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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Als aanvragende bedrijven van het praktijknetwerk hebben we regelmatig last van allerlei ziekten en plagen. 
Deze worden al jaren chemisch bestreden, omdat afnemers een schoon product eisen. Als hoofdaanvrager 
leveren we uitgangsmateriaal aan collega-kwekers, die dit verder opkweken voor de consument. De 
consument wil nu eenmaal goed uitziende planten zonder ziekten, plagen of beschadigingen. We zijn van 
mening dat chemie niet langer de (enige) oplossing is om ziekten en plagen aan te pakken, want deze 
middelen hebben vaak negatieve neveneffecten. Ongewild worden er ook andere nuttige beestjes gedood, 
zoals bijen en andere bestuivers. De chemische gewasbeschermingsmiddelen komen via verwaaiing en 
uitspoeling vaak op plaatsen waar dat niet is gewenst. Als hoofdaanvrager zitten we bijvoorbeeld dicht 
tegen een natuurgebied. Afgelopen tijd hebben we de eerste ervaringen opgedaan met biologische 
gewasbescherming. Er blijkt veel mogelijk met roofmijten tegen bonenspint, een  schadelijk plaaginsect. 
Helaas ontstonden er problemen met andere plagen, zoals trips, weekhuidmijten en citrusspint. Voorheen 
werden deze plagen bestreden tezamen met bonenspint door de chemische gewasbeschermingsmiddelen. 
De roofmijten bestrijden dus wel de bonenspint, maar andere plagen vereisen andere biologische 
bestrijders. Dergelijke ervaringen hebben ook onze mede-aanvragers. We zijn op zoek naar een complete 
milieuvriendelijke plaagbestrijding voor onze bedrijven. 

1.2 Doel van het project 
Het doel van het netwerk is om plagen op onze bedrijven milieuvriendelijk aan te pakken. Breedwerkende 
middelen moeten vervangen worden door optimaal gebruik te maken van spontaan voorkomende natuurlijke 
vijanden, zonodig ondersteund door het inzetten van biologische bestrijders. Als dat niet effectief is, moet 
er gekozen worden voor selectief werkende middelen, zodat alleen de plaag wordt gedood en nuttige 
organismen gespaard blijven. Hiermee stimuleren we de benodigde biodiversiteit en verminderen we de 
emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu.  

1.3 Aanpak 
Biologische bestrijding in de boomkwekerij is al jaren in ontwikkeling. Er worden steeds stapjes gemaakt. 
Nieuwe plagen vragen weer om nieuwe aanpakken. In het verleden is er te vaak gefocust op een enkele 
plaag, waardoor een andere plaag weer voor een uitbraak zorgde. Daardoor raken we als kwekers 
teleurgesteld en schakelen terug naar chemische bestrijding.  
 
In dit project is gekozen om te werken volgens een integrale aanpak, waarbij vooraf wordt rekening 
gehouden met alle voorkomende plagen. 
In dit netwerk is er direct contact tussen kwekerijen, onderzoeksinstelling, voorlichtingsinstantie en de 
ontwikkelaars van biologische bestrijders, waardoor er maximaal wordt geprofiteerd van elkaars kennis en 
ervaring. Biologische bestrijders, die nog in ontwikkeling zijn bij de leveranciers, kunnen in een vroeg 
stadium getest worden op onze bedrijven. Dit project wil via deze aanpak een doorbraak geven voor de 
inzet van biologische bestrijders en natuurlijke vijanden. 
 
Per bedrijf wordt een inventarisatie gemaakt van aanwezige ziekten en plagen. Op basis daarvan wordt een 
strategie opgesteld, met daarin het testen van biologische bestrijders, gebruik maken van natuurlijke 
vijanden, een minimale inzet van chemische middelen en het vermijden van breed werkende chemische 
middelen. Aan het einde van het eerste jaar zijn de resultaten geëvalueerd en zijn verbeteringen 
aangebracht in de strategie. In het tweede jaar is de strategie verder doorontwikkeld. 
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De plannen en resultaten zijn besproken in groepsbijeenkomsten. 
 
Het praktijknetwerk bestond uit de volgende partijen: 
Kwekers: 
• Ergon Kwekerij – Eindhoven 
• Van de Lockant Potcultuur – Gassel 
• Kwekerij Van de Langenberg – Boxtel 
 
Onderzoek: 
• Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Wageningen UR) – Lisse 
 
Voorlichting: 
• DLV Plant team Boomteelt – Boxtel 
 
Leveranciers biologische bestrijders in het praktijknetwerk 
• Biobest (leverancier bij V.d. Lockant en in 2014 ook bij Ergon) 
• Koppert (leverancier bij V.d. Langenberg) 
• Syngenta (beperkt in 2013 bij Ergon) 
 
Het praktijknetwerk was een 2-jarig project en is uitgevoerd in de periode 1 december 2012 tot 30 
november 2014. 
In deze eindrapportage zijn de ervaringen verzameld.  
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2 Uitvoering in 2013 

In winter 2012/2013 is per bedrijf een inventarisatie gedaan van belangrijke ziekten en plagen. 
Met informatie van Koppert en Biobest zijn neveneffectenkaarten gemaakt van de meest gebruikte 
chemische gewasbeschermingsmiddelen (Bijlage 1). 

2.1 Kwekerij Ergon 

2.1.1 Opstellen bestrijdingsstrategie 
Binnen in de kas: 
Waar we de ervaring al in hebben en komende jaar voort willen zetten: 
Spint bestrijding:  ervaring met roofmijten Amblyseius andersoni, Phytoseiulus persimilis (eerder hebben we 

hier ook wel Amblyseius swirskii en N. californicus uitgezet) 
Luis bestrijding: inzet sluipwesp Aphidius colemani en A. ervi 
Rouwmuggen: Hypoaspis miles en Steinernema feltiae 
Taxuskever:  Aaltjes (Heterorhabditis bacteriophora)                         
  
Nieuw in 2013 
Sciara: In stekkassen roofkever Atheta coriaria uitzetten 
 
Buiten op containerveld/tunnels: 
Waar we al ervaring in hebben en willen voortzetten 
Taxuskever Aaltjes (Heterorhabditis bacteriophora) 
In het verleden hebben we al wel roofmijten uitgezet tegen spint in een vorig project.  
  
