soortensamenstelling 

gemiddeld weinig verschillend tussen de twee afstanden. Een uitzondering hierop was het 

aantal slakken, welke hoog was dichtbij de akkerranden en nihil op 5 tot 12 meter afstand 

(figuur 25 en 26, bijlagen 6 t/m 10). Bemonstering van perceel 3 op 17 juni is afwijkend 

doordat de potvallen omhoog waren gedrukt door de wortels van de suikerbieten.  
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Figuur 25. Aantal loopkevers en slakken en de soortensamenstelling per 25 planten in vijf percelen op 0,5-1 

meter en 5-12 meter van de akkerrand, waargenomen op zeven datums in 2014.  

De bemonstering van perceel 3 op 17 juni is afwijkend doordat de potvallen omhoog waren 

gedrukt door de wortels van de suikerbieten. 



22 
 

 

Figuur 26. Gemiddeld aantal loopkevers en slakken en de soortensamenstelling van vijf percelen op 0,5-1 meter 

en 5-12 meter van de akkerrand, waargenomen op zeven datums in 2014. 

4. Discussie 

De resultaten van dit onderzoek zijn verzameld tijdens het groeiseizoen in 2014 op vijf 

percelen in Zeeland. Dit geeft nuttige inzichten in hoe populaties van bladluizen en hun 

natuurlijke vijanden zich gedragen en waar de beste kansen liggen voor vervolgonderzoeken. 

Wel moet rekening worden gehouden met de dynamiek en variatie van de natuur tussen 

verschillende jaren en regio’s. Daarnaast was de winter van 2013-2014 bijzonder zacht. Het is 

daarom belangrijk dat de resultaten worden gezien als verkennend en de tellingen nog 

minimaal één jaar te herhalen. 

4.1 Verschillen tussen akkerranden 

Een duidelijk effect van het type akkerrand was dat een ‘ruigere’ en overwinterende 

begroeiing resulteerde in een hoger aantal natuurlijke vijanden op zowel 0,5 tot 1 meter als 5 

tot 12 meter uit de rand. De slootkant begroeid met gras langs perceel 3 in Oudelande trok 

minder gunstige insecten aan dan een berm begroeid met struiken of een brede bloemenstrook 

die voor de winter al was gezaaid. De bloemenstrook op perceel 4 bij Zonnemaire, die na de 

winter pas is gezaaid, geeft een vergelijkbaar beeld met de slootkant van perceel 3 bij 

Oudelande, wat betreft natuurlijke vijanden. Dit geeft een indicatie van het belang van een 

geschikte overwinterende vegetatie voor deze insecten. 

Een vergelijkbaar effect van het type akkerrand is dat het aantal zwarte bonenluizen veel 

hoger was op de percelen waar ook het aantal natuurlijke vijanden hoger was. Op 4 juni in 

perceel 1 bij Ovezande en op 11 juni in perceel 5 bij Brouwershaven was de schadedrempel 

overschreden. Naast deze schadedrempel bestaat de norm dat de verhouding tussen 

natuurlijke vijanden en bladluizen minimaal 1 op 10 moet zijn [9]. Ook deze norm was niet 

altijd gehandhaafd. Opmerkelijk was dat ook in perceel 5, met een overwinterende 

bloemenrand, veel zwarte bonenluizen zijn waargenomen, terwijl in de wijde omtrek geen 

struik te zien was. De struiken kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) en gelderse roos 

(Viburnum opulus) zijn de belangrijkste waardplanten voor deze bladluizen in de winter 



23 
 

[10][11][12]. Desondanks waren de zwarte bonenluizen waarschijnlijk toch in staat om te 

overwinteren op andere planten die in de bloemenrand voorkwamen. 

Wat betreft de zwarte bonenluizen was perceel 2 bij Kwadendamme een uitzondering. Dit 

omdat in de akkerrand veel struiken en andere overwinterende planten groeiden, terwijl daar 

toch weinig zwarte bonenluizen zijn waargenomen. Dit zou verklaard kunnen worden doordat 

deze teler pillenzaad met insecticiden gemengd heeft door het onbehandeld zaad. 

