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1

Inleiding

Deze rapportage dient ter ondersteuning van het Schema Bodemplagen, gemaakt
door PPO-AGV, HLB en IRS, in opdracht van en gefinancierd door het Productschap
Akkerbouw en Productschap Tuinbouw.
1.1

Achtergrond en doelstelling

De bodem is een reservoir van insecten, waarvan een deel verantwoordelijk is voor
economische schade in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Bij de meeste
zogenaamde bodeminsecten leeft alleen het volwassen stadium bovengronds; andere
stadia leven voornamelijk in de bodem. Daarnaast zijn er veel plaaginsecten die de
bodem gebruiken als schuilplaats om een ongunstige periode van het jaar (zoals de
winter) door te brengen. Daardoor functioneert de bodem voor veel bodemplagen als
een brug van het ene teeltseizoen naar het andere. Doordat de plagen zich kunnen
verbergen in de bodem of in het ondergrondse plantenweefsel zijn ze in die levensfase
moeilijk te bestrijden.
Inzicht in biologische en ecologische aspecten van deze insectenplagen is noodzakelijk
om ze doelgericht te beheersen of te bestrijden. Een overzichtelijk bodemplagenschema
biedt een degelijke basis voor een milieuvriendelijke en duurzame aanpak van
bodemgerelateerde plagen. Voor het maken van een dergelijk schema is gebruik
gemaakt van de kennis over de levenscyclus van de plagen, de rol van de bodem hierin,
waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van het gewas. Een overzichtelijk
bodemplagenschema – waarin op dit moment nog wel kennis ontbreekt – zal leiden tot
een efficiëntere aanpak van bodemplagen.
De doelstelling van dit project is om de potentiële schade en de vermeerdering van een
bodeminsect in een gewas vast te stellen en overzichtelijk weer te geven. Hiervoor is een
aantal akkerbouwgewassen, groentegewassen, bloembollen en groenbemesters
geselecteerd. Schadepotentieel geeft het risico weer van een plaag voor de teler, de
vermeerdering geeft het risico op aanwezigheid van de plaag in een volggewas weer. Het
verkregen schema is gebaseerd op informatie over de biologie en de waardplantreeksen
van de belangrijkste bodemgerelateerde plagen. Ook de invloed van schadegevoeligheid
en bodemtype (dalgrond, klei, zand, zavel) op bodemgerelateerde plagen is
meegenomen in het schema. Deze informatie biedt samen met het aaltjesschema
(http://www.aaltjesschema.nl/) telers bruikbare informatie bij het maken van
vruchtwisselingschema’s, zodat het rendement van een teelt verhoogd kan worden en er
mogelijk bespaard kan worden op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

1.2

Informatiebron

Informatie over de levenscycli van bodemplagen en waardplantstatus is veelal
afkomstig uit wetenschappelijke artikelen, ziekten- en plagenboeken en
teelthandleidingen. Vakbladartikelen, internetpagina’s en ervaringen van auteurs en
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teeltadviseurs hebben vooral bijgedragen aan de informatie over schadegevoeligheid.
Indien geen kennis beschikbaar was, is voor de waardplantstatus een vraagteken
opgenomen en voor de schadegevoeligheid het vakje ‘wit’ gelaten.
Voor iedere plaag (groep) wordt de in Nederland meest schadelijke soort beschreven. In
de praktijk komen ook andere soorten voor, maar onderscheid is noodzakelijk in
verband met biologische en ecologische verschillen tussen soorten.

1.3

Uitgangspunten

Het schema biedt een handvat voor individuele telers om beslissingen te nemen op
perceelsniveau. Bij het opstellen van het schema is uitgegaan van een onkruidvrij
perceel in een Nederlandse situatie, eventueel geëxtrapoleerd met kennis en informatie
vanuit andere landen. De weergegeven potentiële schade is de schade in een situatie
waarbij geen bestrijding is toegepast, rekening houdend met:
1. Het compensatievermogen van het gewas. Dit kan betekenen dat een plaag een
gewas in een vroeg stadium aantast, maar dat dit door compensatie uiteindelijk
nauwelijks of niet tot financiële schade leidt. Het moment, het beeld en de
omvang van aantasting spelen hierbij een belangrijke rol.
2. Verschillen in interpretatie tussen schade en vermeerdering: een gewas waarop
de plaag zich goed kan vermeerderen hoeft niet het gewas te zijn dat ook de
meeste schade ondervindt. Dit hangt sterk af van welk deel van de plant door het
insect wordt aangetast. Als een plaag schade doet aan het te oogsten product, dan
is de financiële schade groter dan wanneer de plaag schade veroorzaakt aan een
gedeelte dat niet wordt geoogst.
3. Incidentie van het probleem, bijvoorbeeld slakkenschade in aardappelen is zeer
incidenteel en van meerdere factoren afhankelijk.
4. De verschillende mogelijkheden, afhankelijk van gewas en plaag, om schade al of
niet bewust te corrigeren of op te vangen. Schade kan worden beperkt door
herzaai of doorzaai van een deel of een geheel perceel. De mate van afzetbaarheid
van een beschadigd gewas wordt voor een deel door de markt bepaald; bij grote
vraag zal meer energie gestoken worden in het zoeken naar alternatieve
afzetmarkten en worden de kwaliteitseisen strikter gehanteerd.
In het schema wordt schade bedoeld als financiële schade voor een individuele teler. In
de praktijk is financiële schade onder andere afhankelijk van het doel van het product.
Aangevreten consumptieaardappelen voor de versmarkt worden sneller afgekeurd dan
chips- of zetmeelaardappelen. Hiermee is in het schema geen rekening gehouden.
Bij het samenstellen van het schema is uitgegaan van bodemplagen die nu in Nederland
schade doen. Het is mogelijk dat plagen die nog geen probleem veroorzaken in
Nederland en niet in het schema staan in de toekomst wel voor problemen gaan zorgen
door klimaatverandering, introductie of verandering van teeltsystemen of omgekeerd.
Voorbeeld van dit laatste is de afname van schade door uienvliegmaden, omdat
afgelopen decennia minder uien op kopakkers werden geteeld. De uien op deze
kopakkers werden door het keren van machines regelmatig beschadigd, dit trok
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uienvliegen juist aan om eitjes af te zetten en jonge maden konden gemakkelijker het
gewas binnendringen. Daarnaast veranderen de grondbewerkingsmethodieken en dit is
weer van invloed op de overleving van bepaalde stadia bodemplagen, zoals kerende en
niet kerende grondbewerking en het afnemen van chemische grondontsmetting.
Bovenstaande geeft aan dat het belangrijk is om het schema regelmatig te actualiseren.
In het schema worden de Nederlandse en wetenschappelijke (Latijnse) namen van de
bodemplagen gebruikt. Voor de gewassen is alleen de Nederlandse naam gebruikt.
Plagen die taxonomisch minder van elkaar verschillen staan naast elkaar in het schema.

1.4

Uitleg bodemplagenschema

Het schema bevat zeventien belangrijke insectenplagen in zowel akkerbouw- als
vollegrondsgroentegewassen, beschreven in aparte hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat
uit een algemene beschrijving, de levenscyclus, waardplanten en vermeerdering en de
schade van de plaag. Voor iedere plaag is een bodemplagenschema gemaakt met een
semi-kwantitatieve beschrijving van de schade en vermeerdering van de plaag op 40
landbouwgewassen, zoveel mogelijk gevolgd door een referentie.
Het plaagschema bestaat uit een matrix met diverse kleuren, stippen en afkortingen
(tabel 1).
Tabel 1. Betekenis van symbolen in het bodemplagenschema.

Legenda vermeerdering

Legenda schade

Legenda grondsoorten

?

volledig onbekend

onbekend

0%

D

dalgrond

-

natuurlijke afname

geen

0-5%

K

klei



weinig

weinig

5-15%

Z

zand



matig

matig

15-33%

ZA

zavel



sterk

sterk

>33%

*

afhankelijk van dood
organisch materiaal
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2
2.1

Bodemplagen
Springstaart Onychiurus armatus

2.1.1
Algemeen
Er zijn honderden soorten springstaarten [1]. De springstaart Onychiurus armatus is het
meest bekend en veroorzaakt de meeste schade [2]. Springstaarten zijn geen insecten,
maar organismen die behoren tot de klasse van de Collembola (Orde Arthropleona,
Familie Onychiuridae) [1]. Springstaarten voeden zich hoofdzakelijk met afgestorven
plantenresten, bacteriën, schimmeldraden, schimmelsporen, algen, uitwerpselen en
dode bodeminsecten. Maar ze kunnen zich ook voeden met levende planten [3].

Foto 1. Ondergrondse springstaarten (Onychiurus armatus) (Foto: ing. H. Glas (collectie IRS)).

2.1.2 Levenscyclus
O. armatus wordt actief zodra de bodemtemperatuur in het voorjaar boven de 5°C
uitkomt [4]. Het mannetje zet zijn sperma in de grond af en de vrouwtjes worden er mee
bevrucht wanneer ze toevallig met het sperma in contact komen. Ze zetten hun eieren in
groepjes af in de bodem. Na het uitkomen van de eieren doorlopen de larven vijf stadia
[3]. Ze kunnen in allerlei stadia de winter overleven [5]. Er is veel discussie over de
snelheid van het verloop van de levenscyclus [1]. Sommige onderzoekers geven aan dat
er slechts één generatie per jaar is [6], terwijl anderen aangeven dat O. armatus wel vier
tot vijf generaties kunnen voltooien in West-Europa [3]. Volgens Amerikaanse
onderzoekers is het aantal generaties afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel,
de weersomstandigheden en de hoeveelheid vocht in de bodem [5].
2.1.3 Waardplanten en vermeerdering
In zware kleigronden, vooral met hoog organische stof gehalten, zijn de aantallen
springstaarten het grootst [7]. In bietenpercelen wordt O. armatus vaak aangetroffen op
© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
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onkruiden uit de geslachten Chenopodium, Stellaria en Polygonum [8]. Proefvelden van
het IRS werden vaak aangelegd op percelen met engels raaigras als voorvrucht, omdat
bekend is dat na dit gewas grote hoeveelheden springstaarten aanwezig waren [4].
Daarnaast vermeerderen ze zich ook zeer goed op italiaans raaigras, wikke en klaver [9].
Uit proeven in 1972 bleek dat de vermeerderingsfactor van de springstaarten op
bladrammenas hetzelfde was als van zwarte braak [9]. Luzerne had een lagere
vermeerderingsfactor dan wikke en klaver, maar vermeerderde de springstaarten beter
dan bladrammenas en zwarte braak [9].
2.1.4 Schade
Schade aan jonge planten wordt vooral waargenomen in koude en natte voorjaren [6].
De springstaart is erg gevoelig voor droogte [4] en de schade is afhankelijk van de
bodemdichtheid [4,7], waardoor de hoeveelheid schade moeilijk is te voorspellen [11].
Hoe losser de structuur, hoe actiever de springstaarten zijn en hoe meer schade op kan
treden [7]. Schade door springstaarten neemt enerzijds toe door veel en vers organisch
materiaal [10], zoals groenbemesters [4] en anderzijds af doordat organische stof als
alternatief voer wordt genoemd [12]. Toch is schade vaak het ergst op percelen waar in
het najaar geploegd is en op percelen waar geen groenbemester in de winter heeft
gestaan [2,13]. In het noorden van Nederland komt schade vooral op humeuze, zware
klei voor [14]. De springstaarten hebben dan in het voorjaar honger en voeden zich met
de pas gezaaide gewassen [2], zoals suikerbieten [15]. Schade treedt vooral op op
percelen met zware klei of löss [5]. Er is weinig informatie over de mate van schade bij
diverse gewassen. Ze veroorzaken geen schade in aardappelen. Incidenteel kunnen ze
flinke schade veroorzaken in bieten [16,17].
2.1.5

Bodemplagenschema

Grondsoort
Gewas
Aardappel
Suikerbiet
Ui

K
Schade/
vermeerdering Uitleg/bron schade
Uitleg/bron vermeerdering
geen
schade
in
aardappelen
*
bekend
op proefvelden meer dan 90%
*
plantwegval in objecten zonder
insecticiden op pillenzaad [16]
*

Maïs

*

Wintertarwe

*

Zomertarwe

*

Wintergerst

*

Zomergerst

*

Rogge

*

Haver

*

Triticale

*

Luzerne

••
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luzerne veel springstaarten
aanwezig kunnen zijn [18]
Winterkoolzaad

*

Zomerkoolzaad

*

Hennep

*

Cichorei

*

Erwt (conserven)

*

Stamslaboon

*

Veld-/tuinboon

*

Spinazie

*

Peen

*

Schorseneer

*

Prei

*

Witlof

*

Sluitkool

*

Aardbei

*

Asperge

*

Dahlia

*

Gladiool

*

Lelie

*

Tulp

*

Bladrammenas

-

Gele mosterd

*

Engels raaigras

•••

Italiaans raaigras

•••

Facelia
Witte klaver

ze kunnen planten aantasten,
maar door het grote
compensatievermogen van
koolzaad, valt schade meestal
mee
ze kunnen planten aantasten,
maar door het grote
compensatievermogen van
koolzaad, valt schade meestal
mee

vermeerderingsfactor is
hetzelfde als van zwarte braak
[9]
veldproeven met suikerbieten
worden vaak aangelegd na
engels raaigras om zoveel
mogelijk schade te krijgen [4]
ze vermeerderen zich goed op
italiaans raaigras [9]

*
•••

Bladkool

*

Tagetes

*

Japanse haver

*

klaver had in potproeven de
hoogste vermeerderingsfactor
[9]

*omdat het voedsel van springstaarten hoofdzakelijk bestaat uit organische stof en dood
organisch materiaal, heeft vruchtwisseling weinig invloed.
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2.2

Bolvormige springstaart Sminthurus viridis

2.2.1 Algemeen
De bolvormige of bovengrondse springstaart Sminthurus viridis behoort net als de
ondergrondse springstaart tot de klasse van Collembola, maar behoort wel tot een
andere familie, namelijk de familie van de Sminthuridae [1]. Bij verstoring springen ze
weg. In tegenstelling tot de ondergrondse springstaart voltrekt de levenscyclus van de
bolvormige springstaart zich hoofdzakelijk bovengronds [2].

Foto 2. Een bolvormige springstaart (Sminthurus viridis) op jonge bietenplanten (Foto: IRS).