Nieuw in 2013: 
Spint- en weekhuidbestrijding in Hedera en in bladverliezende Viburnum.  
Aangezien weekhuidmijten naast spint een probleem kunnen vormen, wordt aangeraden naast A. andersoni 
ook regelmatig N. cucumeris uit te zetten. 
Voorstel: 

• A. andersoni 2 tot 3 keer 25 stuks /m2 met een interval van enkele weken. 
• N. cucumeris 2 tot 3 keer 50 stuks/m2 met een interval van enkele weken. 
• Uitzetten vroeg in de ochtend of laat op de avond 

2.1.2 Verloop van biologische bestrijding 
Overzicht van uitgevoerde behandelingen bij Ergon in 2013: 
Tijdstip Wat uitgezet Aantal

/m2 
Waargenomen Gecorrigeerd Opmerking 

maart     Kas afgespoten met 
Vertimec + Calypso. 

 Hypoaspis miles  Rouwmug- 
larven. 

 Is continue preventief 
uitgezet op alle stekken. 

Half april 
(stekkas) 

A. andersoni (1) 20    

Half mei 
(afhardkas) 

A. andersoni (1) 20    

Eind mei A. andersoni (2) 20    
Eind mei  Graanpollen 1/1000 

m2 
  Opkweek van sluipwespen 

(A. colemani en A. ervi).  
Begin juli   Nog geen spint  Nog niet gecorrigeerd! 
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Tijdstip Wat uitgezet Aantal
/m2 

Waargenomen Gecorrigeerd Opmerking 

of luis! 
2e helft juli     2x Cantack 

gespoten 
Flinke spint aantasting in 
Kiwi en Passiflora. Alleen 
de gevoelige gewassen 
gespoten. 

Half aug. A. andersoni (3) + 
P. persimilis 

25 
10 

  Geen spint meer 
gevonden. 

Eind aug. A. andersoni (4) + 
P. persimilis 

25 
? 

   

3 sept   Monstername 
50 bladeren 

 Kiwi meest spint gevoelig! 
(midden in de plant blad 
geplukt) 

Begin okt.   Resultaat; 
Niks gevonden! 

  

Half 
oktober 

    Alles opnieuw afgespoten 
met Vertimec en Decis 

 
In de kas is een graanluiskweek opgestart om een populatie van sluipwespen te krijgen voor de 
luisbestrijding. Dit jaar is er geen luis- en weekhuidmijtaantasting in de kas geweest. Dit is bijzonder voor 
Ergon. Mogelijk dat het koude voorjaar ook een rol gespeeld heeft. 
 
In de stekkas is in april als proef een emmer met Atheta (roofkevers) uitgezet tegen varenrouwmug. De 
roofkevers zijn niet teruggevonden. Na verloop van tijd zat de emmer vol met rouwmuggen. Deze proef is 
dus niet geslaagd. Na uitzetten van aaltjes (Steinernema feltiae) kwam varenrouwmug wel onder controle. 
 
Er is twee keer gespoten met Cantack na een spintuitbraak in de gevoelige gewassen Kiwi en Passiflora. Er 
zijn op 30 augustus opnieuw roofmijten uitgezet. De spint werd later dan normaliter gevonden.  
In september is Kiwi (meest spintgevoelige gewas) in de afhardkas bemonsterd, ca. 50 m2, totaal 50 
blaadjes. 
Resultaat bemonstering: Geen (roof)mijten of insecten 
 
Eind van de zomer is de Passiflora-stek opgepot en weggezet in tunnels. Begin september zijn  
twee bedden bemonsterd, totaal 350 m2. Hierin zijn 100 blaadjes geplukt voor bemonstering. Tijdens 
plukken werd een klein spintplek gevonden. 
Resultaat bemonstering: 5 tripsen; geen roofmijten. 
 
Buiten was er veel last van taxuskever, waardoor er ingegrepen moest worden met Steward en Calypso. 
Daarom is hier uiteindelijk geen biologische bestrijding opgestart. 

2.1.3 Evaluatie 
De luisbestrijding met graanpollen verliep goed. Weekhuidmijten kwamen (in tegenstelling tot eerdere jaren) 
niet voor. De spintbestrijding verliep beter dan andere jaren. Alleen in enkele gevoelige gewassen kwam 
spintaantasting voor. Dit kon met 2 x bestrijding worden opgelost. De vestiging van de roofmijten in het 
gewas blijkt nog wel lastig. Tijdens het scouten, is maar af en toe één roofmijt gevonden. In de 
monstername begin september werden helemaal geen roofmijten gevonden. In de gevoelige gewassen is 
eind mei voor het laatst roofmijten uitgezet, waarna in juli een flinke spintaantasting was ontstaan. Het is 
blijkbaar beter om in deze spintgevoelige gewassen ook in juni nog een keer roofmijten uit te zetten. 
Aan het eind van het teeltjaar is er een bespuiting gedaan met Vertimec en Decis met als doel om het 
volgende jaar zo schoon mogelijk te starten. Dit is gedaan op wens van de afnemers om zo min mogelijk 
risico te lopen. In de toekomst zal moeten worden nagegaan in hoeverre dit nog noodzakelijk is. 
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Vanwege noodzakelijke inzet van Calypso in de buitenteelt tegen taxuskever kon hier geen proef worden 
opgestart. 
 
Probleem bij Ergon was de lange levertijd van de biologie door de toeleverancier: soms werd pas na 2 
weken na een bestelling geleverd. Dit is niet acceptabel voor een betrouwbare biologische bestrijding. 
Ergon zal in 2014 overstappen naar een nieuwe leverancier. 

2.2 Van de Lockant Potcultuur 

2.2.1 Opstellen bestrijdingsstrategie 
Speerpunten bij Van de Lockant voor 2013 waren: 

• Skimmia in kas: citrusspint en bonenspint 
• Hydrangea paniculata 'Limelight' buiten: weekhuidmijt en spint 
• Buddleja buiten: spint 

In samenwerking met Biobest is er een plan opgesteld. Behalve begeleiding door DLV Plant zal Biobest de 
proeven intensief volgen. 1 keer per 3 weken komt er iemand langs van Biobest. 
Er is afgesproken dat als we een andere plaag tegenkomen, eerst contact hebben met Biobest om te 
bekijken wat we gaan doen. Als we in de buurt gaan spuiten, gaan we dit ook melden aan Biobest om te 
kijken of dit ook nog van invloed is. De beestjes die we gaan inzetten worden door Biobest zelf aangeleverd, 
dit gebeurt zo omdat Biobest nog geen leveranciers heeft in Nederland voor de boomkwekerij. 
 