Waarschijnlijk biedt een overwinterende begroeiing een overwinteringsplaats voor zowel 

zwarte bonenluizen als hun natuurlijke vijanden. In een vervolgonderzoek kunnen 

verschillende soorten akkerranden worden opgenomen met als doel het achterhalen van een 

structuur- of plantensoortenvoorkeur van bladluizen en hun natuurlijke vijanden. Hierdoor 

zou mogelijk selectief worden gestuurd op meer gunstige en minder ongunstige insecten. Het 

doorlopende onderzoek van Paul van Rijn (UvA) is gericht op de samenstelling van optimale 

zaadmengsels voor dergelijke toepassingen [13]. 

De grote verschillen in aantallen zwarte bonenluizen tussen percelen is nauwelijks 

waargenomen bij groene bladluizen. Hierbij zijn zowel groene perzikluizen  en 

aardappeltopluizen gerekend als groene bladluis. Echter bestond de groep voor het grootste 

deel uit aardappeltopluizen. Ook is de schadedrempel van groene perzikluizen  waarschijnlijk 

op geen enkel perceel overschreden. Daarnaast was de verhouding natuurlijke vijanden en 

groene bladluizen altijd minimaal 1 op 10, dus onder de norm [9] geweest. Een belangrijke 

factor daarbij is wel dat de luizendruk in 2014 relatief laag was. Het grote contrast met de 

ontwikkeling van de zwarte bonenluizen is mogelijk toe te schrijven aan de 2,5 keer hogere 

voortplantingssnelheid van zwarte bonenluis [14]. 

Het aantal loopkevers en slakken en de soortensamenstelling leek niet sterk beïnvloed door 

het type akkerrand. Wel kwamen de vlekpriemkever (Bembidion articulatum) en de 

akkersnelloper (Anchomenus dorsalis) duidelijk meer voor op percelen 4 en 5 op Schouwen-

Duiveland. Dit is mogelijk het effect van de regio, omdat van nature deze twee soorten minder 

voorkomen in Zuid-Beveland [15]. Opvallend was dat de gewone streeploopkever 

(Pterostichus melanarius) ruim vertegenwoordigd was op alle percelen, terwijl het ook de 

grootste kever was. 

Van de vijf loopkeversoorten weergegeven in figuur 24 en 25 zijn de glanzende snelloopkever 

(Bembidion lampros) en akkersnelloper (Anchomenus dorsalis) bekend als bladluizeneters 

[15]. Maar omdat specifieke kennis in de literatuur over soorten soms ontbreekt, is het 

mogelijk dat ook de andere soorten zich (deels) voeden met bladluizen. 

4.2 Het effect van de afstand tot de akkerrand 

De waarnemingen van suikerbieten op 5 tot 12 meter van de akkerrand lieten zien dat het 

aantal natuurlijke vijanden sterk was verminderd ten opzichte van 0,5 tot 1 meter van de rand. 

Dit effect was het sterkste bij het lieveheersbeestje, een van de voornaamste predators van 

bladluizen [5]. In een driejarig onderzoek naar Functionele Agro Biodiversiteit (FAB) op 400 

ha in Flevoland [6] kwam ook naar voren dat het effect van een akkerrand afneemt naarmate 

verder in een perceel werd waargenomen. De zweefvliegen en gaasvliegen bleken het beste in 
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staat om verder het veld in te trekken. Bij deze twee insecten is in alle percelen weinig 

verschil in aantallen waargenomen tussen beide afstanden tot de akkerrand. Het is dus aan te 

bevelen om bij vervolgonderzoek naast de afstanden in deze studie gebruikt, ook nog verder 

in het perceel waarnemingen te doen. 

Het aantal waarnemingen van zwarte bonenluizen nam sterk af van dicht langs de rand tot 5-

12 meter in het perceel. Dit verschil was met name duidelijk bij perceel 1 bij Ovezande en 

perceel 5 bij Brouwershaven. Het aantal zwarte bonenluizen nam hierbij af met ruim 90%. Dit 

is tegengesteld aan de resultaten van het FAB-onderzoek in Flevoland [6] waarbij het aantal 

bladluizen juist toenam naarmate verder in het perceel werd waargenomen. Zwarte 

bonenluizen zijn hier echter niet waargenomen in deze studie. Mogelijk reageren zwarte 

bonenluizen populaties anders dan andere bladluizen, omdat ze in staat zijn om in korte tijd 

hoge aantallen te bereiken, zodat de populatie natuurlijke vijanden niet snel genoeg op kan 

bouwen om deze bladluizen onder de schadedrempel te houden. 