2.2.2 Levenscyclus
De bolvormige springstaarten overleven in de winter als ei in de grond. In het voorjaar
duurt de ontwikkeling van ei tot volwassene ongeveer twee maanden en in de zomer
slechts één maand. De volwassenen zijn donkerbruin tot zwart van kleur, de larven zijn
geel. De volwassenen zetten hun eieren in hoopjes van 30-35 af in de grond in de
nabijheid van afgestorven organisch materiaal. Dit herhalen ze één à twee keer. Tussen
iedere eileg zit acht tot veertien dagen. Per jaar kunnen er vier tot vijf generaties worden
gevormd [3].
2.2.3 Waardplanten en vermeerdering
De bolvormige springstaarten zetten hun eieren bij voorkeur af in percelen met
peulvruchten, luzerne en in weilanden [3,4].
2.2.4 Schade
Springstaarten komen vooral voor op vochtige humusrijke grond [4]. Ze kunnen op alle
grondsoorten voorkomen. Ze veroorzaken schade aan bladeren van klaver [5] en
luzerne [1] en aan zaailingen van koolsoorten (Brassica oleracea) [6]. Ook kunnen ze
bladeren van jonge suikerbieten aantasten [3,7]. Deze aantasting wordt vaak verward
met schade door aardvlooien [3]. Toch leidt dit in suikerbieten zelden tot schade [3]. Er
© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
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is slechts één melding van schade bekend aan aardappelloof in Wales [8]. In Australië
veroorzaakt deze springstaart schade in koolzaad [9] en luzerne [10]. De schade in
luzerne wordt alleen veroorzaakt door de eerste generatie van deze springstaarten en is
maximaal vijftien procent [10].
2.2.5

Bodemplagenschema

Grondsoort
Gewas
Aardappel

K, ZA, Z, D
Schade/
vermeerdering
-

Uitleg/bron schade
[8]

Uitleg/bron vermeerdering
is geen peulvrucht of gras [7]

[3]

is geen peulvrucht of gras [7]

Suikerbiet

-

Ui

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Maïs

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Wintertarwe

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Zomertarwe

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Wintergerst

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Zomergerst

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Rogge

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Haver

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Triticale

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Luzerne

•••

[10,11]

[7]

Winterkoolzaad

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Zomerkoolzaad

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Hennep

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Cichorei

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Erwt (conserven)

•••

[11]

[7]

Stamslaboon

•••

[11]

[7]

Veld-/tuinboon

•••

[11]

[7]

Spinazie

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Peen

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Schorseneer

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Prei

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Witlof

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Sluitkool

-

Aardbei

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Asperge

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Dahlia

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Gladiool

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Lelie

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Tulp

-

is geen peulvrucht of gras [7]
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is geen peulvrucht of gras [7]
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Bladrammenas

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Gele mosterd

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Engels raaigras

-

Italiaans raaigras

-

Facelia

-

Witte klaver

•••

is geen peulvrucht of gras [7]
ze veroorzaken schade
aan witte klaver in
laboratoriumproeven
[5]

[7]

Bladkool

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Tagetes

-

is geen peulvrucht of gras [7]

Japanse haver

-

is geen peulvrucht of gras [7]

2.2.6
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2.3

Bietenkevertje (Atomaria linearis)

2.3.1 Algemeen
Het bietenkevertje (Atomaria linearis) is een klein kevertje (1 tot 1,7 mm lang), dat in
heel Nederland algemeen voorkomt [1]. Het veroorzaakt eerst schade aan de wortels en
de stengel van de kiemplant. Later, bij oplopende temperaturen vreet het kevertje ook
van bladeren van gewassen [2].
2.3.2 Levenscyclus
Het bietenkevertje overwintert als volwassen kevertje in achtergebleven stukken
wortels van bieten, spinazie en melganzevoet, maar ook in perceelsranden of in de
bodem [2,3]. De bietenkevertjes worden in het voorjaar actief, zodra de
bodemtemperaturen boven 3°C komen. Ze gaan dan op zoek naar een waardgewas,
maar verplaatsen zich door de grond nooit verder dan dertig meter [4]. Op percelen met
spinazie (Spinacia oleracea) of biet (Beta vulgaris) zetten ze tussen half mei en begin
september hun eieren af in de grond in de buurt van de wortels [5,6]. Ieder vrouwtje legt
20 tot 25 eieren [2]. In warme zomers is de vermeerdering het grootst [7]. De eieren
ontwikkelen zich in vier tot zes dagen tot larven (Newton, 1932 in: [8]). In 33 tot 42
dagen worden de vier larvestadia doorlopen (Zverezomb en Zybowsky, 1956 in: [8]). De
larven voeden zich met de kleine wortels van waardplanten. Dit veroorzaakt geen
schade. Alleen de kevertjes veroorzaken schade. In de literatuur is er onenigheid over
het aantal levenscycli per jaar. Volgens Duitse onderzoekers [2] heeft het bietenkevertje
in onze regio slechts één generatie per jaar en kan het bietenkevertje onder warmere
omstandigheden (Midden-Europa) twee generaties voltooien. Maar volgens de Engelse
onderzoeker [9] heeft het bietenkevertje altijd twee generaties per jaar.

Foto 3. Het bietenkevertje (Foto: IRS).

2.3.3
Waardplanten en vermeerdering
Suikerbieten (B. vulgaris), rode bieten (B. vulgaris), snijbiet (B. vulgaris) en spinazie zijn
waardplanten van het bietenkevertje [1,2]. Minder goede waardplanten zijn
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melganzevoet (Chenopodium album), vogelmuur (Stellaria media), tuinbonen (Vicia
faba), marjolein (Origanum spp.), koolzaad (Brassica napus), wortelen (Daucus carota),
erwten (Pisum sativum) en aardappelen (Solanum tuberosum) [2,4]. Ze vermeerderen
het bietenkevertje niet, maar kunnen hem wel langere tijd in leven houden. De kevertjes
overleven niet op radijs (Raphanus sativus), grassen, koolraap (Brassica napus) [2],
papaver (Papaver spp.), haver (Avena sativa), sla (Lactuca spp.), tomaten (Lycopersicon
esculentum) en rode klaver (Trifolium pratense) [4]. In warme zomers is de
vermeerdering van het bietenkevertje groter dan in koele zomers [2].
2.3.4 Schade
Het bietenkevertje kan schade veroorzaken aan suikerbieten, rode bieten, voederbieten
en spinazie [1]. Dit gebeurt vooral op kleipercelen onder droge omstandigheden [3]. Op
zandgronden wordt geen schade waargenomen. Op lichtere klei- en zavelpercelen is de
schade beperkt [8]. In het vroege voorjaar maken de kevertjes kleine ronde boorgaatjes
in de wortels en het hypocotyl, waardoor kiemplanten weg kunnen vallen. Later, als de
temperatuur oploopt tot 15°C kan ook bovengronds schade ontstaan [1]. Ze veroorzaken
veel vraatschade aan suikerbieten, rode bieten, voederbieten en spinazie, slechts weinig
aan radijs en niet aan aardappelen, rode klaver, koolraap, tomaten, sla, haver, gras,
papaver en erwten [4].
Schade van betekenis bij suikerbieten wordt aangericht aan planten op kleipercelen van
het kiembladstadium tot het tweebladstadium. Op percelen biet-op-biet kan de schade
behoorlijk oplopen. In proeven met suikerbieten varieerde de schade in onbehandelde
veldjes van 86 tot 99% plantwegval [10]. Doordat de bietenkevertjes zich in het vroege
voorjaar niet verder via de grond verplaatsen dan dertig meter [4], vindt schade over
het algemeen alleen maar plaats op percelen met spinazie of biet als voorvrucht of op
percelen grenzend aan percelen waar in het voorgaande jaar spinazie of biet geteeld is.
Dit betreft dan schade aan wortels. Ook in een leaflet van het Engelse ministerie wordt
aangegeven dat rotatie de beste manier is om schade te beperken [9].
Als de dagtemperaturen boven de 15°C komen, dan vinden ook vluchten van het
bietenkevertje plaats en vreten ze aan de bladeren. Omdat planten dan al verder
ontwikkeld zijn, ontstaat minder schade dan aan de wortels. Bij laat zaaien ontstaat
meer schade dan wanneer vroeg gezaaid wordt [8]. Dit komt omdat de grootste vluchten
plaatsvinden van begin mei [8,11] tot en met half augustus [2].
2.3.5

Bodemplagenschema

Grondsoort
Gewas
Aardappel
Suikerbiet

Ui

K, ZA
Schade/
vermeerdering
•
•••

-
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Uitleg/bron schade
geen vraatschade
waargenomen in proeven [4]
veel schade aan suikerbieten
[2]. Ook in proeven zonder
insecticiden is meer dan 33%
schade [10]
niemand heeft in literatuur of
in het veld melding gemaakt
van schade
15

Uitleg/bron
vermeerdering
kan de populatie in stand
houden [2]
vermeerdert zich zeer
goed [2]
in bieten weinig schade bij
dit gewas als voorvrucht

Maïs

-

Wintertarwe

-

Zomertarwe

-

Wintergerst

-

Zomergerst

-

Rogge

-

Haver

-

Triticale

-

Luzerne

-

geen vraatschade
waargenomen aan gras in
proeven [4]
geen vraatschade
waargenomen aan gras in
proeven [4]
geen vraatschade
waargenomen aan gras in
proeven [4]
geen vraatschade
waargenomen aan gras in
proeven [4]
geen vraatschade
waargenomen aan gras in
proeven [4]
geen vraatschade
waargenomen aan gras in
proeven [4]
geen vraatschade
waargenomen in proeven [4]
geen vraatschade
waargenomen aan gras in
proeven [4]
onbekend

Winterkoolzaad

•

onbekend

Zomerkoolzaad

•

onbekend

Hennep

-

Cichorei

-

Erwt
(conserven)
Stamslaboon

•
?

Veld-/tuinboon

•

niemand heeft in literatuur of
in het veld melding gemaakt
van schade
niemand heeft in literatuur of
in het veld melding gemaakt
van schade
geen vraatschade in proeven
[4]
niemand heeft in literatuur of
in het veld melding gemaakt
van schade
niemand heeft in literatuur of
in het veld melding gemaakt
van schade
[2,4], hoe erg de schade is,
wordt nergens vermeld
niemand heeft in literatuur of
in het veld melding gemaakt
van schade
wordt op zand geteeld, waar
bietenkevertje geen schade
doet [2]
wordt uitgeplant, waardoor

Spinazie

•••

Peen

-

Schorseneer

-

Prei

-
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kan niet op grassen
overleven [2]
kan niet op grassen
overleven [2]
kan niet op grassen
overleven [2]
kan niet op grassen
overleven [2]
kan niet op grassen
overleven [2]
kan niet op grassen
overleven [2]
kan niet op grassen
overleven [2]
kan niet op grassen
overleven [2]
in bieten weinig schade bij
dit gewas als voorvrucht
kan de populatie in stand
houden. In literatuur
wordt geen onderscheid
gemaakt tussen winter- en
zomerkoolzaad, daarom
allebei 1 stip gegeven [2]
Zie winterkoolzaad [2]
in bieten weinig schade bij
dit gewas als voorvrucht
in bieten weinig schade bij
dit gewas als voorvrucht
kan de populatie in stand
houden [2]
onbekend
kan de populatie in stand
houden [2]
[2,3,12]
in bieten weinig schade bij
dit gewas als voorvrucht
wordt op zand geteeld,
waar bietenkevertje geen
schade doet [2]
in bieten weinig schade bij

schade niet te verwachten is

dit gewas als voorvrucht

niemand heeft in literatuur of
in het veld melding gemaakt
van schade
wordt uitgeplant, waardoor
schade niet te verwachten is
wordt op zand geteeld, waar
bietenkevertje geen schade
doet [2]
wordt op zand geteeld, waar
bietenkevertje geen schade
doet [2]
wordt uitgeplant, waardoor
schade niet te verwachten is
wordt uitgeplant, waardoor
schade niet te verwachten is
wordt uitgeplant, waardoor
schade niet te verwachten is
wordt uitgeplant, waardoor
schade niet te verwachten is
geen schade te verwachten [4]

in bieten weinig schade bij
dit gewas als voorvrucht

Witlof

-

Sluitkool

?

Aardbei

-

Asperge

-

Dahlia

-

Gladiool

-

Lelie

-

Tulp

-

Bladrammenas

-

Gele mosterd

-

Engels raaigras

-

Italiaans raaigras

-

Facelia

?

niemand heeft in literatuur of
in het veld melding gemaakt
van schade
geen vraatschade aan gras in
proeven [4]
geen vraatschade aan gras in
proeven [4]
onbekend

Witte klaver

?

onbekend

onbekend

Bladkool

•

onbekend

Tagetes

-

Japanse haver

-

wordt op zand geteeld, waar
bietenkevertje geen schade
doet [2]
geen vraatschade aan gras in
proeven [4]

is een nauwe verwant van
koolzaad en deze kan het
bietenkevertje in stand
houden [2]
wordt op zand geteeld,
waar bietenkevertje geen
schade doet [2]
kan niet op grassen
overleven [2]

2.3.6
1.
2.
3.
4.

onbekend
wordt op zand geteeld,
waar bietenkevertje geen
schade doet [2]
wordt op zand geteeld,
waar bietenkevertje geen
schade doet [2]
in bieten weinig schade bij
dit gewas als voorvrucht
in bieten weinig schade bij
dit gewas als voorvrucht
in bieten weinig schade bij
dit gewas als voorvrucht
in bieten weinig schade bij
dit gewas als voorvrucht
geen vermeerdering te
verwachten [2,4]
volgens IRS in bieten
weinig schade bij dit
gewas als voorvrucht
[2]
[2]
onbekend
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2.4

Ritnaalden van de gestreepte kniptor (Agriotes lineatus)

2.4.1 Algemeen
Ritnaalden zijn de larven van kniptorren (Familie Elateridae). In Nederland worden de
gestreepte kniptor Agriotes lineatus en de donkere akkerkniptor A. obscurus als de twee
meest schadelijke soorten beschouwd. Agriotes sputator, in Engeland als één van de
schadelijke soorten beschouwd, lijkt in Nederland meer in de berm voor te komen
[1]. Agriotes sordidus wordt steeds noordelijker in Europa aangetroffen en is voor het
eerst in 2006 in Nederland aangetroffen [2]. Meerdere Agriotes soorten, ook andere
soorten uit de overige genera van de familie Elateridae kunnen schade veroorzaken,
maar vooralsnog lijkt de schadeomvang door deze soorten beperkt. Volwassen kevers
van Agriotes spp. zijn zes tot twaalf mm lang, langgerekt en bruin tot zwart van kleur. Op
de rug liggende kniptorren kunnen met een scharnierende beweging tussen het eerste
en tweede borstsegment zich van de bodem afzetten en komen weer op de poten
terecht. Ritnaalden zijn smalle, langgerekte larven met een harde huid en hebben een
lengte tot 25 mm. Alleen de larven geven schade aan gewassen, de kniptorren niet [3].

Foto 4. Ritnaald (Foto: PPO).