We gaan met drie proeven werken voor het praktijknetwerk: 
 
Proef 1. Skimmia: roofmijten inzetten tegen citrus- en bonenspint. 
Deze planten staan in de kas. Deze ruimte is 750 m2 groot. Biobest adviseert 21.500 stuks Amblyseius 
andersoni in combinatie met 10.000 stuks Phytoseiulus persimilis. Op het moment van inzetten was er 
weinig tot geen spint te vinden. Phytoseiulus persimilis is gekozen om de spint die er eventueel nog zou 
zitten op te ruimen. Deze roofmijt heeft spint nodig om te overleven anders sterft deze na een dag of vijf. 
De Amblyseius andersoni  is gekozen omdat deze langer zonder spint kan en dus ideaal is voor de langere 
werking in de teelt. De Amblyseius andersoni komt van nature ook in Nederland voor en kan  langere tijd 
overleven zonder spint. Hierdoor zal deze meer gaan zoeken en het gewas langer schoonhouden. 
Amblyseius andersoni heeft affiniteit voor de skimmia’s en verschillende buitenteelten en wordt vaak 
spontaan gevonden. De roofmijtsoort overleeft helaas niet makkelijk op citrusspint en heeft geschikte 
prooien nodig om zich te kunnen vestigen. Daarom wordt gekozen voor de strategie "elke 3 of 4 weken 
uitzetten". 
 

 
Typische schade van citrusspint in Skimmia. 
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Proef 2. Hydrangea paniculata 'Limelight': roofmijten tegen topmijt en spint. 
Deze planten komen buiten te staan. Hier is gekozen om 3 dagen voor het oppotten 10.000 Amblyseius 
andersoni uit te zetten op de stektrays. Dit is besloten om een goede verspreiding te hebben. 
 
Proef 3.  Buddleja in soorten: roofmijten tegen spint. 
Deze planten staan 2e helft mei buiten gepot. De planten zijn 5 tot 7cm groot en raken elkaar nog lang niet. 
Hier zijn 15.000 Amblyseius andersoni in gezet op een oppervlakte van 300 m2, dus 50 roofmijten/m2. 
Gedurende het seizoen zal er regelmatig opnieuw A. andersoni worden uitgezet. Biobest stelt voor om te  
kijken of de spint zich ook via de bark gaat verplaatsen of huisvesten om later in de plant terug te komen. 
 

2.2.2 Verloop van biologische bestrijding 
Proef 1. Skimmia: roofmijten inzetten tegen citrus- en bonenspint. 
Totaal zijn er 5 keer roofmijten uitgezet. Citrusspintaantasting is vanaf het begin van de proef ontstaan en is 
er tweemaal chemisch gecorrigeerd (Scelta). Bonenspint was het hele seizoen geen probleem. Er is 2 keer 
gespoten tegen bladrollers. In bladmonsters in een partij ‘Rubella’ van 350 m2 zijn begin september geen 
roofmijten (A. andersoni) teruggevonden.  

Skimmiateelt in de kas, waarin roofmijten zijn uitgezet. 

 
Overzicht van uitgevoerde behandelingen in Skimmia in de kas in 2013 (750m2): 
Tijdstip Wat uitgezet Aantal/

m2 
Waargenomen Gecorrigeerd Opmerking 

Half april     Afgespoten met Cantack 
(eibestrijding) 

Week 21 
(eind mei) 

A. andersoni 
P. persimilis 

25 
10 

   

Week 22   Citrusspint Scelta (1) Citrusspint hoekjes 
Week 23   Bladrollers Steward (1)  
Week 24 
(half juni) 

A. andersoni 
P. persimilis 

25 
10 

   

   Citrusspint Scelta (2) Citrusspint hoekjes 
Week 26 
(eind juni) 

A. andersoni 
P. persimilis 

25 
10 

   

5 juli   Bijeenkomst bij 
van de Lockant 

 Juliette Pijnakker  
Toepassing; Nutrimite 
(stuifmeel) 

Juli Nutrimite    1x verblazen over gewas 
(proef) 

Week 28 
(half juli) 

A. andersoni 
P. persimilis 

25 
10 

   

Begin aug.   Diverse roofmijten! Steward (2) Mooi biologisch 
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Tijdstip Wat uitgezet Aantal/
m2 

Waargenomen Gecorrigeerd Opmerking 

Bladrollers evenwicht in de kas! 
Week 32 
(begin aug) 

A. Andersoni 
P. Persimilis 
F. acarisuga 

25 
10 
0,5 

  Proefje met 
spintroofgalmug! 

3 sept.   Monstername 
middelste bladlaag 
100 bladeren op 
350 m2 

 Alleen cv. Rubella (C2) 
bemonsterd 

Begin okt.   Resultaat; 
1 spintmijt 
1 roofmijt 

 Roofmijt onbekend (geen 
Phytoseiidae) 

 
Proef 2. Hydrangea paniculata 'Limelight': roofmijten tegen topmijt en spint. 
De partij (totaal 300 m2) is verdeeld over twee blokken (bij loods en bij heg). Bij de start is in alle stekken  
voor het oppotten de roofmijtsoort A. andersoni in de trays uitgezet.  

Roofmijten zijn voor het oppotten op de trays uitgezet. 

Na het oppotten is alleen op het deel bij de loods in week 24, 26, 28 en 32 de roofmijt A. andersoni 
uitgezet in hoge dosering (ca. 60/m2). Beide delen zijn in september apart bemonsterd (60 resp 70 
blaadjes). In beide monsters werden geen roofmijten teruggevonden, alleen enkele stofluizen, een 
springstaart en een bladluis. In de zomer is tripsaantasting ontstaan, waartegen 2x met Vertimec en Decis 
gespoten is. Er is geen aantasting door weekhuidmijten opgetreden. Vorig jaar was dit wel een probleem. 
Mogelijk dat het stek van andere moerplanten komt. 
 