De populatie groene bladluizen lijkt weinig beïnvloed door de afstand tot de akkerrand. Op 

bijna alle percelen blijft het aantal luizen per plant vrij stabiel. In welke mate de natuurlijke 

vijanden hier invloed op hebben gehad is niet duidelijk. 

Uit de resultaten van de potvallen is gebleken dat meer slakken zijn waargenomen dicht langs 

de randen. Dit is ook waargenomen bij het FAB-onderzoek in Flevoland [6]. Slakken kunnen 

schadelijk zijn voor suikerbieten in het kiemblad- en tweebladstadium. Dit kan dan ook 

worden gezien als een nadeel van de akkerranden. 

4.3 Een beter begrip van natuurlijke populatiedynamiek 

Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is een beter begrip van de dynamiek van 

populaties luizen en hun natuurlijke vijanden. Een duidelijk voorbeeld wat naar voren is 

gekomen is de zeer snelle afname van zwarte bonenluizen vanaf half juni. Dit is voor een 

groot deel te wijten aan parasitaire schimmels. Deze informatie kan waardevol zijn voor telers 

en kan daardoor worden gebruikt bij voorlichtingsactiviteiten. Met deze kennis zou een teler 

in het perceel de diagnose kunnen stellen dat er weliswaar veel zwarte bonenluizen in de 

bieten aanwezig zijn, maar het grootste deel beschimmeld en al dood is. Een bespuiting met 

insecticide kan daardoor voorkomen worden. 

4.4 Mogelijke vervolgonderzoeken 

Het effect van akkerranden kan sterk variëren tussen verschillende jaren door natuurlijke 

variatie en populatieopbouw in de akkerranden. Ook is aangetoond dat het positieve effect 

van de akkerranden toeneemt naarmate een bloemenrand meerdere jaren aanwezig is [6].  

In een vervolgonderzoek kunnen percelen zonder akkerrand, een directe aansluiting op een 

ander gewas of op een weg worden opgenomen. Op deze manier kan een duidelijk beeld 

verkregen worden van de voor- en nadelen van begroeide akkerranden. Daarnaast kunnen 

meerdere typen akkerranden worden opgenomen met als doel het identificeren van bepaalde 

samenstellingen van vegetatie die selectief natuurlijke vijanden maximaal stimuleren en 

bladluizen zo weinig mogelijk voordeel bieden. 
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Het huidige onderzoek was gericht op een verschil in afstand tot de akkerrand van maximaal 

12 meter. Echter is aangetoond dat het verschil tot 50 meter waarneembaar is [6]. In een 

vervolgonderzoek kan het effect van de akkerrand verder in het perceel in kaart worden 

gebracht door op meerdere afstanden waar te nemen. 
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6. Bijlagen 

Bijlage 1. Situatieschets perceel 14-07-07.01 bij Ovezande 

 

 

 

  

14-07-07.01

Witte gedeelte
waarnemingen

Het blauwe vlak samen met het witte vlak geeft het bietenperceel weer. Het witte vlak geeft de 

locatie van de waarnemingen en potvallen weer. 
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Bijlage 2. Situatieschets perceel 14-07-07.02 bij Kwadendamme 

 

 

 

 

  

Prv. 14-07-07.02

Witte gedeelte
waarnemingen

Het blauwe vlak samen met het witte vlak geeft het bietenperceel weer. Het witte vlak geeft de 

locatie van de waarnemingen en potvallen weer. 
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Bijlage 3. Situatieschets perceel 14-07-07.03 bij Oudelande 

 

 

 

 

 

  

14-07-07.03 Witte gedeelte
waarnemingen

Het blauwe vlak samen met het witte vlak geeft het bietenperceel weer. Het witte vlak geeft de 

locatie van de waarnemingen en potvallen weer. 
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A B

CD

14-07-07.04

Witte gedeelte
waarnemingen

Bijlage 4. Situatieschets perceel 14-07-07.04 bij Zonnemaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het blauwe vlak samen met het witte vlak geeft het bietenperceel weer. Het witte vlak geeft de 

locatie van de waarnemingen en potvallen weer. 
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A

B

C

D

14-07-07.05

Witte gedeelte
waarnemingen

Bijlage 5. Situatieschets perceel 14-07-07.05 bij Brouwershaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het blauwe vlak samen met het witte vlak geeft het bietenperceel weer. Het witte vlak geeft de 

locatie van de waarnemingen en potvallen weer. 