2.4.2 Levenscyclus
Overwintering van de gestreepte kniptor vindt plaats als larve en als kever. Tussen
maart en juni komt de volwassen kniptor uit de bodem. Na paring leggen de vrouwtjes
witte, bolvormige eieren (diameter ongeveer 0.5 mm) in groepjes tot circa twaalf stuks,
net onder het grondoppervlak. Daarna zoeken ze een nieuwe plek om eieren te leggen.
Dit eileggedrag zorgt uiteindelijk voor een geclusterde verdeling van ritnaaldenschade.
Een vrouwtje kan tot ongeveer 80 eieren in haar leven afzetten. Na vier tot zes weken
komen de larven uit de eieren [3].
Ritnaalden verblijven, afhankelijk van soort en omstandigheden, twee tot vijf jaar in de
grond. Ieder jaar vervellen de larven één tot drie maal [4]. Ritnaalden hebben een
voorkeur voor vochtige, humusrijke en wat zure gronden. Ze kunnen slecht tegen
uitdrogen [5]. In verband met de bodemtemperatuur en -vochtigheid kunnen ruwweg
twee actieve perioden per jaar worden onderscheiden: van maart tot mei en van
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augustus tot oktober. Als de temperatuur lager is (winter) of droger (zomer) bewegen ze
naar diepere bodemlagen. Als de larvale stadia voltooid zijn, verpoppen de larven zich
tot 25 cm diep in de bodem [6]. Het popstadium duurt drie tot vier weken.
2.4.3 Waardplanten en vermeerdering
Kniptorren leggen bij voorkeur eitjes in grasland en granen. Een akkerbouw- of
tuinbouwgewas op gescheurde meerjarige graslandpercelen en weilanden of
braakliggende grond na groenbemesting loopt kans op ritnaaldenschade [4]. Tot vier
jaar na het scheuren kan schade worden verwacht vanwege het meerjarige
larvestadium. Gewassen zoals erwten en bonen als voorvrucht, wordt minder
ritnaaldenschade verwacht.
Veel gewassen kunnen door ritnaalden aangetast worden. In knolgewassen met een
zachte weefselstructuur (aardappelen, peen, zoete aardappelen, uien en rapen), de
kiemplanten van maïs en suikerbieten en de jonge wortels van aardbeien kan flink
schade ontstaan [7,8]. Koolzaad, lelies en vlas worden minder aangetast en in erwten,
veldbonen en sluitkool wordt schade sporadisch aangetroffen [5]. Jonge plantjes van
onder andere sla, grassen, klaver, granen, kruiden, kool, witlof, suikerbieten en maïs
verwelken na vraatschade [9].
2.4.4 Schade
Het eerste jaar vreten de ritnaalden hoofdzakelijk dood organisch materiaal, maar ook
dan kunnen ze al vraatschade veroorzaken aan de gewassen. Vanaf het derde larvale
stadium vreten ritnaalden plantenwortels, wat tot plantwegval kan leiden. Ritnaalden
tasten vaak het ondergrondse deel van de stengel aan, dit leidt tot verwelking en
afsterving. In knollen en bollen worden gangen gevreten. In consumptieaardappelen
levert vraat door ritnaalden kwaliteitsvermindering op; dit kan leiden tot omzetting
naar een financieel minder aantrekkelijk doelproduct, korting of afkeuring.
2.4.5

Bodemplagenschema

Grondsoort

D, K, Z, ZA

Gewas
Aardappel

Schade/
vermeerdering
-

Uitleg/bron schade
knol [5]

Uitleg/bron
vermeerdering
geen monocotyl

Suikerbiet

-

kiemplant [18]

geen monocotyl

Ui

-

[3,10]

geen monocotyl

Maïs

•

kiemplant [10]

Wintertarwe

••

kiemplant [11]

voorkeur ei-afzet in
monocotylen, incidenteel
in maïs
monocotyl

Zomertarwe
Wintergerst

•••
••

kiemplant [11]
kiemplant [11]

monocotyl
monocotyl

Zomergerst

•••

kiemplant [11]

monocotyl

Rogge

•••

kiemplant [11]

monocotyl

Haver

•••

kiemplant

monocotyl

Triticale

•••

kiemplant

monocotyl

Luzerne

••
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[19]
Winterkoolzaad

-

[5]

geen monocotyl

Zomerkoolzaad

-

[5]

geen monocotyl

Hennep

?

Cichorei

-

kiemplant [12, 13]

geen monocotyl

Erwt (conserven)

-

[14]

geen monocotyl

Stamslaboon

-

[14]

geen monocotyl

Veld-/tuinboon

-

[14]

geen monocotyl

Spinazie

-

Peen

-

Schorseneer

?

geen monocotyl

Prei

-

geen monocotyl

Witlof

?

geen monocotyl

Sluitkool

-

[5]

geen monocotyl

Aardbei

-

ritnaald kan schade op de wortel
veroorzaken [17]

geen monocotyl

Asperge

-

stengel

geen monocotyl

Dahlia

-

geen monocotyl

Gladiool

-

geen monocotyl

Lelie

-

geen monocotyl

Tulp

-

geen monocotyl

Bladrammenas

?

geen monocotyl

Gele mosterd

-

Engels raaigras

••

monocotyl

Italiaans raaigras

••

monocotyl

Facelia

?

Witte klaver

-

Bladkool

-

Tagetes

?

geen monocotyl

Japanse haver

••

monocotyl

2.4.6
1.
2.
3.
4.

geen monocotyl

geen monocotyl
ritnaald kan veel schade op de
peen veroorzaken [16]

groenbemester

groenbemester

geen monocotyl

geen monocotyl

geen monocotyl
ei-afzet mogelijk [20]

[5]

geen monocotyl
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2.5

Engerlingen van de rozenkever (Phyllopertha horticola)

2.5.1 Algemeen
De rozenkever Phyllopertha horticola behoort tot de bladsprietkevers (Familie
Scarabaeidae), een familie van circa negentig soorten in Nederland en België [1]). De
larven binnen deze familie worden engerlingen genoemd. Enkele soorten veroorzaken
economische schade in landbouwgewassen, waaronder de rozenkevers en haar
engerlingen. Deze soort komt in Nederland algemeen op zandgronden voor [2].

Foto 5. Rozenkever op berkenblad (Foto: PPO).

2.5.2 Levenscyclus
De rozenkever heeft één generatie per jaar. De vlucht van de rozenkever vindt
overwegend eind mei en begin juni plaats. De vrouwtjes leggen tot circa 45 eitjes en
deze worden op meerdere momenten in de bodem afgezet. Na circa vier weken komen
de eitjes uit en doorlopen drie larvale stadia. Het derde larvale stadium veroorzaakt de
meeste schade vanaf half augustus tot in oktober. Aansluitend gaan de larven over in een
voorpopstadium waarin ze overwinteren, verpopping vindt plaats in april en in mei
verschijnen de kevers. Hiermee is de cyclus rond [3,4,5,9,10].
2.5.3 Waardplanten en vermeerdering
De waardplanten voor rozenkevers zijn gras (weiland) en grasachtige vegetaties. Hier
worden eitjes bij voorkeur afgezet én hierin vindt vervolgens vraat plaats aan de
wortels. De rozenkever legt haar eitjes niet op percelen waar ze als engerling heeft
geleefd [9].
2.5.4 Schade
De volwassen rozenkevers vreten aan de bladeren van diverse bomen, struiken en
planten, zoals berken en rozen [5,9]. Engerlingen van de rozenkever veroorzaken vooral
schade in grasland [6] en sportvelden [4]. Primaire schade ontstaat door vraat aan de
wortels op enkele centimeters onder het maaioppervlak. Dit leidt onder zeer droge
omstandigheden tot afsterving van de grasmat [8]. Maar ook de wortels van
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cultuurplanten en bomen worden aangevreten, indien deze zich in de nabijheid van de
waardplant bevinden [9,10]. Meest opvallend is de secundaire schade veroorzaakt door
zoogdieren en vogels op zoek naar engerlingen als voedselbron [6]. De schade van
engerlingen van de rozenkever is vanaf augustus tot oktober te verwachten. Dan gaat de
overwinteringsfase in en dit is tevens het moment dat de engerling geheel stopt met
vreten. In het voorjaar wordt geen schade meer veroorzaakt [3,7,9]. Incidenteel wordt
schade door engerlingen van de rozenkever in aardappelen vastgesteld. De biologie van
de engerlingen in dit gewas is onbekend.
2.5.5

Bodemplagenschema

Grondsoort
Gewas

Z
Schade/
vermeerdering

Aardappel
Suikerbiet
Ui
Maïs
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Triticale
Luzerne
Winterkoolzaad
Zomerkoolzaad
Hennep
Cichorei
Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen
Schorseneer
Prei
Witlof
Sluitkool
Aardbei
Asperge
Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas
Gele mosterd
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Uitleg/bron schade
vraat aan knollen (incidenteel)
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Uitleg/bron
vermeerdering
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant

Engels raaigras
Italiaans raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool
Tagetes
Japanse haver

••
••
-

Gras [6,9]
Gras [6,9]

gras [6,9]
gras [6,9]
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant

2.5.6 Bronnen
1. www.soortenbank.nl (september 2013).
2. www.waarneming.nl (september 2013).
3. Vlug H (2010) Levenscycli van de rozekever en de sallandkever. In:
www.greenkeeper.nl (september 2013).
4. Vlug H (2009) Engerlingen: een blijvend probleem! In: www.greenkeeper.nl
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2.6

Engerlingen van de meikever (Melolontha melolontha)

2.6.1 Algemeen
De meikever Melolontha melolontha L. behoort tot de bladsprietkevers (Familie
Scarabaeidae), een familie van circa negentig soorten in Nederland en België [1]
waarvan de larven engerlingen worden genoemd. Enkele soorten veroorzaken
economische schade in landbouwgewassen, waaronder de engerlingen van de meikever.
Deze soort komt in Nederland algemeen op de zandgronden voor [2]. Serieuze schade is
gerelateerd aan deze gronden met een lage grondwaterstand [7].

Foto 6. Meikever (Foto: PPO).

2.6.2 Levenscyclus
De kevers verschijnen in april en mei en ze gaan vliegend op zoek naar een bos of
geïsoleerde bomen. Na tien tot vijftien dagen voeden leggen de vrouwtjes tot circa 25
eitjes in een groep op circa vijftien tot twintig cm diepte in het grond. Een deel van de
vrouwtjes sterft en een deel gaat voor een tweede of zelfs derde maal voeden en eitjes
afzetten [4]. De vluchten zijn vrijwel uitsluitend in de avond [7]. Eitjes absorberen vocht
waarna ze zwellen. Na vier tot zes weken komen de eerste larven uit de eitjes. In
augustus en september komen de larven na een vervelling in het tweede larvale
stadium, gevolgd door een derde larvaal stadium in het najaar erop. In de zomer van het
derde jaar wordt de pop gevormd. Vanaf vier tot twaalf weken later verschijnt de kever
en in dit stadium vindt overwintering plaats [4]. Het derde larvale stadium lijkt nog wel
eens een jaar langer in de bodem door te brengen, in Nederland duurt één generatie dan
ook drie tot vier jaar. Verschillende uitbraken van meikevers zijn bekend en op basis van
historische trends duren deze perioden circa tien jaar en vinden plaats in intervallen van
veertig tot vijftig jaar [7].
2.6.3 Waardplanten en vermeerdering
De meikevers leggen hun eitjes bij voorkeur in gras- en weilanden, of in andere
vegetaties met gras. Paardenbloemen spelen mogelijk een rol [8]. Meikevers zetten hun
© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
(Applied Plant Research)

26

eitjes voornamelijk af in graslanden waar ze zelf vandaan komen.
2.6.4 Schade
De volwassen meikevers vreten aan de bladeren van diverse bomen, struiken en
planten, vooral eiken [4], maar veroorzaken geen schade aan cultuurgewassen.
Engerlingen van de meikever veroorzaken vooral schade in wei- en grasland, waar bij
voorkeur de eitjes worden afgezet. Primaire schade ontstaat door vraat aan de
graswortels op enkele centimeters onder het maaioppervlak. Dit leidt onder droge
omstandigheden tot afsterving van het gras. In weilanden vreten deze engerlingen ook
aan de wortels van paardenbloemen en weegbree-achtigen en prefereren
vlinderbloemigen ten opzichte van uitsluitend grassen. De schade van engerlingen van
de meikever is in het tweede en met name in het derde jaar te verwachten [4]. Meest
opvallend is de secundaire schade aan grasland veroorzaakt door zoogdieren en vogels
op zoek naar voedsel [6]. Door de meerjarige cyclus kunnen in gewassen geteeld op
voormalig oude weilanden engerlingen voorkomen. De na grondbewerking
overgebleven engerlingen zijn dan zeer polyfaag; ondergrondse plantendelen van
onkruiden, granen, rode bieten, aardappelen, sla, frambozen, aardbeien, fruitbomen,
sierplanten, peulvruchten kunnen worden aangevreten [4,9]. In de Nederlandse praktijk
leidt dit zelden tot relevante schade, mogelijk doordat de meeste akkerbouw- en
tuinbouwgewassen niet in combinatie met de waardplanten worden geteeld, het
regionale voorkomen van deze kevers op zandrijke gronden met bepaalde
bomensoorten als eik, destructieve grondbewerkingen en het niet geheel synchroon
voorkomen van gevoelige stadia als kiemplanten en de engerlingen. Incidenteel wordt
schade door engerlingen van de meikever in aardappelen vastgesteld. Ze vreten
ogenschijnlijk niet aan de wortelen van Bellis perennis L. (madeliefje, familie
Compositae) en Helleborus sp. (nieskruid, familie Ranunculaceae) [7].
2.6.5

Bodemplagenschema

Grondsoort
Gewas
Aardappel

Z
Schade/
vermeerdering
-

Suikerbiet
Ui
Maïs
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Triticale
Luzerne
Winterkoolzaad
Zomerkoolzaad
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Uitleg/bron schade

Uitleg/bron vermeerdering

knolschade
teeltadviseurs melden
sporadisch schade bij
irs

geen waardplant
geen waardplant

-

geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
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Hennep
Cichorei
Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen
Schorseneer
Prei
Witlof
Sluitkool
Aardbei
Asperge
Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas
Gele mosterd
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool
Tagetes
Japanse haver

••
••
-

gras [6,9]
gras [6,9]

geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
gras [6]
gras [6’]
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
geen waardplant
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2.7

Bietenvlieg (Pegomya betae)

2.7.1 Algemeen
De bietenvlieg is een mineervlieg. De larven van deze mineervlieg veroorzaken schade in
onder andere suikerbieten [1]. De twee belangrijkste soorten zijn Pegomya betae en P.
hyoscyami [2]. De laatste wordt soms ook wel spinazievlieg genoemd [3], P. betae komt
vooral voor in Noord-Europa, waaronder Nederland. P. hyoscyami komt vooral voor in
Zuid-Europa, maar ook nog in het midden van Frankrijk en het zuiden van Duitsland [3].
Omdat we in Nederland te maken hebben met P. betae, is P. hyoscyami niet in het
bodemplagenschema opgenomen.