Proef 3.  Buddleja in soorten: roofmijten tegen spint. 
De proef was in totaal 300 m2. Na het oppotten (2e helft mei buiten) zijn er 50 roofmijten/m2 ingezet. Dit is 
herhaald in week 24, 26, 28 en 32. Alleen in cv. ‘Pink Delight’ was in augustus een kleine spintaantasting 
ontstaan; deze is niet gespoten (als experiment); vlak erna zijn opnieuw roofmijten uitgezet. De haard werd 
niet groter. Van de cv. ‘Pink Delight’ (2 bed) en cv. ‘White Profusion’ (3 bedden) zijn begin september in 
totaal 50 blaadjes geplukt voor monstername. Hierin zijn geen spintmijten, roofmijten of andere insecten 
aangetroffen. Aan het eind van het seizoen was er ook sprake van een forse tripsaantasting. 

Vlak na het oppotten zijn de Buddleja-planten nog erg klein.  
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2.2.3 Evaluatie 
Skimmia: Ondanks de vroege inzet van Cantack en het uitzetten van roofmijten ontstond toch twee keer een 
aantasting door citrusspint. Ondanks de herhaalde introducties, heeft de roofmijt A. andersoni zich niet 
gevestigd en is daardoor niet effectief gebleken om citrusspint in Skimmia onder controle te houden. 
Bonenspint bleef wel prima onder controle. Aanpak van bladrollers vraagt nadere aandacht. 
 
Hydrangea: In de buitenteelt is het nog zeer moeilijk om een goede biologische bestrijding te krijgen. De 
roofmijten vestigen zich moeilijk in de gewassen buiten. Het opgepotte stek in 2 liter pot is zeer klein, 
waardoor er een slecht microklimaat ontstaat voor roofmijten! (lage RV’s). Waarschijnlijk zijn ook door het 
warme en droge weer (zeer lage RV’s) in de zomer de uitgezette roofmijten snel verdroogd! De vraag is ook 
of bark op de potten een nadelig effect heeft? De toplaag van de pot is zeer droog. 
Daarnaast is de tripsontwikkeling in de zomer een probleem. In juli was er een zeer grote aantasting en 
moest in het hele blok ingegrepen worden met Vertimec en Decis (2x), wat schadelijk is voor roofmijten. Na 
circa 14 dagen is er opnieuw roofmijten uitgezet. Spint en weekhuidmijten vormden overigens geen 
probleem. Mogelijk dat de Vertimec-bespuiting tegen trips ook een nevenwerking tegen deze plagen had. 
 
Buddleja: De biologische bestrijding van spint in Buddleja verliep goed met de inzet van A. andersoni. Er 
was een kleine spintuitbraak in een gevoelige cultivar, maar inzet van chemische middelen was niet nodig. 
Aan het eind van het groeiseizoen werd ook trips geconstateerd in het gewas, maar dit was dermate laat 
dat er niet meer chemisch ingegrepen is. 

2.3 Kwekerij Van de Langenberg 

2.3.1 Opstellen bestrijdingsstrategie 
De top 3 van gewas-plaagcombinatie bij V.d. Langenberg is als volgt: 
 
1. Skimmia - bonenspint en citrusspint, buitenteelt 
2. Skimmia - Bladrollers, binnen en buitenteelt 
3. Pieris, Azalea, Skimmia – trips, weekhuidmijt, varenrouwmug, binnen en buitenteelt 
 
Spint 
In 2012 zijn op dit bedrijf proefsgewijs goede resultaten behaald met spintbestrijding in de kas door middel 
van het uitzetten van roofmijten. Dit jaar is de insteek om dit door te trekken naar de gehele kasteelt 
Skimmia en als proef ook naar de buitenteelt van Skimmia. Vanwege het feit dat de buitenteelt onder 
schaduwdoeken staat waaronder een relatief goed microklimaat zal zijn, is de verwachting dat de roofmijten 
zich goed vermeerderen. 
 
Kasteelt 
Zodra de temperatuur boven 10 graden blijft preventief uitzetten van 25 roofmijten per/m2 van Neoseiulus 
californicus (Spical). De potten moeten hiervoor nog tegen elkaar staan of de planten moeten met het 
eerste schot tegen elkaar aangegroeid zijn. Drie weken later afhankelijk van de spintdruk nogmaals 25 
stuks per m2 uitzetten. 
Afhankelijk van de spintdruk kan er in het seizoen in de haarden een koker Phytoseiulus persimilis uitgezet 
worden. 
 
Buitenteelt 
Voor de buitenteelt starten we binnen als de potten nog tegen elkaar staan met 10 stuks/m2 met N. 
californicus, zodra de temperatuur het toelaat. Een week nadat de planten buiten gezet zijn 15 stuks/m2 
met N. californicus. Drie weken daarna 25 stuks/m2 N. californicus. 
 
Voor binnen en buiten geldt uitzetten met donker weer op een droog gewas. 
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Anjerbladrollers (Cacoecimorpha pronubana) 
De anjerbladroller overwintert in rupsvorm en zal naar verwachting onder glas in april de eerste motjes 
geven die opnieuw eieren gaan leggen. Deze eerste vlucht wordt vaak over het hoofd gezien waardoor later 
in de teelt de plaag een probleem kan vormen. De motjes zijn klein 1-2cm en moeilijk waar te nemen 
daarom adviseren wij om twee tot vier feromoonvallen per hectare op te hangen. De vallen zijn een 
signaalmethode zodat na het waarnemen van de motjes er een gerichte bestrijding plaats kan vinden. Na 
ongeveer 4-6 weken zullen nieuwe buisjes met lokstof toegevoegd moeten worden. 
Om de vlinders effectief te vangen kan ook een lokstofbuisje bij de blauwe vanglampen worden gehangen. 
Bespuitingen kunnen een week na signaleren van de vlinders plaatsvinden met Runner en later Fame. 
Bespuitingen zijn gericht op het doden van de rupsen en moet daarom om de 10 tot 14 dagen herhaald 
worden.  
 
Varenrouwmug 
Hypoaspis spp. zijn bodemroofmijten die larven van rouwmuggen en tripspoppen aanvallen. Preventief 
wordt dan ook geadviseerd om 150 stuks per /m2 op de stek uit te zetten. Dit kan op de stekplaten en bij 
de stek van Skimmia in eindpot in augustus worden gedaan. 
 
Waarnemen.  
Ondanks het feit dat in 2012 de bestrijding in de kas goed is verlopen, was het lastig om roofmijten terug te 
vinden in het gewas. Om een goed vertrouwen te krijgen is het aantonen van de roofmijten via 
gewasmonsters belangrijk. Koppert zal dit samen met PPO opnemen voor de mogelijkheid om dit ter plekke 
uit te voeren. Daarnaast zal tijdens de bezoeken extra aandacht besteed worden voor het signaleren van de 
biologie. 