Tabel 4. Aantal waargenomen bladluizen per rij van 25 planten. 

 0,5 meter van de rand   12 meter van de rand  

  23-apr 7-mei 20-mei 3-jun 17-jun 14-jul  23-apr 7-mei 20-mei 3-jun 17-jun 14-jul 

groene bladluis normaal 6 9,8 6 0,4 0 0  7 7,6 14 0,8 0 0 

 geparasiteerd 0 0,6 4,2 0,2 0 0  0 0 1,4 0 0,2 0 

 beschimmeld 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

zwarte bonenluis normaal 1,6 23,8 82 481,2 62,6 3  2,4 2,2 5,4 15,2 25,6 0,2 

 geparasiteerd 0 0 0 1,2 2 0  0 0 0,4 2,4 2 0 

 beschimmeld 0 0 0 0 59,6 0  0 0 0 0 21,2 0,2 

 
Tabel 5. Aantal waargenomen natuurlijke vijanden per rij van 25 planten. 

 0,5 meter van de rand   12 meter van de rand  

 23-apr 7-mei 20-mei 3-jun 17-jun 14-jul  23-apr 7-mei 20-mei 3-jun 17-jun 14-jul 

lieveheersbeestje 0 0 10,6 10,2 3 0  0 0,2 0,8 1 0,2 0,4 

gaasvlieg 0 0 0 0 0,6 0  0 0,2 0,2 0 0,8 0 

zweefvlieg 0 0 4,2 1,2 13,8 0  0 0 0 3,2 4,4 0 

soldaatje 0 0 0 0 0 0,4  0 0 0 0 0,2 0 

spin 0,2 0 0,2 0,2 1,4 3,4  0 0 0,8 1,8 0,4 2 

 
Tabel 6. Aantal waargenomen loopkevers en spinnen per 5 potvallen. 

    0,5 meter van de rand  12 meter van de rand 

   7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul  7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul 

loopkever Pterostichus melanarius 0,4 20 32,8 6 7,8  0,4 12,4 26,4 35 22,6 

 Bembidion articulatum 1,8 5 1,2 1,2 3,8  3,4 3,2 0,6 0,75 0,6 

 Bembidion lampros 2,6 1,2 0,8 1,6 2,6  3,2 1,2 1 1,25 1,2 

 Anchomenus dorsalis 0,6 0 0 0,4 2,6  0 0 0 0,25 1,2 

 Agonum thoreyi 0 0 1,4 0,8 0  0 0 1,4 1 0 

slak sp.   0 0 0 3,6 7,4  0 0 0 0,25 0 
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Bijlage 6. 

Ruwe data van waarnemingen en potvallen in perceel 14-07-07.01 
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Bijlage 7. Ruwe data van waarnemingen en potvallen in perceel 14-07-07.02 

 

 

 

 

 

  

Tabel 7. Aantal waargenomen bladluizen per rij van 25 planten. 

  1 meter van de rand   5 meter van de rand  

   23-apr 7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul  23-apr 7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul 

groene bladluis normaal 8,2 5,4 10,2 8,2 0,2 0  5,6 3,2 7,6 4,6 0,6 0 

 geparasiteerd 0 0 0,6 2,4 1,4 0  0 0,2 1 2,4 1,6 0 

 beschimmeld 0 0 0 0 0,2 0  0 0 0 1,4 0,4 0 

zwarte bonenluis normaal 1 0,6 3,8 5,6 8 12,2  1,4 0,8 11,2 2,4 4,2 6,8 

 geparasiteerd 0 0 0 0 0 0  0 0 0 4,6 0 0 

 beschimmeld 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

 
Tabel 8. Aantal waargenomen natuurlijke vijanden per rij van 25 planten. 

 1 meter van de rand   5 meter van de rand  

 23-apr 7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul  23-apr 7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul 

lieveheersbeestje 0 0 2 1,6 1 0,2  0 0 1,4 1,2 0,4 0,2 

gaasvlieg 0 0 0 2 0,6 0  0 0 0,2 0,6 1 0 

zweefvlieg 0 0 0 1 0,8 0  0 0 0 1 2,6 0 

soldaatje 0 0 1,6 2 0,4 0,4  0 0 0,8 0 0,2 0 

spin 0,4 0,8 1,8 2,6 1,2 0,6  0 0 1,4 0,8 1,4 1,6 

 
Tabel 9. Aantal waargenomen loopkevers en spinnen per 5 potvallen. 