Foto 7. Bietenvlieg (Foto: [1]).

2.7.2 Levenscyclus
De bietenvlieg overwintert als pop in de grond. Dit gebeurt op percelen waar
voorafgaand spinazie (Spinacea oleracea), suikerbieten (Beta vulgaris), rode bieten of
voederbieten (B. vulgaris) hebben gestaan. In het voorjaar kruipt de vlieg uit de pop en
vliegt naar percelen met waardplanten. Daar zet het vrouwtje haar eieren (50 tot 70 per
vrouwtje) af [3]. Dit gebeurt op de onderzijde van de bladeren in pakketjes van drie tot
tien eitjes [1]. Afhankelijk van de temperatuur komen de larven na drie tot vijf dagen uit
de eieren [4]. De larven kruipen in de bladeren en eten vervolgens het bladmoes tussen
de boven- en onderepidermis uit. Hierdoor ontstaan mineergangen. Na tien tot veertien
dagen kruipen de larven de grond in om te verpoppen [4], het popstadium duurt 9 tot 22
dagen [3]. In Nederland en Engeland komen drie generaties per jaar voor [1,5]. In juli en
in september zijn vaak nieuwe mineergangen zichtbaar [4]. Uit warmere regio’s, zoals
Italië en Californië komen zelfs meldingen van respectievelijk vier en vijf generaties per
jaar [5]. Het popstadium in de winter duurt acht maanden, terwijl dit in het voorjaar en
de zomer slechts 18 tot 22 dagen is [3]. Een Engelse onderzoeker meldt echter dat de
lengte van het popstadium varieert van 55 dagen bij 10°C tot vijftien dagen bij 25°C [5].
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2.7.3 Waardplanten en vermeerdering
Naast bieten zijn er nog enkele onkruidsoorten die waardplant zijn voor de bietenvlieg.
Waardplanten voor P. hyoscyami zijn soorten uit de familie van de Chenopodiaceae en
Solanacea, terwijl dit voor P. betae alleen maar soorten uit de familie van de
Chenopodiaceae zijn [6]. Voorbeelden hiervan zijn spinazie, suikerbieten, rode biet en
voederbieten. Er zijn ook onkruiden die binnen deze familie vallen zoals melganzevoet
(Chenopodium album) en papegaaienkruid (Amaranthus retroflexus). De bietenvlieg kan
ook eieren afzetten op planten uit andere families [5]. Maar de meeste eieren
ontwikkelen zich dan niet tot larven.
2.7.4 Schade
De bietenvlieg veroorzaakt schade aan suikerbieten, rode bieten, voederbieten en
spinazie [7,8]. Bij spinazie is de schade groter dan bij gewassen waarvan de wortel
geoogst wordt, zoals suikerbieten. Spinazie is al snel onbruikbaar voor zowel de
consumptie als de industriële verwerking [9]. Bij suikerbieten varieert de schade
(suikergewicht) van 0 tot 30 procent [6]. Extreme schade tot zeventig procent is
waargenomen. Vooral de eerste generatie van de bietenvlieg veroorzaakt schade
[1,5,10]. De tweede en derde generatie van de bietenvlieg veroorzaken in suikerbieten
nauwelijks schade van betekenis [3]. Dit komt omdat bieten vanaf het sluiten van het
gewas ongeveer dertig procent van het bladoppervlak kunnen missen, alvorens
significante schade optreedt [11]. Vanuit Engeland zijn er regelmatig meldingen van
aantastingen door de derde generatie. Vaak is de aantasting op lichte gronden erger dan
op zware gronden. Waarschijnlijk overleven poppen makkelijker op lichtere gronden
[5].
2.7.5

Bodemplagenschema

Grondsoort
Gewas
Aardappel
Suikerbiet

D, K, Z, ZA
Schade/
Uitleg/bron schade
vermeerdering
geen chenopodiaceae
•••

Uitleg/bron vermeerdering
geen chenopodiaceae

[1,3,6]

[6]

Ui
Maïs

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Wintertarwe
Zomertarwe

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Wintergerst
Zomergerst

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Rogge

-

geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae

Haver
Triticale

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Luzerne
Winterkoolzaad

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Zomerkoolzaad

-

geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae

Hennep
Cichorei

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae
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Erwt
(conserven)
Stamslaboon

-

geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae

-

geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae

•••

geen chenopodiaceae
[9]

geen chenopodiaceae
[6]

Peen
Schorseneer

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Prei

-

geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae

Witlof
Sluitkool

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Aardbei
Asperge

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Dahlia
Gladiool

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Lelie

-

geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae

Tulp
Bladrammenas

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Gele mosterd
Engels raaigras

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Italiaans
raaigras
Facelia
Witte klaver

-

geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Bladkool
Tagetes

-

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae
geen chenopodiaceae

Japanse haver

-

geen chenopodiaceae

geen chenopodiaceae

Veld-/tuinboon
Spinazie

2.7.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bronnen

Heijbroek W (1982) Ziekten en Plagen van de Suikerbiet; Heijbroek NbW, editor.
Paris: Deleplanque&Cie, p. 67.
Skuhravý V, Novák, I., Řehák, V. und Kočmíd, V, editor (1967) Die Rübenfliege
(Pegomya betae Curt, und P. hyoscyami Panz.). Die Neue Brehm-Bücherei,
Wittenberg, p. 110.
Brendler F, Holtschulte B, Rieckmann W (2008) Zuckerruebe Krankheiten ·
Schädlinge · Unkräuter. Bonn: Deleplanque&Cie AgroConcept GmbH. p. 272.
Cooke DA (1992) Pests of sugar beet in the UK. Agricultural Zoology Reviews 5: 97137.
Dewar A (1992) Mangold fly mania. British Sugar Beet Review 60:42-45.
Schütz W (1967) Untersuchungen zur Eiablage der Rübenfliege Pegomyia betae
(Curtis) (Diptera: Muscidae) [Dissertation]. Göttingen: Georg-August-Universität,
p.93.
Anonymous (2007) Pegomya spp. on arable and horticultural Beta spp. Bulletin
OEPP/EPPO Bulletin 37: 68-70.
Monnet Y, Thibault J (2001) Maladies et ravageurs de l'epinard [Peronospora
farinosa, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum] PHM Revue Horticole: 40-41.

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
(Applied Plant Research)

32

9. Beeldenbank (2012) Bietenvlieg. PPO, PD, DLV.
10. Boetel M (2005) Leafminers in sugarbeets. North Dakota State University
Department of Agriculture cooperation Extension service circulation E-1288.
11. Raaijmakers EEM (2012) 10.3.1.3 Bietenvliegen. In: IRS, editor. Teelthandleiding
suikerbieten. Bergen op Zoom: IRS.

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
(Applied Plant Research)

33

2.8

Bonenvlieg (Delia platura)

2.8.1 Algemeen
De larve van de bonenvlieg, Delia platura behoort tot de familie van de Anthomyiidae. De
adulten zijn zwart-grijs en tot 6 mm lang. De crème-witte larven zijn tot acht mm lang
[1].

Foto 8. Bonenvlieg (Foto: PPO)

2.8.2 Levenscyclus
De bonenvlieg overwintert als pop in de grond. De eerste volwassen vliegen verschijnen
meestal in april. De vrouwtjes leggen hun eieren in de grond, meestal in bodems met
veel organisch materiaal. Vers geploegde grond is aantrekkelijk voor eileg, er hoeft niet
noodzakelijkerwijs een gewas aanwezig te zijn [2]. Kiemend bonenzaad is
aantrekkelijker voor eiafzet dan zaad dat nog niet kiemt of bonenplantjes in
verschillende stadia na het kiemen [3]. Mogelijk reageren de vrouwtjes op stoffen die
geproduceerd worden door micro-organismen die bij het kiemen betrokken zijn, omdat
sterilisatie van kiemende zaden waarbij micro-organismen worden gedood, de eileg
beperkt (Eckenrode et al., 1975 in: [3]).
Ieder vrouwtje kan circa 50 eieren leggen. De eieren komen binnen enkele dagen uit. Het
larvestadium duurt, afhankelijk van de temperatuur, één tot drie weken. Het verpoppen
van de larven gebeurt in de grond. Na twee tot drie weken verschijnt de volgende
generatie volwassen vliegen. Meestal komen er drie tot vijf generaties per jaar voor [1].
2.8.3 Waardplanten en vermeerdering
De bonenvlieg is een polyfage soort, wat betekent dat de waardplanten zeer divers zijn.
Er zijn larven waargenomen in: bonen, erwten [1], spruitkool, kool, bloemkool,
boerenkool, radijs [1], sla [1], spinazie [12], uien [1], aardappel [1], zonnebloem [1] en
gladiool [1,4].
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2.8.4 Schade
In het algemeen hollen de larven zaden in de grond uit, waardoor deze niet meer kiemen
[11]. Schade ziet men vooral wanneer het kiemen langer duurt [5,6]. Tijdens uitvoering
van de steriele-insectentechniek tegen uienvlieg werd dit ook regelmatig waargenomen
in uien. Ook na het kiemen kunnen de kiemplanten zo sterk worden beschadigd dat ze
afsterven [11].
Problemen met bonenvlieg ontstaan wanneer een vers bodembedekkend gewas wordt
ingewerkt. Het risico op economische schade neemt toe wanneer het organisch
materiaal op het oppervlak blijft liggen of wanneer slechts restanten van het geoogste
gewas worden ingewerkt. Voor de eileg worden de vrouwtjes aangetrokken door de
geur van rottend organisch materiaal en de hoeveelheid daarvan lijkt een rol te spelen
[7].
Andere onderzoekers konden niet aantonen dat de aantrekkelijkheid van een perceel
toenam wanneer ook een gewas werd gezaaid (Funderburk et al, 1983 in: [7]). Wanneer
minder dan 1,5 week tussen grondbewerking en zaaien zit is de schade groter dan
wanneer hier 2,5 tot 3 weken tussen zit. Tijdens een lange tussenperiode zijn de maden
reeds verpopt op het moment van zaaien, timing van grondbewerking is daarom een
belangrijke factor om schade door bonenvliegmaden te beperken [7,11]. Hieronder volgt
een aantal opmerkingen per gewas:
 Wanneer zich veel organisch materiaal in de bodem bevindt, bijvoorbeeld na een
teelt van mosterd, koolzaad, pastinaak of suikerbiet kunnen ook graanzaden
worden beschadigd [1].
 In aardappel kunnen de larven van bonenvliegen de bacterieziekte ‘zwartbeen’
overdragen [1].
 In stamboon en andere bonen worden niet alleen zaden en kiemplanten aangetast,
maar vindt men bij latere aantasting soms ook gangen in de stengels van jonge
planten [4,11]. Bij een volgteelt na spinazie is de kans op aantasting door
bonenvlieg het grootst [11]. In de biologische teelt lijden kiemplanten van zowel
bonen als spinazie soms zo sterk onder vraat, dat een perceel opnieuw ingezaaid
moet worden [12].
 Schade door bonenvlieg wordt ook waargenomen in boerenkool [4].
 Bonenvlieg kan een probleem vormen bij laat (na april) geplante gladiolen. Het kan
voorkomen dat knollen niet opkomen en er kan vraat zichtbaar zijn in de witte
schedebladen en/of de loofblaadjes. Het groeipunt is vaak vernietigd [4].
 Bonenvlieg kan aanzienlijke schade doen in uien [8], vooral eerstejaars plantuien
en andere kleine uitjes. Niet alleen vermindert het aantal planten wanneer
kiemplanten worden aangetast en wegvallen, ook verslechtert de sortering
waardoor de waarde van het product daalt. Dit komt omdat buuruitjes de ruimte
krijgen om te groot te worden voor hun doel (eigen waarneming Everaarts).
2.8.5

Bodemplagenschema

Grondsoort
Gewas
Aardappel

D, K, Z, ZA
Schade/
vermeerdering
•
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Uitleg/bron schade
geen schade aan zaad
omdat bij dit gewas
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Uitleg/bron
vermeerdering
waardplant [1,9]

knollen worden gepoot
Suikerbiet
Ui

••
••

Maïs
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Triticale
Luzerne
Winterkoolzaad

••
••
••
••
••
••
••
••
?
••

Zomerkoolzaad

••

Hennep
Cichorei
Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen
Schorseneer
Prei

?
?
••
•••
•••
•••
••
?
••

Witlof
Sluitkool

?
••

Aardbei
Asperge
Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas

••
••
?
••
?
?
••

Gele mosterd

••

Engels raaigras
Italiaans raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool

?
?
?
••
••
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vaak schade waargenomen
bij uitvoering sterieleinsectentechniek, vooral
eerstejaars plantuitjes

bij veel organische stof [1]
bij veel organische stof [1]
bij veel organische stof [1]

waardplant [9]
waardplant [1,9,10]

waardplant [9,10]
waardplant [9]
waardplant [9]
waardplant [9]
waardplant [9]
waardplant [1]
waardplant [1]
waardplant [1]
crucifeer waardplant
[10]
crucifeer waardplant
[10]

soms overzaai [12]
soms overzaai [12]
soms overzaai [12]

waardplant [9]
waardplant [1,10]
waardplant [1,10,12]
waardplant [9,10,12]
waardplant [9]
andere alliumsoort, is
waardplant [1,9,10]

wordt uitgeplant, grotere
planten worden niet
aangetast
vergroeiing, bitter [10]

waardplant [1,10]

waardplant [9]
waardplant [9,10]
waardplant [1,4]

crucifeer waardplant
[10]
crucifeer waardplant
[1,10]

waardplant [9]
crucifeer waardplant
[1,10]
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Tagetes
Japanse haver

2.8.6

?
••

bij veel organische stof [1]

graan, waardplant [1]
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2.9

Koolvlieg (Delia radicum)

2.9.1 Algemeen
De larven van de koolvlieg, ook wel kleine koolvlieg genoemd, vormen een belangrijke
plaag in koolgewassen (Brassicaceae). Koolvliegen behoren tot de familie van de
Anthomyiidae, ze zijn zwart-grijs en zes tot zeven mm lang. De crème-witte larven zijn
tot 10 mm lang [1,6]. De grote koolvlieg (Delia floralis) doet veel minder schade in
Nederland en is in het schema buiten beschouwing gelaten.

Foto 9. Koolvlieg (Foto: Monty Curtis).