2.3.2 Verloop van biologische bestrijding 
Bij V.d Langenberg zijn 3 proeven uitgevoerd: 

1. Skimmia in de kas: bonenspint en citrusspint 
2. Skimmia in de schaduwhal: bonenspint en citrusspint 
3. Skimmia - Bladrollers, binnen en buitenteelt 

Proef 1. Skimmia in de kas: bonenspint en citrusspint 
Overzicht van uitgevoerde behandelingen in Skimmia in de kas in 2013: 
Tijdstip Wat uitgezet Aantal

/m2 
Waargenomen Gecorrigeerd Opmerking 

Half april   1e citrusspint Cantack Voor uitzetten eerst gewas 
schoon spuiten! 

Begin mei N. californicus (1) 25   Voor ruimer zetten potten. 
13 mei   1e Mot 

anjerbladroller 
 Feromoonvallen! 

Veel geparasiteerde luizen! 
11 juni    Runner (1) Veilig voor roofmijten 
12 juni   Cicaden Steward (1) Volgens Koppert veilig voor 

californicus! 
13 juni   Citrusspint 

plekjes 
Scelta (1) Pleksgewijs gespoten. 

26 juni   Cicaden + 
bladrollers 

Steward (2) Volgens Koppert veilig voor 
californicus! 

2 juli    Runner (2) Herhaling bespuiting. 
Half juli   Citrusspint 

plekjes 
Scelta (2) Pleksgewijs gespoten 
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Tijdstip Wat uitgezet Aantal
/m2 

Waargenomen Gecorrigeerd Opmerking 

Begin Aug. N. californicus (2) 25    
3 sept.   Monstername 

100 bladeren; 
Resultaat: 
1 A. andersoni 

 cv. White Bella (C3) en cv. 
Marlot (P13)  

Begin okt. N. californicus (3) 25    
29-10   Citrusspint 

plekjes 
Scelta (3) In bes skimmia’s plekken 

met citrusspint.  
 
Op alle Skimmia’s in de kas zijn drie keer roofmijten uitgezet (N. californicus, 25/m2), begin oktober voor 
het laatst. Op slechts een paar kleine plekjes was er daarna chemische correctie nodig met Scelta tegen 
citrusspint.  Bladrollers goed kunnen bestrijden met Runner. Cicaden geven meer problemen! 
Op een deel van ca. 300 m2 zijn op 3 sept. 100 bladeren verzameld voor monstername. Cv. ‘White Bella’ 
(3L) en cv. ‘Marlot’ (13 cm) zijn bemonsterd. Hierin werd 1 spintmijt en 1 A. andersoni- roofmijt 
aangetroffen. 
 
Proef 2. Skimmia in de schaduwhal: bonenspint en citrusspint 
Overzicht van uitgevoerde behandelingen in Skimmia in de schaduwhal in 2013: 
Tijdstip Wat uitgezet Aantal

/m2 
Waargenomen Gecorrigeerd Opmerking 

Begin mei N. californicus 1x 12   In de kas voor verplaatsen 
naar schaduwhal. 

Half mei N. californicus 2x 12   Schaduwhal 
Half juni   Citrusspint 

plekjes 
Scelta 1x Pleksgewijs gespoten. 

Half juli   Citrusspint 
plekjes 

Scelta 2x Pleksgewijs gespoten 

Eind juli   Geen bladrollers  In 2012 niet onder controle 
kunnen krijgen! 

Begin Aug. N. californicus 3x 12    
3 sept.   Monstername 

150 bladeren 
 Bes Skimmia’s  

Begin okt.   Resultaat; 
2 A. andersoni 

  

Begin okt. N. californicus 4x 25    
29-10   Citrusspint 

plekjes 
Scelta 3x In bes skimmia’s plekken 

met citrusspint.  
 
In de schaduwhal (grotendeels besskimmia) zijn vier keer roofmijten uitgezet, waarvan 12/m2 nog in de kas 
voor het verplaatsen naar de schaduwhal, 2e helft mei nogmaals 12/m2. Begin augustus is voor de derde 
keer roofmijten uitgezet (12/m2) en begin okt. voor de 4e en laatste keer. Er is geen bonenspinthaard 
ontstaan, wel enkele haarden met citrusspint. In besskimmia (ca. 600 m2) zijn 150 bladeren verzameld voor 
monstername. Hierin werden 2 roofmijten A. andersoni aangetroffen. Dit is een soort roofmijt die niet is 
uitgezet, dus spontaan aanwezig was. 
 
Proef 3. Skimmia - Bladrollers, binnen en buitenteelt 
Er zijn zowel in de kas en in de schaduwhal feromoonvallen opgehangen. Hierin werden veel motjes 
gevangen. Daarna is er 2x gespoten met Runner (veilig voor roofmijten). In 2012 is plaag van de bladrollers 
niet onder controle gekregen, omdat de bestrijding vaak aan de late kant was. In 2013 was door op tijd 
signaleren met feromoonvallen en hierna gericht 2x spuiten bestrijding geen probleem!
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2.3.3 Evaluatie 
In de kas zijn goede resultaten behaald met biologische bestrijding. Met in totaal 3 x uitzetten van N. 
californicus (25/m2) trad geen bonenspint op. Hier en daar ontstonden plekken citrusspint, waarbij 
pleksgewijze behandeling met Scelta voldeed. Er ontstond onverwacht wel aantasting door cicaden, 
waardoor ingegrepen is met Steward (volgens Koppert veilig voor N. californicus). In tegenstelling tot 
eerdere jaren hoefde alleen pleksgewijs ingegrepen te worden tegen citrusspint. Omdat in de bemonstering 
wel A. andersoni werd teruggevonden en geen N. californicus, kan niet per definitie worden geconcludeerd 
dan inzetten van N. californicus heeft gewerkt. Het frequent uitzetten zal wel een bijdrage hebben geleverd. 
Vermoedelijk is N. californicus verdwenen bij gebrek aan voedsel. 
 