   1 meter van de rand  5 meter van de rand 

   7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul  7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul 

loopkever Pterostichus melanarius 0,4 6,4 45 20,4 24,2  0,4 8,8 41 22,2 31,2 

 Bembidion articulatum 0,4 0 0 0,8 9,8  2,4 0,4 0,2 0,2 5,6 

 Bembidion lampros 0,4 0,2 0,6 0,2 0  1,6 0,2 0,8 0,2 0,4 

 Anchomenus dorsalis 0,2 0,2 0 0,6 0,6  0 0,2 0 0 0 

 Agonum thoreyi 0 0 0,4 0,8 0  0 0 0,2 0,4 0 

slak sp.  0,6 0,6 0 4,4 0  0 0 0 0,4 0 
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Bijlage 8. Ruwe data van waarnemingen en potvallen in perceel 14-07-07.03 

 

 

  

Tabel 10. Aantal waargenomen bladluizen per rij van 25 planten. 

  0,5 meter van de rand   12 meter van de rand  

   7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul   7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul 

groene bladluis normaal 1,4 7,8 3,6 0,8 0  0,2 4,4 2,4 0 0 

 geparasiteerd 0 1,6 1,8 1,8 20  0 0,2 0,6 1,6 0 

 beschimmeld 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

zwarte bonenluis normaal 0,4 3 0 0,8 4,2  0,6 6,2 0,6 3 2,2 

 geparasiteerd 0 0 0 0 0  0 0 0 0,2 0 

 beschimmeld 0 0 0 0 0,2  0 0 0 1,4 0 

 
Tabel 11. Aantal waargenomen natuurlijke vijanden per rij van 25 planten. 

 0,5 meter van de rand   12 meter van de rand  

 7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul   7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul 

lieveheersbeestje 0 4 0 0 0,6  0 0,2 0 1,4 0 

gaasvlieg 0 0,6 0 0 0  0 0 0 1 0 

zweefvlieg 0 0 0,4 2,8 0  0 0 0,2 2 0 

soldaatje 0 0,4 0 0,6 0,4  0 0 0,4 0,4 0,2 

spin 0 0,2 0 1,6 1,2  0 0,8 0,4 0,8 0,2 

 
Tabel 12. Aantal waargenomen loopkevers en spinnen per 5 potvallen. 

   0,5 meter van de rand  12 meter van de rand 

   7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul  7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul 
loopkever Pterostichus melanarius  0,2 0 0 0   0,4 0,4 0 0 
 Bembidion articulatum  0,4 0,2 0 0   0,2 0 0 0 
 Bembidion lampros  0,2 0,2 0 0   0 0,2 0,6 0,2 
 Anchomenus dorsalis  0 0 0 0   0 0 0 0 
 Agonum thoreyi  0,4 1,2 1 5,4   0 1,4 0,2 2,2 
slak sp.   0 0 0,6 0,2   0 0 0 0 
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Bijlage 9. Ruwe data van waarnemingen en potvallen in perceel 14-07-07.04 

 

   

Tabel 13. Aantal waargenomen bladluizen per rij van 25 planten. 

  0,5 meter van de rand  12 meter van de rand 

   30-apr 14-mei 26-mei 10-jun 25-jun 17-jul  30-apr 14-mei 26-mei 10-jun 25-jun 17-jul 

groene bladluis normaal 0 0 5,2 0,4 0 0,2  0 0,4 6,2 0,6 0 0 

 geparasiteerd 0 0 1 1,6 0,6 0  0,2 0,4 1 1,6 0,4 0 

 beschimmeld 0 0 0,6 0 0 0,2  0 0 0 0,6 0 0 

zwarte bonenluis normaal 0,2 0,2 2,4 0,6 1 0,6  0 3,4 10 12 10 0,4 

 geparasiteerd 0 0 0 0,2 0,4 0  0 0 0 0 0 0 

 beschimmeld 0 0 0 0,4 0 0,4  0 0 0 28 0 0,4 

 
Tabel 14. Aantal waargenomen natuurlijke vijanden per rij van 25 planten. 