2.9.2 Levenscyclus
Koolvliegen overwinteren als pop in de grond. De volwassen vliegen van de eerste
generatie komen uit de grond in het voorjaar. Gewoonlijk begint de eerste vlucht in de
tweede helft van april. Vier dagen na het ontpoppen kunnen vrouwtjes hun eerste eieren
leggen, afzonderlijk of in clusters tot 30 eieren. Ze leggen de eieren direct naast
koolplanten in de grond, of tussen koolbladeren in de bladoksels [1,6].
Om hun waardplanten te kunnen lokaliseren reageert het vrouwtje zowel op visuele
prikkels als op geurprikkels [1]. De geurprikkels bestaan uit vluchtige stoffen
(isothiocyanaten) die door planten uit de koolfamilie worden geproduceerd. Als het
vrouwtje een mogelijke waardplant heeft gevonden wordt eerst contact gemaakt met de
plant. Voordat de eitjes gelegd worden proeft het vrouwtje met zintuigcellen in haar
poten of de waardplant inderdaad geschikt is (Roessingh et al., 1992 in: [2]),[3].
In totaal kan een koolvliegvrouwtje in haar leven wel 300 eitjes leggen [4].
De eitjes komen uit na drie tot vier dagen en de larven voeden zich aan wortels, knollen
en eventueel de bovengrondse delen van koolplanten. De meeste larven worden vaak in
de eerste drie weken van mei aangetroffen. Na drie tot vier weken verpoppen de larven
zich in de bodem. De tweede generatie volwassen vliegen verschijnt in de maanden juni
en juli. In Nederland kan zich aan het eind van de zomer nog een derde generatie
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voordoen [1,6].
2.9.3 Waardplanten en vermeerdering
Waardplanten van de koolvlieg zijn koolplanten van de familie Brassicaceae, zoals
bloemkool, broccoli, spruitkool, boerenkool, sluitkool, knolraap, koolraap, koolrabi,
chinese kool, paksoi en amsoi [5]. Ook op koolzaad kan de koolvlieg zich vermeerderen.
2.9.4 Schade
De meeste schade wordt veroorzaakt door de larven van de eerste vlucht in de maanden
april en mei. Wortels van zaailingen en jonge plantjes kunnen sterk worden beschadigd.
Het aantastingsbeeld varieert van een lichte verkleuring van de bladeren tot totale
verwelking en afsterven van de planten [4,6]. Deze verschijnselen treden vooral op in
droge perioden en op gronden die snel uitdrogen. Bij voldoende regen herstellen de
planten zich vaak omdat ze dan nieuwe wortels kunnen vormen [6]. Bij oudere planten
kun je misvormingen vinden, niet alleen veroorzaakt door vraat aan de wortels maar
ook door secundaire aantasting door bacteriën en/of schimmels.
Hieronder volgt een aantal opmerkingen per koolsoort.
 In spruitkool kan grote schade ontstaan wanneer eitjes in de jonge spruitjes
worden gelegd en de larven de spruitjes van binnenuit weg vreten. De meeste
schade kan ontstaan in spruitkool die vroeg oogstbaar is, in augustus en september
[6].
 Lichte beschadigingen kunnen bij bloemkool al leiden tot een kleinere bloemkool
[1]. Gebaseerd op experimenten met eilegvallen lijken koolvliegen een voorkeur te
hebben voor bloemkool in vergelijking met planten van andere koolsoorten [6].
 In sluitkool treedt wel schade op door aantasting van jonge planten, maar schade
die in de tweede vlucht aan de plantvoet kan ontstaan is vaak opvallend gering en
ook eventuele aantasting door larven van de derde vlucht is doorgaans
onbelangrijk [7].
 Ook bij boerenkool treedt de meeste schade door koolvlieg op in een jong gewas.
Omdat de meeste boerenkool wordt gezaaid in de maanden juni en juli wordt deze
schade vooral veroorzaakt door de larven van de tweede generatie [8].
 Bij chinese kool, knolraap en koolraap kan beschadiging van de groeipunten leiden
tot meerkoppige planten [1].
 Gaatjes in radijs maken partijen onverkoopbaar. Dit kan ook voorkomen bij knolen koolraap [1].
 Op koolzaad kan de koolvlieg zich wel vermeerderen, maar in de
gewasbeschermingsgids [5] wordt de koolvlieg niet genoemd als economisch
probleem.

2.9.5

Bodemplagenschema

Grondsoort
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Aardappel
Suikerbiet
Ui
Maïs
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Triticale
Luzerne
Winterkoolzaad

Schade/
vermeerdering
••

Zomerkoolzaad

•••

Hennep
Cichorei
Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen
Schorseneer
Prei
Witlof
Sluitkool

•••

Gewas

Aardbei
Asperge
Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas
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Uitleg/bron schade
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
wel brassicaceae, maar
koolvlieg wordt niet genoemd
als plaaginsect in de
Gewasbeschermingsgids [5]
wel brassicaceae, maar
koolvlieg wordt niet genoemd
als plaaginsect in de
Gewasbeschermingsgids [5]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
wel brassicaceae, schade jong
gewas, maar als kool begint te
vormen minder gevoelig voor
economische schade [7]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
wel brassicaceae, maar
koolvlieg wordt niet genoemd
als plaaginsect in de
gewasbeschermingsgids [5]. Na
zaaien hooguit tijd voor 1
generatie
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Uitleg/bron
vermeerdering
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
brassicaceae [1,6]

brassicaceae [1,6]

geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
brassicaceae [1,6]

geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
brassicaceae [1,6]

Gele mosterd

•

Engels raaigras
Italiaans raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool

•

Tagetes
Japanse haver

-

2.9.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wel brassicaceae, maar
koolvlieg wordt niet genoemd
als plaaginsect in de
gewasbeschermingsgids [5]. Na
zaaien hooguit tijd voor 1
generatie
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
wel brassicaceae, maar
koolvlieg wordt niet genoemd
als plaaginsect in de
gewasbeschermingsgids [5]. Na
zaaien hooguit tijd voor 1
generatie
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]

brassicaceae [1,6]

geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
brassicaceae [1,6]

geen brassicaceae [1,6]
geen brassicaceae [1,6]
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2.10 Uienvlieg (Delia antiqua)
2.10.1 Algemeen
De uienvlieg Delia antiqua, een vlieg uit de familie van Anthomyiidae, is een grijze vlieg
van vijf tot zeven mm lang [1]. De crème-witte larven zijn tot tien mm lang [1]. De
poppen hebben een lengte van vijf tot zeven mm [2]. In Nederland komt deze soort
algemeen voor en kan aanzienlijke schade veroorzaken in gewassen van het geslacht
Allium [2,4].

Foto 10. Uienvlieg (Foto: de Groene Vlieg BV).

2.10.2 Levenscyclus
De uienvlieg overwintert als pop in de bodem. Eind april, begin mei komt de eerste
generatie volwassen vliegen uit de bodem. Na een week zetten de vrouwtjes hun eieren
af in de grond aan de voet van waardplanten of op de waardplanten zelf. Voor het vinden
van en de selectie van waardplanten maakt het vrouwtje zowel gebruik van visuele als
van geurprikkels [3,5]. Elk vrouwtje kan gedurende haar leven van drie tot vier weken
zo’n 200 eitjes leggen. De eieren komen uit na een paar dagen en de jonge larven eten
aan de ondergrondse delen van de waardplant. Larven kunnen migreren van de ene
naar de andere plant en zo meerdere planten beschadigen of vernietigen. De larve
doorloopt drie stadia, bij elkaar duurt het totale larvestadium ongeveer drie weken
[1,2].
Verpopping gebeurt in de grond en het duurt twee tot drie weken voordat de tweede
generatie larven ontpopt. In Nederland komt de tweede generatie vliegen begin juli uit
de grond. Afhankelijk van het weer kunnen de poppen van de tweede generatie, of
slechts een deel daarvan, nog in hetzelfde seizoen uitkomen en een derde generatie
vormen. De overige poppen overwinteren en vormen zo de eerste generatie van het
volgende jaar [1,4].
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2.10.3 Waardplanten en vermeerdering
De waardplanten van de uienvlieg zijn planten van het geslacht Allium, zoals ui (A. cepa),
sjalot (A. ascalonicum), bieslook (A. schoenoprasum), prei (A. porrum of A. ampeloprasum
var. porrum) en knoflook (A. sativum) [2,4,6].
De vliegen hebben een voorkeur voor beschadigde en zieke planten en de aanwezigheid
van micro-organismen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de larven
[2,5]. De larven (uit eieren gelegd op Allium) accepteren wel andere voedselbronnen als
er geen Allium-plant meer voorradig is, zoals kool, radijs, tulp, spinazie en sla [2].
De vermeerdering van uienvliegen is sterk afhankelijk van de zaaidichtheid van de
waardplanten. Wanneer een kiemplant geen voeding meer biedt, migreren de larven
naar een volgende kiemplant. Hoe dichter de plantjes op elkaar staan, hoe groter de kans
dat deze migratie succesvol verloopt. Ook zijn percelen met een hogere plantdichtheid
aantrekkelijker voor de eileg [2].
Op lichte gronden zoals zand is de vermeerdering van uienvlieg hoger dan op zware
gronden als klei [2]. Verondersteld wordt dat de redenen hiervoor zijn:
- de vrouwtjes hebben bij de eileg een voorkeur voor lichtere gronden (Dustan, 1932,
Maan, 1948 in: [2]);
- makkelijker migratie van de larven door de bodem (Maan, 1945 in: [2]);
- een vroegere eerste vlucht door snellere opwarming van zandige gronden (Schnitzler,
1967 in: [2]);
- een hogere sterfte van poppen op zwaardere grond (Perron, 1972 in: [2]).
2.10.4 Schade
De larven eten aan de ondergrondse delen van de waardplanten. Nadat de basis van de
bladeren van jonge planten zijn vernietigd, verwelkt het bovengrondse deel snel en
sterft af. In een jong gewas kunnen meerdere planten naast elkaar wegvallen [1,2,4]. In
een groter gewas kunnen meerdere larven in één plant of één bol voorkomen en de bol
van binnenuit zodanig vernietigen dat deze wegrot [1,2]. Wanneer de plant niet afsterft
kunnen misvormingen optreden [2].
Wanneer geen bestrijding wordt uitgevoerd kan schade door uienvliegen enorm
oplopen. Er zijn door diverse auteurs schadepercentages gerapporteerd van 50-95% [2].
Aangetaste planten raken gemakkelijk geïnfecteerd met bacteriën of schimmels [2].
Bij een hoge zaaidichtheid van een uiengewas, zoals bij zilveruitjes of eerstejaars
plantuitjes zullen bij een gelijk aantal gelegde eieren meer planten worden aangetast
dan bij een gewas met lagere zaaidichtheid zoals zaaiuien. Dit komt omdat de jonge
uienvlieglarven zich makkelijker verplaatsen naar een volgende plant bij een hoge
plantdichtheid. De schade in deze dichte gewassen wordt niet alleen bepaald door het
absolute aantal planten dat wegvalt: het wegvallen van planten heeft invloed op het
uiteindelijke formaat van de te oogsten uitjes er omheen. De bolletjes van deze planten
kunnen zo groot worden dat ze niet meer geschikt zijn voor het doel waarvoor ze
werden geteeld, waardoor de economische schade verder oploopt.
Omdat de vermeerdering op lichtere gronden hoger is dan op zware grond wordt er op
lichte grond ook meer schade waargenomen [2].
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2.10.5 Bodemplagenschema
D, K, Z, ZA

Grondsoort
Gewas
Aardappel
Suikerbiet
Ui

Schade/
vermeerdering
•••

Maïs
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Triticale
Luzerne
Winterkoolzaad
Zomerkoolzaad
Hennep
Cichorei
Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen
Schorseneer
Prei

•••

Witlof
Sluitkool
Aardbei
Asperge
Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas
Gele mosterd
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool
Tagetes
Japanse haver

-
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Uitleg/bron schade
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
meldingen tot 95%
aangetaste planten [2]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
Allium porrum goede
waardplant [1,2]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
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Uitleg/bron vermeerdering
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
Allium cepa, goede waardplant
[1,2]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
Allium porrum goede
waardplant [1,2]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]
geen allium [2,4]

2.10.6 Bronnen
1. Alford DV (1999) A Textbook of Agricultural Entomology. Blackwell Science Ltd, p.
314 pp.
2. Loosjes M (1976) Ecology and genetic control of the onion fly Delia antiqua (Meigen).
Centre for Agricultural Publishing and Documentation Wageningen, p. 179.
3. Gouinguene SPD and Städler E (2005) Comparison of the sensitivity of four Delia
species to host and non-host plant compounds. Physiological Entomology 30:62-74.
4. Everaarts TC (2006) De steriele-Insecten-Techniek tegen de uienvlieg.
Entomologische berichten 66(1): 21-23.
5. Gouinguene SP, Buser HR and Städler E (2005) Host-plant leaf surface compounds
influencing oviposition in Delia antiqua. Chemoecology 15: 243-249.
6. McFerson JR, Walters, TW and Eckenrode CJ (1996) Variation in Alliums spp. Damage
by Onion Maggot. HortScience 31:12.
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2.11 Wortelvlieg (Psila rosae)
2.11.1 Algemeen
De wortelvlieg Psila rosae is een veelvoorkomende en belangrijke plaag in wortel,
selderij, peterselie en pastinaak. De volwassen vliegen zijn vijf tot zeven mm lang met
een glimmend zwart lijf, een lichtere kop en gele poten. De larven zijn tot tien mm lang
[1].

Foto 11. Wortelvlieg op een vangplaat (Foto: PPO).