In schaduwhal heeft biologische bestrijding goed gewerkt! Er is weinig chemisch gecorrigeerd.  
In 2012 wel circa 4 x alles moeten spuiten tegen de spint. In 2013 is er maar 3x pleksgewijs gecorrigeerd. 
Door het niet inzetten van breedwerkende middelen tegen spint, zie je dat de van nature voorkomende 
roofmijt A. andersoni zich vestigt in het gewas Skimmia onder de schaduwhal. 
Het microklimaat is hier gunstig voor. De RV onder de schaduwhal is altijd veel hoger dan buiten. Samen 
met de uitgezette N. californicus roofmijten is de spint goed onder controle gehouden. 
 
Het signaleren van bladrollers met feromonen gaf een prima resultaat. Hierdoor was met 2 maal chemisch 
ingrijpen de plaag prima onder controle. De ingezette middelen waren niet schadelijk voor roofmijten, zodat 
deze bestrijding de biologische bestrijding van spint niet heeft gehinderd.  

2.4 Stimuleren natuurlijke vijanden 
Een van de geplande activiteiten in het praktijknetwerk was het stimuleren van natuurlijke vijanden, zoals 
aanleg van nestkasten, bloemenstroken houtwallen. 
 
In het eerste projectjaar lag de nadruk op  het inzetten van biologische bestrijders, omdat bij het verbeteren 
van de bestrijdingsstrategie naar voren kwam, dat bij de relevante plagen het inzetten van biologische 
bestrijders en het vermijden van breed werkende chemische middelen meer effect zullen hebben dan het 
stimuleren van natuurlijke vijanden. Om deze reden is deze activiteit minder uitgebreid uitgevoerd als van te 
voren ingeschat in het projectplan en is meer aandacht uitgegaan naar het inzetten van biologische 
bestrijders. 
 
De deelnemers hebben aan het begin van het project een A2-poster (Bijlage 2) ontvangen met daarop 
belangrijke natuurlijke vijanden. Hiermee kunnen de deelnemers deze natuurlijke vijanden makkelijker 
herkennen. 
De deelnemers kwamen in 2013 spontaan optredende natuurlijke vijanden op het bedrijf tegen, zoals 
lieveheersbeestjes en geparasiteerde luizen. 
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3 Uitvoering in 2014 

Begin 2014 is per bedrijf opnieuw een inventarisatie gedaan van belangrijke ziekten en plagen. Op basis van 
ervaringen in 2013 en nieuwe inzichten bij de betrokken partijen is een plan van aanpak gemaakt, welke in 
2014 is uitgevoerd. 

3.1 Kwekerij Ergon 

3.1.1 Opstellen bestrijdingsstrategie 
In overleg met Biobest is besloten dat Biobest de nieuwe begeleider wordt binnen het PN voor Kwekerij 
Ergon.  
 
Biobest heeft een nieuwe roofmijt in hun pakket die afgelopen 2 jaar is getest in de rozen in kas. De roofmijt 
Euseius gallicus bestrijdt trips en weekhuidmijten goed. Groot voordeel van deze roofmijt is dat hij zich 
goed vermeerdert door bij te voeden met stuifmeel. Dit stuifmeel moet minimaal 1x per 14 dagen verblazen 
worden over het gewas. De roofmijt mag hierdoor minder vaak uitgezet worden en blijft toch goed aanwezig 
in het gewas. Dit is ook belangrijk omdat de opkweek van deze roofmijt een stuk duurder is dan andere 
roofmijten.  
Uit proeven van Biobest is gebleken dat ook de roofmijt A. swirskii zich vrij goed vermeerdert op stuifmeel. 
De kweek van deze roofmijt is eenvoudiger dan de kweek van E. gallicus en is dus goedkoper. Het is de 
bedoeling om deze 2 roofmijten naast elkaar in een uitgebreide proef te leggen bij Ergon in 2014. 
 
Proef 1: Bestrijding Spint, trips en weekhuidmijten in diverse gewassen 
Er zal een proef uitgezet worden in fruitgewassen en Passiflora (Passiebloem).  Er is afgesproken om in 
maart de stekkas eerst 2x af te spuiten met alleen Vertimec. Willen schoon starten! Na 14 dagen zullen de 
roofmijten Euseius gallicus en A. swirski uitgezet worden in de bewortelde stekken van deze gewassen.  
Daarna wordt er om de 14 dagen stuifmeel verblazen om de roofmijten bij te voeren en goed te laten 
vermeerderen. Biobest zal dit de eerste keer samen met de medewerkers van Ergon uitvoeren. DLV Plant 
zal daar namens het PN ook bij aanwezig zijn.  
Biobest zal 1 keer per maand komen scouten op de voortgang van de proef. DLV Plant zal ook 1x per 3 á 4 
weken komen scouten. Dit zal met elkaar afgestemd worden, zodat er om de 14 dagen iemand op het 
bedrijf komt om hun te ondersteunen in het scouten van de proef. 
Wanneer de stekken opgepot worden in juni/juli en op het containerveld gezet worden, zal na wat groei voor 
de 2e of 3e keer uitgezet worden.  Belangrijk aandachtspunt is het beregenen en spuiten van deze 
gewassen. Dit moet altijd voor het verblazen van stuifmeel plaats vinden. De kwaliteit van het stuifmeel gaat 
snel achteruit door vocht! 
 
Proef 2: Bloemenmengsel 
Afgesproken is om naast de tunnels en wellicht het containerveld een bloemen strook in te zaaien voor het 
aantrekken van natuurlijke vijanden tegen luis. PPO en DLV zullen nagaan wat het beste zaai mengsel 
hiervoor is en hoe dit het beste uitgevoerd kan worden. 
 
Proef 3: Bestrijding luizen en varenrouwmug in de kas 
De inzet van sluipwespenkweek op graanpollen zal worden uitgebreid in de tunnels. Biobest heeft een 
methode om zelf deze graanpollen op te kunnen kweken. Biobest wil hier het zaad wel voor leveren. 
Biobest geeft aan dat uit proeven in glastuinbouw is gebleken dat de bestrijding van rouwmug veel 
efficiënter verloopt door meteen aaltjes in te zetten op de onbewortelde stek i.p.v. de roofmijt Hypoaspis. 
Deze roofmijt heeft circa 10 weken nodig om zich goed op te bouwen in de grond. Ergon zal dit ook zeker 
gaan proberen omdat dit veel goedkoper is. 
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3.1.2 Verloop van biologische bestrijding 
Biobest heeft aan het begin van het seizoen een affiniteitsproef uitgevoerd met de roofmijt Euseius gallicus 
en A. swirskii op diverse boomkwekerijgewassen. Er werden 100 roofmijten per m2 uitgezet. Uit de tabel 
komt naar voren dat in het algemeen met Euseius gallicus hogere aantallen werden teruggevonden na 2 
weken dan van de roofmijt A. swirskii. Er blijken opmerkelijke verschillen tussen gewassen en cultivars. Bijv. 
veel roofmijten in Rubus fruticosa ‘Navaho’ en weinig roofmijten in cv. ‘Thornfree’. Er lijkt een relatie met 
behaard blad. Op behaarde planten zoals kruisbessen liep de vestiging van roofmijten moeilijker dan op 
planten met gladde bladeren. 
 