 0,5 meter van de rand  12 meter van de rand 

 30-apr 14-mei 26-mei 10-jun 25-jun 17-jul  30-apr 14-mei 26-mei 10-jun 25-jun 17-jul 

lieveheersbeestje 0 0 1,8 0 0 0  0 0 0,4 0,2 0 0,2 

gaasvlieg 0 0 0 0,4 0,2 0,2  0 0 0,6 0,2 0,2 0 

zweefvlieg 0 0 0 0,4 0 0  0 0 0 1 0 0 

soldaatje 0 0 0 0 0 0  0 0 0,2 0 0 0 

spin 0 0 0 0,2 0 1,2  0 0,6 0 0 0,2 2,4 

 

Tabel 15. Aantal waargenomen loopkevers en spinnen per 5 potvallen. 

   0,5 meter van de rand  12 meter van de rand 

      23-apr 7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul  23-apr 7-mei 20-mei 2-jun 17-jun 11-jul 

loopkever Pterostichus melanarius 0 1,6 13,2 9,6 20,2 49  0 4,4 27 21,8 44,2 44 

 Bembidion articulatum 0,75 7 8 1,2 1,4 0,8  0,5 4,4 2,2 0 0,6 0,2 

 Bembidion lampros 0 3,2 3,6 2 0,8 0,4  0,25 4,2 1,6 0,2 0 0,4 

 Anchomenus dorsalis 0 1,6 1,6 10 20,4 16,8  0 5 2,6 4 11,6 18,6 

 Agonum thoreyi 0 0 0,6 0,6 2,6 0,8  0 0 0,4 0,2 3,8 3,2 

slak sp.  0 0 0 0,8 0,2 0,2  0 0,4 0 0 0 0 
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Bijlage 10. Ruwe data van waarnemingen en potvallen in perceel 14-07-07.05 

Tabel 18. Aantal waargenomen loopkevers en slakken per 5 potvallen. 

   0,5 meter van de rand  12 meter van de rand 

   14-mei 26-mei 10-jun 25-jun 21-jul  14-mei 26-mei 10-jun 25-jun 21-jul 

loopkever Pterostichus melanarius 0,8 15 10,4 11 28,6  0 17,8 17,6 25,6 25,6 

 Bembidion articulatum 8,4 1 0 5,6 7  34 3,2 0,2 0,2 1 

 Bembidion lampros 6 3,6 2,2 3,4 1,6  12 4,4 0,6 0,2 0 

 Anchomenus dorsalis 3 1,6 6,4 16,8 11,8  1 0,2 2,2 23,4 9,2 

 Agonum thoreyi 0 1,2 1,2 0,4 0  0 11 0,8 1,2 0 

slak sp.  5,2 0,6 2,2 0 0,4  0 0,4 0,2 0,4 0,2 

 

Tabel 16. Aantal waargenomen bladluizen per rij van 25 planten. 

  0,5 meter van de rand  12 meter van de rand 

    30-apr 14-mei 26-mei 10-jun 25-jun 21-jul  30-apr 14-mei 26-mei 10-jun 25-jun 21-jul 

groene bladluis normaal 0,8 0,8 6,2 0,2 0 0  0,4 1 1,8 0,2 0 0,2 

 geparasiteerd 0 0 3,4 1 3,4 0  0 0 0 0,6 0,4 0 

 beschimmeld 0 0 0,4 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

zwarte bonenluis normaal 3,2 2,8 171,6 1325,8 89,6 44,2  2,6 0,4 0,2 12,6 0 0 

 geparasiteerd 0 0 0 13 0,2 0  0 0 0 0 0 0 

 beschimmeld 0 0 0 0 75 44,2  0 0 0 0 0 0 

 
Tabel 17. Aantal waargenomen natuurlijke vijanden per rij van 25 planten. 

 0,5 meter van de rand  12 meter van de rand 

 30-apr 14-mei 26-mei 10-jun 25-jun 21-jul  30-apr 14-mei 26-mei 10-jun 25-jun 21-jul 

lieveheersbeestje 0 0 0,2 11,4 2,6 0,6  4,8 0 0 0 0 0 

gaasvlieg 0 0 0,4 3 0,2 0,2  0 0 2 2,4 0,2 0,2 

zweefvlieg 0 0 0,4 0,4 0 0  0 0,2 0 0 0 0 

soldaatje 0 0,2 2,4 0,2 0,4 0,2  0 2,8 6,6 0,8 0,2 0 

spin 0 0 0 0,4 1,4 7,4  0 1,4 0 0,2 0,2 1,8 
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