2.11.2 Levenscyclus
Volwassen vliegen van de eerste generatie verschijnen in de maanden mei en juni.
Vrouwtjes leggen hun eieren in de grond dichtbij een waardplant. De eitjes komen na
ongeveer één week uit. De larven vreten aan de kleine wortels en het oppervlak van de
penwortels. Meestal eet pas het derde en laatste larvestadium gangen in de penwortels
[1,6]. Voor het verpoppen verlaten de larven de wortel. Het verpoppen zelf vindt plaats
in de grond. De vliegen van de tweede generatie verschijnen in de maanden juli en
augustus. De larven van deze generatie verpoppen doorgaans in nazomer of herfst, maar
kunnen ook blijven eten tot in de winter om daarna alsnog te verpoppen. Onder gunstige
omstandigheden kan een derde generatie voorkomen [1].
2.11.3 Waardplanten en vermeerdering
De waardplanten van de wortelvliegen zijn een groot aantal gewassen uit de
schermbloemenfamilie, Apiaceae of Umbelliferae, zoals: peen (Daucus carota), pastinaak
(Pastinaca sativa), peterselie (Petroselinum crispum), selderij (Apium graveolens), dille
(Anethum graveolens) en venkel (Foeniculum vulgare) [1,2,3,4].
Ook een groot aantal wilde planten uit de familie van schermbloemigen zijn
waardplanten van de wortelvlieg, zoals onder meer: dolle kervel (Chaerophyllum
temulum) en wilde pastinaak (Pastinaca sativa) [1,2].
Daarnaast zijn er meldingen dat larven zich kunnen ontwikkelen op een aantal gewassen
uit de composietenfamilie Asteraceae: sla (Lactuca sativa), witlof (Cichorium intybus) en
andijvie (Cichorium endivia) [2]. De meest waarschijnlijke verklaring voor het
voorkomen van wortelvliegen op deze planten, die niet behoren tot de familie van de
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schermbloemigen, is dat het gewas gezaaid of geplant is kort na de verwijdering van
schermbloemigen op hetzelfde perceel [2]. Meldingen van duidelijke schade in
genoemde gewassen zijn niet gevonden.
Bij de uitvoering van geleide bestrijding van wortelvliegen in Nederland werd
waargenomen dat de vermeerdering van deze soort sterker is op lichtere dan op zware
gronden (eigen waarneming Everaarts TC).
2.11.4 Schade
Door vraat aan ondergrondse delen kunnen zaailingen in hun geheel afsterven [1,6].
Vroege aantasting kan ook leiden tot vertakkingen, gedrongen groei en vezelige
wortelen [6]. Bij iets oudere planten kan het loof verkleuren en afsterven [1]. Bij nog
oudere planten kan de penwortel worden aangetast [1,5,6].
Hieronder volgt een aantal opmerkingen per gewas.
 In peen worden planten van alle leeftijden aangetast door de larven van de
wortelvlieg. Schade aan penwortels wordt erger naarmate het seizoen vordert.
Schade kan optreden tot in de herfst en eventueel de winter. Dit laatste ziet men
vooral wanneer wortels worden ondergedekt. Beschadigde wortels zijn gevoelig
voor kanker en rot [1]. Partijen met een aantal procenten beschadigde wortels
kunnen worden afgekeurd.
 In peterselie ziet men dat door het aanvreten van de ondergrondse delen de
kwaliteit en opbrengst van de bovengrondse delen afneemt [1].
Op lichtere gronden is de kans op schade groter dan op zwaardere gronden.
In Nederland komt een aantal wilde kruiden uit de schermbloemenfamilie waarop de
wortelvlieg zich goed kan ontwikkelen veel voor. Een voorbeeld is dolle kervel. In
gebieden of landschappen waar wilde waardplanten meer voorkomen kan een
wortelvliegpopulatie zich gemakkelijker in stand houden en is er daardoor meer kans op
schade aan geteelde waardplantgewassen [2]. Volwassen vrouwtjes die in het voorjaar
uit de grond komen op een perceel waar het voorgaande jaar een gewas als wortels,
pastinaak of peterselie werd geteeld, zijn dan voor hun eileg immers niet afhankelijk van
het vinden van een nieuw perceel met schermbloemigen.
2.11.5 Bodemplagenschema
Grondsoort
Gewas
Aardappel
Suikerbiet
Ui
Maïs
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Triticale

D, K, Z, ZA
Schade/
vermeerdering
-
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Uitleg/bron schade

Uitleg/bron vermeerdering

geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]

geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
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Luzerne
Winterkoolzaa
d
Zomerkoolzaad
Hennep
Cichorei

Erwt
(conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen

?

geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
Cichorium intybus var. sativum,
wortelvlieglarven kunnen zich
ontwikkelen op C. intybus [2].
Gewasbeschermingsgids [5]
noemt wortelvlieg niet als
plaaginsect van cichorei

geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
wortelvlieglarven kunnen zich
ontwikkelen op C. intybus [2],
maar in experimenten waarin
wortelvliegen konden kiezen
tussen peen en cichorei werd
cichorei niet als waardplant
geaccepteerd [3]

geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
kan grote schade doen in D,
carota-variëteiten [2]
geen meldingen bekend, plant
behoort wel tot de asteraceae

geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
kan zich goed vermeerderen op
D. carota-variëteiten [2]
geen meldingen bekend, plant
behoort wel tot de asteraceae

geen apiaceae of asteraceae [2]
Cichorium intybus var. foliosum,
wortelvlieglarven kunnen zich
ontwikkelen op C. intybus [2],
gewasbeschermingsgids [5]
maakt geen melding van
wortelvlieg als plaaginsect in
witlof
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]

geen apiaceae of asteraceae [2]
wortelvlieglarven kunnen zich
ontwikkelen op C. intybus [2],
maar in experimenten waarin
wortelvliegen de keus hadden
tussen peen en cichorei werd
cichorei niet als waardplant
geaccepteerd [3]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]

geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]

geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]
geen apiaceae of asteraceae [2]

•••

Schorseneer

?

Prei

-

Witlof

?

Sluitkool
Aardbei
Asperge
Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas
Gele mosterd
Engels raaigras
Italiaans
raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool
Tagetes
Japanse haver

-

2.11.6 Bronnen
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Alford DV (1999) A Textbook of Agricultural Entomology. Blackwell Science Ltd, p
314.
Hardman JA and Ellis PR (1982) An investigation of the host range of the carrot fly.
Annals of Applied Biology 100: 1-9.
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Degen T, Städler E and Ellis PR (1998) Host-plant susceptibility to the carrot fly,
Psila rosae. 2. Suitability of various host species for larval development. Annals of
Applied Biology 134: 13-26.
Gewasbeschermingsgids (1999) redactie Oomen et al. Plantenziektenkundige
Dienst Wageningen, pp. 764.
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2.12 Emelten van de weidelangpootmug (Tipula paludosa)
2.12.1 Algemeen
Emelten zijn larven van de ongeveer 90 verschillende soorten langpootmuggen die in
Nederland voorkomen (Familie Tipulidae). Enkele soorten worden in verband gebracht
met schade in de landbouw [2,3]. De weidelangpootmug (Tipula paludosa) wordt van
oudsher als meest schadelijke emelt ervaren. Daarnaast zijn T. oleracea en Nephrotoma
appendiculata belangrijke emelten. Laatstgenoemde is de laatste jaren in verband
gebracht met schade in suikerbieten, bleek uit een inventarisatie van IRS in 2011 [4]. Er
zijn belangrijke verschillen in het moment van voorkomen en aantal generaties per jaar
en er zijn aanwijzingen dat per soort de waardplanten en schadeplanten verschillen.
Omdat T. paludosa als meest schadelijke soort wordt ervaren is deze soort opgenomen
in het bodemplagenschema.

Foto 12. Emelt (Foto: PPO).

2.12.2 Levenscyclus
T. paludosa heeft één generatie per jaar, deze langpootmuggen vliegen vanaf augustus
tot ongeveer half oktober. Vrijwel meteen na het verschijnen van de langpootmuggen
vindt paring plaats en vervolgens worden binnen 12 uur de meeste eitjes afgezet.
Aangezien de vrouwtjes weinig mobiel zijn worden tot ca. 400 eitjes vaak in hetzelfde
perceel afgezet. Emelten ondergaan vier larvale stadia en overwinteren als larve. In juli
en augustus gaat de emelt verschijnt het popstadium, waaruit na enkele weken een [1,
10].
2.12.3 Waardplanten en vermeerdering
De emelt van T. paludosa is polyfaag [3]. De vrouwtjes van deze soort leggen evenals de
meeste andere langpootmuggen die schade veroorzaken in de landbouw, hun eieren op
of in vochtige, bij voorkeur grasachtige vegetaties. De eitjes en met name het eerste
larvale stadium zijn zeer kwetsbaar voor droge omstandigheden, deze kritische periode
kan leiden tot veel sterfte. Een algemeen advies is het kort houden van grasland tijdens
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de vlucht in de periode augustus - oktober. Dit leidt in de periode van ei-afzet tot meer
uitdroging van de jonge stadia.
2.12.4 Schade
Bladeren, wortelhals en stengels worden aangevreten [2,3,7], maar mogelijk ook wortels
[2,3]. Graswortels worden nauwelijks tot niet aangevreten, alleen de groene
plantendelen van gras [10]. In grasland vindt schade in de zachte winters en het
voorjaar plaats, bij een volgteelt kan de kiemplant worden aangevreten. Schade komt
hoofdzakelijk voor in een teelt na grasland en vegetaties met veel klaver. T. paludosa
emelten worden vaak waargenomen als plaag in grasland en zomergranen en de soort
wordt in het algemeen als de meest schadelijke beschouwd [1,2,5].
2.12.5 Bodemplagenschema
Grondsoort
Gewas

D, Z, ZA
Schade/
vermeerdering

Aardappel
Suikerbiet
Ui
Maïs
Wintertarwe







Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Triticale
Luzerne
Winterkoolzaad
Zomerkoolzaad
Hennep
Cichorei
Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen
Schorseneer
Prei
Witlof
Sluitkool
Aardbei
Asperge










?
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Uitleg/bron schade
[2] incidenteel
[2,3]
[2]
wintergranen minder
schade dan zomergranen
door: bij zaai zomergraan
zijn de schadelijke stadia,
oudere emelten aanwezig
zie wintertarwe

[2]
[2]
[2,9]
[2]

[7]
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Uitleg/bron
vermeerdering
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]

snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]

Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas
Gele mosterd
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool
Tagetes
Japanse haver













?

[2]

najaarszaai

[2,6]
[2,6]
[7]

snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
snelle ei-afzet [1]
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2.13 Aardappelstengelboorder (Hydraecia micacea)
2.13.1 Algemeen
Aardappelstengelboorders (Hydraecia micacea) behoren tot de familie Noctuidae, de
nachtvlinders. De vlinders hebben roodbruine voorvleugels en lichtbruine
achtervleugels. De rupsen zijn vleeskleurig met donkerdere dwarse strepen en worden
tot circa vijf cm lang [14]. Ze kunnen enige schade veroorzaken in diverse gewassen
[12].

Foto 13. Stengelboorder (Foto: IRS).

2.13.2 Levenscyclus
De aardappelstengelboorder heeft één generatie per jaar. De vlinders verschijnen in de
maanden juli tot en met oktober of november. De vrouwtjes leggen hun eitjes op diverse
grassen en onkruiden, meestal op het onderste deel van de stengel of bladschede [1,2,3,
12]. Eén vrouwtje kan ruim 1500 eieren leggen [5]. De eitjes komen pas uit in het
daaropvolgende voorjaar, wanneer de temperatuur hoger is dan 7°C [4,12]. Larven van
de eerste twee stadia kunnen zich goed voeden op grassen met dunne stengels. Grotere
larven kruipen over naar waardplanten met dikkere stengels om hun ontwikkeling af te
maken [5, 6, 13]. De rupsen kunnen zich hierbij vanuit ruige graskanten verplaatsen
naar geteelde gewassen. In juli of augustus eten de rupsen zich door de stengel naar
buiten om zich vervolgens in de grond te verpoppen [8,13].
2.13.3 Waardplanten en vermeerdering
Aardappelstengelboorders komen voor op wel 50 gewassen van 20 verschillende
families [6]. Zo komt deze soort naast aardappel ook voor op tomaat, biet, hop, rabarber,
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aardbei, koolzaad, selderij, bonen, ui, knoflook, lelie, iris, maïs, tarwe, gerst, haver en
onkruiden zoals zuring en diverse grassen [1,3,7,9,12,14].
De eerste stadia ontwikkelen zich goed op onder andere riet, zegge, wilde iris en kweek
[6]. Vooral op kweek ontwikkelen de larven zich snel [7]. Vanaf het derde stadium
zoeken ze andere waardplanten om in te boren. In een test met tien planten bleken
aardappel, maïs, hop en krulzuring de meest geschikte waardplanten. De ouderdom van
de plant, groeivorm en dikte van de stengel spelen ook een rol bij de selectie van
waardplanten [8].
2.13.4 Schade
De rupsen maken gangen in stengels of andere bovengrondse delen van de plant,
waardoor de wateraanvoer wordt belemmerd en de plant geheel of gedeeltelijk
verwelkt [5,14]. Aangetaste aardappelplanten zijn herkenbaar aan meestal slechts
enkele slap liggende stengels per plant [14]. Planten kunnen ook zo sterk verzwakken
dat ze afsterven [12]. De volgroeide rupsen eten in de stengel een gat naar buiten, dit is
een typisch schadebeeld van de aardappelstengelboorder.
Schade komt het vaakst voor op percelen met veel onkruid [12]. Schade is nagenoeg
altijd te voorkomen door bermen en slootranden kort te houden [14]. In bieten zijn
proeven gedaan waaruit blijkt dat het korthouden van slootkanten schade in bieten niet
altijd kan beperken, omdat de eieren aan de basis van het gras en riet worden afgezet
[16]. Volgens de Gewasbeschermingsgids is er soms in noordoost Nederland plaatselijk
aanzienlijke schade in aardappelen [15]. De teeltadviseurs van HLB komen aantasting
door aardappelstengelboorders in aardappelen slechts zeer zelden tegen. Soms vindt
men regionaal aanzienlijke schade in biet, luzerne en maïs [3,9,10,15,16]. Het IRS ziet dit
voornamelijk op de zand- en dalgronden, en altijd vanuit de slootkant [16]. Verder is
schade bekend in rabarber, tomaat, hop, ui, knoflook, framboos, lelie en iris [3,9].
2.13.5 Bodemplagenschema
D, Z, ZA

Grondsoort
Gewas
Aardappel

Schade/
vermeerdering


Suikerbiet
Ui
Maïs





Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge





?

Haver
Triticale


?

Luzerne

?
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Uitleg/bron schade
stengels en knollen [6,15]
stengels en knollen [6,15]
bollen [3]
verwelking en wegval
kiemplanten [1,10,15]
[8,11]
[8,11]
[8,11]
[8,11]
grasfamilie, zeer
waarschijnlijk waardplant
[1]
grasfamilie, zeer
waarschijnlijk waardplant
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Uitleg/bron
vermeerdering
goede waardplant
[1,3,6,8]
[1]
[3, 9]
alle larvale stadia
kunnen op maïs
[10]
[8,11]
[8,11]
[8,11]
[8,11]

Winterkoolzaad
Zomerkoolzaad
Hennep
Cichorei
Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen
Schorseneer
Prei



?
?
?


?
?
?
?

Witlof
Sluitkool
Aardbei
Asperge
Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas
Gele mosterd
Engels raaigras

?
?

?
?
?

?
?
?
?

Italiaans raaigras

?

Facelia
Witte klaver
Bladkool
Tagetes
Japanse haver

?
?
?
?