Tabel. Affiniteit van roofmijten E. gallicus en A. swirskii op diverse boomkwekerijgewassen. 

 
 
Proef 1: Bestrijding van bonenspint, trips en weekhuidmijten in diverse gewassen 
Deze proef is lopende het seizoen verdeeld in een aantal subproeven: 
 
Bonenspint in stekkas 
Half april zijn roofmijten uitgezet in de stekkas meer dan 10 verschillende gewassen. Euseius gallicus en A. 
swirskii beiden 100/m2 ter bestrijding van trips en bonenspint; aansluitend werd stuifmeel verblazen 
(dosering 500g per ha). Het betrof o.a. de volgende gewassen: 

• Rhododendron ‘Baden Baden’ 
• Rhododendron ‘Silver Sword’ 
• Rhododendron ‘Scarlet Wonder’ 
• Lonicera japonica ‘Red World’ 
• Hedera colchica ‘Falls Favourite’ 
• Photinia fraseri ‘Little Red Robin’ 
• Sambucus nigra ‘Black Lace’ 
• Lonicera x Heckrottii ‘Goldflame’ 
• Euonymus fortune ‘Darts Blanket’ 
• Ribes uva-crispa ‘Hinnonmaki Gron’ 
• Rubus ‘Tayberry’ 
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Na enkele weken zijn deze gewassen bemonsterd. Er werden in geen van de gewassen roofmijten 
teruggevonden. 

 
Stekken in stekkas, waarin is roofmijten en stuifmeel is ingezet. 

Evaluatie:  
Inzet van roofmijten A. swirskii en E. gallicus in combinatie met stuifmeel in de stekkas geeft geen 
vestiging van deze roofmijten. Vermoedelijk blijft het stuifmeel heel kort functioneel door het 
handhaven een hoge RV m.b.v. sproeiers tijdens het bewortelingsproces. 

 
Bonenspint in beworteld stek van fruitgewassen, Hedera, Hortensia, Choisya, en passiebloem: 

• Half maart breedwerkende bestrijding: Vertimec (incl. ei bestrijding). Totaal 2x uitgevoerd. 
• Vanaf half april roofmijten uitgezet Euseius gallicus en A. swirskii 100/m2 ter bestrijding van trips 

en bonenspint; aansluitend stuifmeel verblazen (dosering 500g per ha). 
• Daarna elke 2 weken stuifmeel verblazen tot eind juli. 
• Uit bemonstering aan het eind van de proef bleek het volgende: 

- Rubus captivator: 2-4 roofmijten/30 bladeren 
- Rubus fruct. ‘Navaho’: 1-2 roofmijten/30 bladeren 
- Rubus ‘Tayberry’, Rubus ‘Hinnonahi’ rood/groen en Rubus ‘Thornless’: 0 roofmijten 

• De plagen zijn goed onder controle gebleven.  

 
Bewortelde stekken in afhardkas, waarin roofmijten zijn uitgezet en stuifmeel is verblazen. 

 
Evaluatie:  
Roofmijten A. swirskii en E. gallicus in combinatie met stuifmeel hebben goed gewerkt in de proef.  De 
planten zijn schoon gebleven. Op behaarde planten zoals kruisbessen liep de vestiging van roofmijten 
moeilijker dan op planten met gladde bladeren. 
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Aanpak spint en trips in Ribes en Rubus:  

• Bij start van de proef (week 30) zijn de planten bespoten met Vertimec 
• In week 32, 33 en 34 zijn roofmijten A. andersoni en N. cucumeris ingezet in buitenteelt van 

diverse Ribes- cultivars en Rubus ‘Thornless Evergreen’ (10-25 roofmijten/m2). 
• Er is geen stuifmeel verblazen in deze proef. 
• Er is geen spint en trips teruggevonden, wel zijn er roofmijten (A. andersoni) in het gewas 

teruggevonden. 
 

  
Buitenteelt van Rubus, waarin roofmijten zijn uitgezet tegen spint en trips. 

 
Proef 2: Bloemenmengsel 
Bij Ergon kwekerij is naast het Bassin en de tunnels een bloemenstrook in juni 2014 ingezaaid. Vanwege 
drukte op het bedrijf is er pas in juni gezaaid. De opzet was om begin mei te zaaien. 
Er is gekozen voor een één en een meerjarig mengsel om zodoende zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aan 
te trekken. De mengsels die gezaaid zijn waren het “Eenjarig FAB-mengsel Boomteelt 2010” (50% boekweit, 
25% Wilde venkel, 25% wilde korenbloem) en het “Meerjarig FAB-mengsel Boomteelt 2010” (25% 
fluitenkruid, 25% wilde venkel, 25% gele kamille en 25% wilde margriet).  
 
Uit proeven in het verleden is gebleken dat dit zeer geschikte bloemenmengsels zijn voor stimulering van 
natuurlijke vijanden. 
Gedurende het groeiseizoen van 2014 zijn met name veel bijen en zweefvliegen waargenomen in de 
bloemenstrook. Er werden echter ook schadelijke insecten gevonden, zoals luis en trips. In onderstaande 
foto’s is te zien hoe de bloemenstrook goed is opgekomen en volop in bloei kwam. 

 
Bloemenmengsel op v.l.n.r.: 23 juni, 22 juli, 3 september en eind september. Per foto: links: eenjarig mengsel, rechts meerjarig 
mengsel. 
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Evaluatie: 
Het toepassen van een bloemenstrook blijkt voorlopig geen geschikte maatregel voor het bedrijf. Hoewel er 
natuurlijke vijanden werden gevonden (zweefvliegen), bleek de bloemenstrook ook schadelijke insecten aan 
te treffen. Elders op de kwekerij (op grote afstand van de bloemenstrook) werden spontaan gaasvliegen en 
roofwantsen aangetroffen. Hiermee lijkt de bijdrage van een bloemenstrook beperkt en levert mogelijk ook  
risico’s op. 
 