[1]
[1]

[1]
[1]

[1]
[1]

[1]
[1]

uifamilie, waarschijnlijk
waardplant

[1]

[1]

[1,3]

[1]

grasfamilie, waarschijnlijk
waardplant
grasfamilie, waarschijnlijk
waardplant

[1]

[1]
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2.14 Aardrupsen (Agrotis spp.)
2.14.1 Algemeen
Aardrupsen zijn rupsen van uilen, een groep van nachtvlinders die behoren tot het
geslacht Agrotis; familie Noctuidae. In Nederland zijn de meest voorkomende soorten de
gewone worteluil (Agrotis exclamationis), gewone velduil (A. segetum) en de grote
worteluil (A. ipsilon [1,2]). De uilen zijn grijsbruin van kleur en zijn vooral ’s nachts
actief. De motten worden aangetrokken door licht en nectar-rijke bloemen. Sommige uilsoorten, zoals de grote worteluil, zijn trekvlinders die massaal noordwaarts vliegen
vanuit Italië en Spanje [3,4].

Foto 14. Aardrups (Foto PPO).

2.14.2 Levenscyclus
Vrouwelijke uilen leggen eieren op de onderkant van de bladeren of op de grond, in
groepjes of apart. Ze kunnen binnen één à twee weken 400 tot 1800 eitjes afzetten [1,5].
De optimale omstandigheden voor ei-afzet zijn een temperatuur van 15-20°C met een
relatieve luchtvochtigheid van 70-85% en een daglengte van 14-16 uur [6]. Pas
uitgekomen aardrupsen vreten aan de bladeren van diverse planten. Vanaf het derde
larvale stadium verhuizen ze naar de bodem. In rust rollen de aardrupsen zich op in de
grond. De aardrups heeft twee generaties per jaar in Nederland. De volwassen uilen
verschijnen in het voorjaar (eind april, begin mei) en na de zomer (september).
Aardrupsen hebben vijf tot zeven larvale stadia en overwinteren in een vergevorderd
larvaal stadium in de bodem, deze verpoppen in het volgend voorjaar [1].
2.14.3 Waardplanten en vermeerdering
Aardrupsen hebben een breed spectrum aan waardplanten. De waardplanten voor de
gewone worteluil zijn biet, sla, spinazie, maïs, aardbeien, braam, weegbree, artemisia,
varkensgras, zuring, anemonen, nachtschade, muur en eik [2]. Waardplanten van de
gewone velduil zijn aardappel, biet, kool, peterselie, pinda, asperge, selderij, peen, witlof,
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knoflook, soja, sla, tomaat, luzerne, erwt, sesam, spinazie, rabarber, tarwe, maïs, rogge,
wijn, aardbei, tabak, klaver, chrysant, zonnebloem, kweek, winde en weegbree [11]. De
grote worteluil kan gewassen als biet, broccoli, kool, chinese kool, zwart mosterd, peen,
aubergine, okra, ui, erwt, kousenband, peper, aardappel, knolraap, watermeloen en
meloen gebruiken als waardplanten [9]. De gewone worteluil kan zich vermeerderen op
distel en duizendblad, de gewone velduil en de grote worteluil kunnen zich
vermeerderen op grassen, struikheide en valeriaan [13]. In het schema zijn de gegevens
opgenomen van de meest voorkomende soort. Dit is de gewone worteluil.
2.14.4 Schade
Aardrupsen verstoppen zich meestal in de bodem waar ze aan de wortels van planten
vreten. In de nacht komen de aardrupsen uit de grond en vreten ze aan de kiemplanten
of de bladeren van planten die vrijwel tegen de bodem aan liggen [5].
Hoewel aardrupsen kunnen overleven en verpoppen in de meeste gewassen, is de
overleving aanzienlijk hoger op bepaalde gewassen, zoals veldbeemdgras, krulzuring,
tarwe, melganzevoet, haver, sojaboon, gewoon barbarakruid en luzerne. Op tarwe,
melganzevoet, haver, luzerne, maïs en gewoon barbarakruid ontwikkelen de larven zich
het snelst [12].
Aardrupsen kunnen schade toebrengen aan kiemplanten van allerlei akkerbouw- en
groentegewassen [3]. Hoewel deze plagen niet sterk gewasgebonden zijn, kunnen ze
toch schade veroorzaken op groentegewassen als sla en andijvie [1]). Meestal komt de
grootste schade door aardrupsen in juni en juli voor, wanneer kiemplanten uitvallen
door vraat [5]. Vreterij van aardrupsen aan de wortels kan leiden tot verwelking van
planten. Schade is te verwachten in peen, suikerbieten, koolplanten, sla, andijvie, selderij
en rode bieten. Ook in gewassen als aardappel, raap en pastinaak kan schade worden
verwacht. Op droge braakpercelen kunnen in de teelt van bonen, kruiden en zaden meer
problemen met aardrupsen worden verwacht [1,13].
2.14.5 Bodemplagenschema
Grondsoort

Z

Gewas
Aardappel

Schade/
vermeerdering
•

Suikerbiet

•

Ui

•

Maïs
Wintertarwe

••
••

Uitleg/bron schade
knollen gevoelig voor
economische schade [5]
wortel gevoelig voor
economische schade [5]
aantasting van
kiemplanten en bollen [3]
wegval kiemplanten [3]
wegval kiemplanten [3]

Zomertarwe

••

wegval kiemplanten [3]

Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver

•
•
•
•••

wegval kiemplanten
wegval kiemplanten
wegval kiemplanten
wegval kiemplanten
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[3]
[3]
[3]
[3]

Uitleg/bron vermeerdering
waardplant [2,9,11]
waardplant [2,9,11]
waardplant [9]
rupsen ontwikkelen sneller [12]
rupsen ontwikkelen sneller
[2,9,11,12]
rupsen ontwikkelen sneller [2,
9,11,12]
waardplant [2,9,11]
waardplant [2,9,11]
waardplant [11]
rupsen ontwikkelen sneller [12]

Triticale
Luzerne
Winterkoolzaad
Zomerkoolzaad
Hennep
Cichorei
Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen
Schorseneer
Prei
Witlof
Sluitkool
Aardbei
Asperge
Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas
Gele mosterd
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool
Tagetes
Japanse haver

?
••
•
•
?
•
•
••
••
•
•
?
•
•
•
•
•
?
?
?
•
?
•
?
?
?
•
•
?
•

wegval kiemplanten [3]
wegval kiemplanten [3,5]
wegval kiemplanten [3,5]

rupsen ontwikkelen sneller [12]
waardplant [9,11]
waardplant [9,11]

wegval kiemplanten [3]
wegval kiemplanten [3]

waardplant [11]
waardplant [9,11]

wegval kiemplanten [3]
schade op de wortel [5,13]

waardplant [9,11]
waardplant [9,11]

wegval kiemplanten
wegval kiemplanten
wegval kiemplanten
wegval kiemplanten
wegval kiemplanten

waardplant [11]
waardplant [11]
waardplant [9,11]
waardplant [2,11]
waardplant [11]

[3]
[3]
[3]
[3]
[3]

wegval kiemplanten [3]

waardplant

wegval kiemplanten [3]

waardplant [9]

wegval kiemplanten [3]
wegval kiemplanten [3]

waardplant [11]
waardplant [9,11]

wegval kiemplanten [3]

rupsen sneller ontwikkelen [12]
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2.15 Gespikkelde miljoenpoot (Blaniulus guttulatus)
2.15.1 Algemeen
Miljoenpoten zijn geen insecten, maar behoren tot de duizendpotigen (Myriapoda) die
ook onder de geleedpotigen vallen. Er zijn verschillende soorten miljoenpoten. De
gespikkelde miljoenpoot (Blaniulus guttulatus) is de miljoenpoot die de meeste schade
doet in akkerbouwgewassen [1]. Deze miljoenpoot is acht tot twintig mm lang en slechts
één mm breed [2]. De miljoenpoten Polydesmus en Brachydesmus veroorzaken slechts
zelden schade. Miljoenpoten zijn het meest actief op klei- en lössgronden met een losse
structuur [3]. Het lichaam bestaat uit segmenten. Ieder segment heeft twee paar poten
[4].

Foto 15. Gespikkelde miljoenpoot (Blaniulus guttulatus) (Foto: IRS).

2.15.2 Levenscyclus
Volwassen miljoenpoten zetten hun eieren af in holtes in de bodem [5]. Over het aantal
eieren bestaat geen duidelijkheid. In de literatuur wordt gesproken over enkele
honderden per vrouwtje [6]. Uit de eieren komen larven met zes poten. Elke keer als de
larve vervelt, komen er poten en segmenten bij. In het tweede en derde jaar gaan de
vervellingen door, totdat de miljoenpoot in het volwassen stadium is gekomen. Ze
kunnen tot wel 60 segmenten lang worden [7] en leven tot wel zes jaar [6].
2.15.3 Waardplanten en vermeerdering
Miljoenpoten hebben geen waardplanten waar ze zich goed op vermeerderen, het zijn
alleseters. Ze zijn zeer polyfaag wat betreft plantenkeuze, maar voeden zich toch
voornamelijk met dood organisch materiaal of organische stof [6]. Hierdoor heeft
gewasrotatie weinig zin om schade te voorkomen [8]. De aantallen zijn het grootst op
zware klei- en lössgronden, vooral die met een hoog organische stof gehalte [3,9].
2.15.4 Schade
Het voedsel van miljoenpoten bestaat hoofdzakelijk uit dood organisch materiaal [6].
Schade treedt vooral op op percelen waar veel organische stof, zoals stro, in de bodem
aanwezig is of wordt ingewerkt [6]. Toch vreten miljoenpoten ook aan gewassen [6]. Ze
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veroorzaken vooral schade als ze in grote aantallen aanwezig zijn. Schade ontstaat
vooral aan kiemende zaden, jonge planten en vruchten, zoals aardbeien [10].
Miljoenpoten veroorzaken schade in maïs [11], wortelen [12], granen [13], aardappelen,
bieten, haver, tarwe, hop, erwten, bonen, sla, uien, bloemkool, aardbeien, lelie, tulpen en
hyacinten [6]. Toch is de schade in aardappelen beperkt en is bestrijding zelden nodig
[4]. Ook bij suikerbieten is de schade doorgaans beperkt, met uitzondering van ZuidLimburg. Hier kan de schade op percelen met kleefaarde nogal ernstig zijn [9].
Miljoenpoten kunnen vooral onder vochtige en koude omstandigheden schade
veroorzaken tot aan het twee- tot vierbladstadium van suikerbieten [2]. Er is in de
literatuur weinig informatie over de hoeveelheid schade die miljoenpoten aan de
verschillende gewassen veroorzaken. Volgens teeltadviseurs wordt in Zuid-Limburg
weinig schade waargenomen in andere gewassen dan suikerbieten en aardappelen [14],
maar dit zou ook kunnen komen, doordat schade niet herkend wordt. Miljoenpoten
kunnen in aardappelen de kwaliteit negatief beïnvloeden, doordat ze gangen maken in
de knollen [15].
2.15.5 Bodemplagenschema
Grondsoort
Gewas
Aardappel
Suikerbiet
Ui
Maïs
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Triticale
Luzerne
Winterkoolzaad
Zomerkoolzaad
Hennep
Cichorei
Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen
Schorseneer
Prei
Witlof
Sluitkool
Aardbei

K, ZA
Schade/
vermeerdering
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Uitleg/bron schade
[4,6,15]
[2,6,9]
[6]
[11]
[6]
[6]
[13]
[13]
[13]
[6]
[13]

[6]
[6]
[6]
[12]

[15] schade in bloemkool [6]
[10]
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Uitleg/bron
vermeerdering
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]

Asperge
Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas
Gele mosterd
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool
Tagetes
Japanse haver

*
[6]
*
[6]
*
[6]
*
[6]
[6]
*
[6]
[6]
*
[6]
*
[6]
*
[6]
*
[6]
*
[6]
*
[6]
*
[6]
*
[6]
*
[6]
*omdat miljoenpoten tot wel zes jaar kunnen overleven en het voedsel hoofdzakelijk bestaat uit
organische stof en dood organisch materiaal, heeft vruchtwisseling geen invloed.
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2.16 Wortelduizendpoten (Scutigerella immaculata)
2.16.1 Algemeen
Wortelduizendpoten zijn geen insecten, maar behoren wel tot de geleedpotigen
(Arthropoda). De volwassen wortelduizendpoot is langgerekt (vijf tot zeven mm lang)
en is helder crèmewit van kleur [1].
2.16.2 Levenscyclus
Wortelduizendpoten overwinteren hoofdzakelijk in het volwassen stadium [1,2] . Ze
kunnen tot wel 1,20 m diepte in de bodem zitten [3]. In het voorjaar (vanaf 4,5 °C)
beginnen ze met de eiafzet [3]. Elk vrouwtje legt vier tot 25 eieren per keer [4]. De
larven komen na acht tot 28 dagen uit de eieren [3]. Dit is afhankelijk van de
temperatuur en de vochtigheid. De jonge larven hebben zes paar poten en iedere keer
als ze vervellen neemt het aantal poten en segmenten toe, tot maximaal twaalf paar [3].
Na ongeveer de negende vervelling (40-60 dagen later) zijn de dieren volwassen en
begint de eiafzet opnieuw [3]. De eiafzet duurt tot de herfst [1]. Wortelduizendpoten
kunnen 2,5 tot vier jaar overleven [3].

Foto 16.

Wortelduizendpoot (Foto: PPO).

2.16.3 Waardplanten en vermeerdering
De wortelduizendpoot Scutigerella immaculata heeft een zeer brede waardplantenreeks
[5]. Hieronder vallen aardappelen, bieten en maïs [1,6,7], maar ook chrysanten [8],
asperges [9], selderij, sla, komkommer, tomaten, radijs, peterselie, spinazie, aubergine,
wortels [4], luzerne, asters, gerst, bonen, rode bieten, bloemkool, fresia’s, geraniums,
gladiolen, grassen, sla, voederbieten, champignons, erwten, aardbeien en tarwe [5] .
Over de waardplantstatus van uien verschillen de meningen [4,5]. In zware klei en
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lössgronden, vooral de gronden met een hoog organische stof gehalte, zijn de aantallen
wortelduizendpoten het grootst [10]. Na gele mosterd als groenbemester zitten er meer
wortelduizendpoten in de bodem dan na gerst, rogge en haver [11]. Doordat
wortelduizendpoten zich voeden met afgestorven plantenresten, gisten, schimmels,
mest en grond [12], lijkt de vermeerdering niet afhankelijk van de voorvrucht, maar des
te meer van de bodemstructuur en de hoeveelheid vocht in de bodem [5]. Om deze
reden is in onderstaand bodemplagenschema weinig informatie opgenomen over de
vermeerdering.
2.16.4 Schade
Wortelduizendpoten voeden zich met afgestorven plantenresten, gisten, schimmels,
mest, grond en planten [12]. Ze vreten pas aan levende planten als ze voedselgebrek
hebben [13]. Wortelduizendpoten zijn het meest actief op klei- en lössgronden met een
losse structuur [10,14] en worden niet aangetroffen op zandgronden [15]. Ze kunnen
zelf niet graven en kunnen zich in een vaste structuur dus slecht bewegen [6]. Ze hebben
bij voorkeur een jonge, losse, rijkelijk bemeste grond. In gematigde gebieden kunnen ze
schade doen in aardappelen, bieten en maïs [6]. Schade bij deze gewassen kenmerkt zich
doordat ze niet of zeer vertraagd opkomen [1,6,7]. Ze kunnen ook schade veroorzaken in
chrysanten [8], asperges [9], selderij, sla, komkommer, tomaten, radijs, peterselie,
spinazie, aubergine, wortels [4], luzerne, asters, gerst, bonen, rode bieten, bloemkool,
fresia’s, geraniums, gladiolen, grassen, sla, voederbieten, champignons, erwten,
aardbeien en tarwe [5]. Over schade in uien verschillen de meningen [4,5]. Over de
hoeveelheid schade is nergens iets vermeld, daarom is in het bodemplagenschema bij
alle hier bovengenoemde gewassen gekozen voor de kleur geel dat staat voor 5-15%
schade.
2.16.5 Bodemplagenschema
Grondsoort
Gewas
Aardappel
Suikerbiet

K, ZA
Schade/
vermeerdering
?
?

Ui
Maïs
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Rogge
Haver
Triticale
Luzerne
Winterkoolzaad
Zomerkoolzaad
Hennep
Cichorei
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Uitleg/bron schade
[6]
[1]. Op een proefveld in 1992 was
slechts 25% van de planten over [16]
[4,5]
[7]
[5]
[5]
[5]
[5]

[5]
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Uitleg/bron
vermeerdering

[11]
[11]
[11]
[11]

Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie
Peen
Schorseneer

?
?
?
?
?
?

Prei

?

Witlof

?

Sluitkool

?

Aardbei

?

Asperge

?

Dahlia

?

Gladiool

?

Lelie

?

Tulp

?

Bladrammenas
Gele mosterd
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool
Tagetes

?
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•
?
?
?
?
?
?

[5]
[5]
[5]
[4]
[4]
wordt op zand geteeld, waar
wortelduizendpoten niet worden
aangetroffen [15]
wordt op zand geteeld, waar
wortelduizendpoten niet worden
aangetroffen [15]
wordt op zand en lichte zavel geteeld,
waar wortelduizendpoten niet worden
aangetroffen [15]
[4], omdat bloemkool ook schade kan
ondervinden
ze kunnen schade veroorzaken aan
aardbeien [5], maar ze worden vooral
op zand geteeld, waar
wortelduizendpoten niet worden
aangetroffen [15]
ze kunnen schade veroorzaken aan
asperges [9], maar ze vooral op zand
worden geteeld waar
wortelduizendpoten niet worden
aangetroffen [15]
wordt uitgeplant, waardoor schade
niet te verwachten is. Staan bovendien
vooral op zandgronden, waar
wortelduizendpoten niet worden
aangetroffen [15]
[5], maar wordt uitgeplant, waardoor
schade niet te verwachten is
wordt uitgeplant, waardoor schade
niet te verwachten is. Staan bovendien
vooral op zandgronden, waar
wortelduizendpoten niet worden
aangetroffen [15]
wordt uitgeplant, waardoor schade
niet te verwachten is. Staan bovendien
vooral op zandgronden, waar
wortelduizendpoten niet worden
aangetroffen [15]
[11,17]
[5]
[5]

wordt op zand geteeld, waar
wortelduizendpoten niet worden
aangetroffen [15]
66

Japanse haver

?
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2.17 Gevlekte akkerslak (Deroceras reticulatum)
2.17.1 Algemeen
Landslakken worden onderverdeeld in huisjesslakken en naaktslakken, waarvan vrijwel
uitsluitend de laatste groep economische schade veroorzaakt in de Nederlandse
akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. In Nederland komen circa 25 soorten
naaktslakken voor; een zoekkaart met de actuele naamgeving geeft een overzicht van de
in Nederland voorkomende soorten [1]. Enkele soorten worden in verband gebracht met
economische schade. Door een goede aanpassing aan de huidige cultuurmaatregelen is
de gevlekte akkerslak (Deroceras reticulatum) de meest belangrijke veroorzaker van
schade [4]. Inschatting over de frequentie en omvang van slakkenschade is in Nederland
lastig door het ontbreken van harde gegevens. Ad hoc komen meldingen binnen en
waarnemingen vinden tegenwoordig semiprofessioneel plaats [2]. De laatste decennia
lag de nadruk op oplossingsgerichte projecten waarmee de effectiviteit van bestrijdingsof beheersmaatregelen tegen slakken in verschillende gewassen werd vastgesteld [3,4].
Omvang en monitoring van slakkenproblemen in aardappelen zijn onderzocht, inclusief
een inventarisatie en mogelijkheden van aanpak in aardappelen, wintertarwe en
koolzaad [3]. Schade komt vooral voor op de zwaardere klei- en lössgronden en
nauwelijks op zand- en veengronden. In jaren met frequente neerslag worden meer
slakken waargenomen. De ervaring is dat dan ook meer schade plaatsvindt dan in
drogere jaren. Gevlekte akkerslakken komen in heel Nederland verspreid over
cultuurpercelen voor. Onder vochtige of zachte weersomstandigheden worden vrijwel
alle stadia van gevlekte akkerslakken jaarrond aangetroffen, met pieken in het voorjaar
en het najaar. Dit maakt deze soort ook tot één van de belangrijkste soorten die de
gewassen belagen en is tevens het meest intensief onderzocht. In het
bodemplagenschema wordt deze slak bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Wegslakken (Arion sp.) veroorzaken vooral schade in perceelsranden (gewone wegslak)
of pleksgewijs in het perceel (zwarte wegslak). Kielnaaktslakken en wormnaaktslakken
zijn vrijwel uitsluitend ondergronds actief en veroorzaken zeer incidenteel economische
schade in aardappelen, terwijl aardslakken in Nederland niet direct gerelateerd worden
aan economische schade. In de ons omringende landen wordt de spaanse wegslak als
zeer schadelijk aangemerkt, maar kennis omtrent de aanwezigheid evenals de schade in
Nederland is beperkt.
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Foto 17. Gevlekte akkerslak (Foto: PPO).

2.17.2 Levenscyclus
De gevlekte akkerslak legt enkele honderden eitjes per slak, afgezet in de bodem of
onder plantendelen en op andere vochtige plaatsen. Na enkele weken verschijnen jonge
slakjes van circa twee mm groot. Qua vorm zijn ze gelijk aan de volwassen slakken. Na
enkele maanden zijn de akkerslakken volwassen. De meeste overige soorten hebben
ruwweg een jaarcyclus. De ontwikkeling van zowel ei als het juveniele stadium is sterk
afhankelijk van temperatuur en voedselaanbod.
2.17.3 Waardplanten en vermeerdering
De meeste gewassen kunnen door naaktslakken aangevreten worden, waarbij een
voorkeur voor jonge, zachte plantendelen of vruchten bestaat. Akkerslakken en enkele
wegslaksoorten veroorzaken schade aan pas geplante koolplanten. In spruitkool vreten
ze aan de spruiten, het oogstbare product. Koolzaad in het kiemplantstadium kan
compleet worden weggevreten door voornamelijk akkerslakken en wegslakken. Dit kan
ook voorkomen in graan en graszaad. Het compenserend vermogen (uitstoelen,
plantdichtheid) van graan kan echter toch leiden tot een acceptabele korrelopbrengst. In
aardappelen veroorzaken de kiel- en wormnaaktslakken en enkele soorten wegslakken
schade aan de knollen, maar de akkerslakken voeden zich op de bovengrondse
plantendelen.
Slakken hebben een voorkeur voor vochtige omstandigheden bij temperaturen rond de
20˚C. Onder deze condities kunnen zeer veel eitjes in korte tijd uitkomen doordat per
slak periodiek tien tot twintig eitjes worden afgezet. Op vochtige kleigronden is dit
sneller het geval dan op de drogere zandgronden.
2.17.4 Schade
Schade vindt in vochtige zomers en zachte winters jaarrond plaats, met uitschieters bij
zaaien en planten in het voorjaar of najaar. Zeer jonge slakjes eten reeds zacht
plantmateriaal, maar slakken eten ook organische stof, algen, vruchten en knollen.
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2.17.5 Bodemplagenschema
K

Grondsoort
Gewas
Aardappel

Schade/
vermeerdering


Suikerbiet



Uitleg/bron schade
[2,3,4,6]
gewas, niet funest;
knol, incidenteel door
bodemslakken
[4,6] incidenteel

Ui



zeer incidenteel. In [16]
niet genoemd

Maïs



laat zaaimoment

Wintertarwe



compenserend
vermogen

Zomertarwe
Wintergerst




compenserend
vermogen
compenserend
vermogen

Zomergerst
Rogge
Haver
Triticale
Luzerne







compenserend
vermogen
compenserend
vermogen
compenserend
vermogen
compenserend
vermogen
?

Winterkoolzaad
Zomerkoolzaad
Hennep
Cichorei
Erwt (conserven)
Stamslaboon
Veld-/tuinboon
Spinazie



?
?



?

compenserend
vermogen
[10]
[9]

Peen
Schorseneer
Prei


?
-

Witlof
Sluitkool




Aardbei



Asperge

?
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Uitleg/bron
vermeerdering
rooien is destructief/dit
gewas levert weinig
gewasresten
rooien is destructief/dit
gewas levert weinig
gewasresten
rooien is destructief/dit
gewas levert weinig
gewasresten
weinig gewasresten/open
gewas
groene dichte vegetatie,
gevolgd door open,
afrijpende vegetatie
Zomerteelt
groene dichte vegetatie,
gevolgd door open,
afrijpende vegetatie
zand [7]
zand [7]
zand [7]
meerjarig gewas

[15]
[8]

[8]
aanwezigheid
oogstproduct

korte teeltduur

zeer incidenteel schade

open gewas / weinig
gewasresten

kluitplant (meest
gevoelige stadium
gepasseerd)
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Dahlia
Gladiool
Lelie
Tulp
Bladrammenas
Gele mosterd
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Facelia
Witte klaver
Bladkool
Tagetes
Japanse haver

?
?
?
?







?
?

open gewas, meerjarige
teelt

[14]
[8]
bij zaai
bij zaai
[2,8]

gunstig klimaat
meerjarig gewas
meerjarig gewas
vorstgevoelig [10]

kluitplant/blad
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3

Samenvatting, conclusie en aanbevelingen

Deze studie over Nederlandse bodemplagen heeft geleidt tot een eerste exemplaar van
een overzichtelijk schema met gewassen in relatie tot schadepotentieel en
vermeerdering.
Achtergrondinformatie over levenscycli, waardplanten, vermeerdering en schade is
verzameld en beschreven van zeventien plagen in 40 landbouwgewassen. Per plaag is
aangegeven op welke grondsoort deze (hoofdzakelijk) voorkomt en substantiële schade
kan veroorzaken. Deze informatie biedt nieuwe mogelijkheden om beter te anticiperen
op de grilligheid en incidentie van bodemplagen. Het rapport vloeit voor uit een
samenwerkingsverband tussen HLB, IRS en PPO.
Het resultaat is een bodemplagenschema (Bijlage); een semi-kwantitatieve inschatting
van het risico op schade en vermeerdering van de plagen. Een schema dat kan worden
gebruikt als een beslissingsondersteunend middel voor telers en adviseurs. Bovendien
geeft het schema aan of het telen van een gewas op een bepaald perceel meer of minder
risico’s met zich meebrengt op basis van de aanwezigheid van een plaag en de
voorvrucht die wel of niet als waardplant wordt beschouwd. Het kan ook een antwoord
zijn op de veranderende mogelijkheden voor het toepassen van pesticiden. Daarnaast is
het een schema dat een basis biedt voor een milieuvriendelijke en duurzame aanpak van
bodemplagen. Het sluit aan bij de systematiek van het bestaande aaltjesschema en
inzicht geeft over de bodemplagenproblematiek naast aaltjes. Het schema is een
samenvatting van de beschikbare kennis over bodemplagen en geeft ook een indicatie
waar kennis en informatie nog ontbreekt.
Het bodemplagenschema komt volgens de auteurs het best tot zijn recht als het een
dynamisch karakter krijgt. Hiermee wordt bedoeld dat:
1.
2.
3.
4.
5.

Ontbrekende kennis aan het schema kan worden toegevoegd.
Verandering in inzicht en ervaring in het schema kan worden ingepast.
Nieuwe Nederlandse bodemplagen kunnen worden toegevoegd.
Relevante groepen bodemplagen verder in soorten worden onderverdeeld.
Andere gewassen aan het schema kunnen worden toegevoegd.

Een volgende stap is om het bodemplagenschema volgens het beschreven dynamische
karakter te digitaliseren en op internet beschikbaar te stellen. Voor de toekomst is het
verstandig om na te gaan wat nodig is om het bodemplagenschema up-to-date te
houden. Inhoudelijk kan aandacht gegeven worden aan het beschrijven en inschatten
van risico’s van schadelijke soorten die generiek onder één naam zijn ondergebracht,
zoals emelten en ritnaalden; biologisch verschillen tussen soorten binnen een familie of
groep kunnen een goede en doeltreffende aanpak belemmeren. Het huidige
aaltjesschema kan als voorbeeld dienen om alle technische mogelijkheden te benutten
voor een gebruiksvriendelijke en praktische implementatie van het
bodemplagenschema. Het resultaat levert naar verwachting een compleet product op
wat telers goed kunnen gebruiken in hun aanpak tegen bodemplagen.
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Bijlage: schema bodemplagen
Duizendpotigen

Slakken

Deroceras reticulatum
Gevlekte akkerslak

Scutigerella immaculata
Wortelduizendpoten

Blaniulus guttulatus
Gespikkelde miljoenpoot

Agrotis exclamationis
Aardrups

Tipula paludosa
Weidelangpootmug

Hydraecia micacea
Aardappelstengelboorder

Rupsen (Lepidoptera)

Psila rosae
Wortelvlieg

Delia antiqua
Uienvlieg

Delia radicum
Koolvlieg

Delia platura
Bonenvlieg

Pegomya betae
Bietenvlieg

Phyllopertha horticola
Rozenkever

Agriotes lineatus
Gestreepte kniptor

Tweevleugelden (Diptera)

Melolontha melolontha
Meikever

Kevers (Coleoptera)

Atomaria linearis
Bietenkevertjes

Onychiurus armatus
Springstaarten

Sminthurus virides
Bolvormige springstaart

Springstaarten (Collembola)

K

D, K, Z, ZA

K, ZA

K, ZA, Z

Z
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Z

K, ZA

K, ZA
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-

•

-

-

-

-

•

-

-

-

•

••

•

*

?

•
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suikerbiet

*

-

•••

-

-

-
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