Proef 3: Biologische bestrijding in de kas 
Bestrijding van rouwmuglarven in stek:  

• De stek is meteen met aaltjes aangegoten in de stekafdeling. 
• Tot juli was het stek 3x aangegoten met aaltjes. Rouwmuglarven bleven zeer goed onder controle. 
• Half juli wel in Viburnum opulus ‘Roseum’ moeten corrigeren met Nomolt en Admire. Nomolt had 

onvoldoende werking. Na inzet Admire 3 weken wachten en opnieuw aaltjes inzetten. 
• In september was infectiedruk nog steeds goed onder controle. Zeer tevreden over werking. In 

tegenstelling tot eerdere jaren is er niet meer chemisch gefogd in de kas. 
• Belangrijk ter signalering is het op tijd vervangen van de gele vangplaten. 

 
Luizenbestrijding in de kas met graanpollen en natuurlijke vijanden: 

• De eerste kweek in het voorjaar van sluipwespen op graanluizen op graanpollen verliep niet 
succesvol. Deze kweken mislukten, doordat de graanluizen meteen bestreden werden door andere 
aanwezige natuurlijke vijanden zoals galmug Aphidoletes, waardoor er onvoldoende sluipwespen 
beschikbaar kwamen. Dankzij de graanpollen hielden we de galmuggen ook goed in stand. Het is 
beter om graanluizen apart in een kooi te kweken. 

• De tweede kweek verliep wel naar wens en de luizen in de kas zijn goed bestreden door de 
opgekweekte sluipwespen. 

 

 

Kweek van sluipwespen op graanluizen (links) op graanpollen in de afhardkas (rechts). 

 
Evaluatie: 
De biologische bestrijding van rouwmuglarven en luizen in de kas heeft een grote stap voorwaarts gemaakt 
op dit bedrijf. Voor beide plagen is goede strategie ontwikkeld. Inzet van (breedwerkende) chemische 
middelen kan hiermee tot een minimum worden beperkt.  
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3.2 Van de Lockant Potcultuur 

3.2.1 Opstellen bestrijdingsstrategie 
V.d. Lockant heeft de volgende speerpunten: 
Skimmia - kas: 

- Citrusspint 
- Bonenspint 
- Anjerbladroller 
- bladluis 

Buddleja – buiten: 
- Bonenspint 
- Trips 

Pieris – kas: 
- Begoniamijt (weekhuidmijt) 
- Trips 
- Luis 

Euonymus – kas: 
- Bonenspint 
- Trips 

 
Skimmia – citrusspint +bonenspint 
In 2013 was er vanaf het begin aantasting door citrusspint waardoor chemische bestrijding nodig was. 
Citrusspint is een exoot, die niet spontaan op het bedrijf kan komen. Dit biedt mogelijkheden om de plaag 
uit te roeien op het bedrijf.  
 

- Beginnen met 2 maal breedwerkende bestrijding: Vertimec + Nissorun (incl. ei bestrijding); 1 week 
tussen beide bespuitingen; daarna 2 weken wachten met uitzetten van roofmijten. 

- Citrusspint start in haarden; haarden worden gemarkeerd; zieke planten gaan naar Biobest voor 
aanvullende curatieve proef met roofmijten. 

- De proef bestaat uit 4 kappen 2-L Skimmia’s; elke kap wordt opgedeeld in 3 rijen, nl. onbehandeld, 
Amblyseius swirskii en Euseius gallicus. Bij de start(ca. half maart) worden roofmijten in een 
dichtheid van 50/m2 uitgezet. Daarna wordt wekelijks 250 gram/ha Nutrimite verspoten, om de 
roofmijten te voeden (huidig advies is 500 gr/ 2 weken). Nutrimite wordt na de beregening 
verspoten.  

- Na 6 weken wordt een tussenbeoordeling gedaan of roofmijten zich voldoende vestigen. Zonodig 
wordt opnieuw roofmijten ingezet. 

- Eventuele chemische bespuitingen worden voor het verspuiten van Nutrimite gedaan. 
- De watergift wordt wekelijks gemeten via regenmeters in de proef 
- Bemonstering gebeurt in plekken met aantasting; bij geen aantasting worden systematisch 15 

bladeren per rij geplukt. 
- Bonenspint wordt bestreden door elke 3 weken Phytoseiulus in te zetten; hoewel dit een curatieve 

roofmijt is, wordt hiervoor gekozen omdat Phytoseiulus en A. swirskii/E.gallicus dan makkelijker 
van elkaar te onderscheiden zijn bij bemonstering. 

- Lon doet elke 4 weken een scouting op citrusspintschade. Op korte termijn wordt een 0-meting 
uitgevoerd in elke rij. 

- Bij een uitbraak van citrusspint wordt Scelta ingezet. Bij bonenspintmijt het middel Floramite. 
- Biobest test neveneffect van Scelta op Euseius 
- In andere potmaten Skimmia (p9 en 5 L) wordt een mengsel ingezet van A. swirksii en E. gallicus 

en meebehandeld met stuifmeel. 
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Aanvullende info: 
- A. swirskii heeft een wat hogere temperatuur nodig dan E. gallicus. 
- RV van 70% is voldoende voor roofmijten, RV mag niet onder 50% zakken; zonodig extra 

vernevelen. 
- Nutrimite kan bewaard worden in de vriezer. 

 
Skimmia - Anjerbladroller 
Feromoonvallen zijn geschikt voor het vroegtijdig waarnemen, niet voor het volledig wegvangen. 
Bij signalering wordt Runner (veilig voor roofmijten) ingezet. Biobest gaat na of zij ook deze feromoonval 
kunnen leveren. 2 feromoonvallen zijn voldoende voor deze kasgrootte. 
 
Skimmia - Cicaden 
In 2013 zijn ook cicaden waargenomen op vangplaten in de Skimmiakas + plekjes met zuigschade. 
Steward (niet schadelijk voor roofmijten) is momenteel de beste optie tegen cicaden. 
 
Skimmia – bladluis 
Tegen bladluis wordt een graanpollenkweek opgezet. Er worden 2 soorten bladluis ingezet om 2 soorten 
sluipwespen te kweken. 
 
Buddleja – spint en trips 
In 2013 was er, behalve een spintuitbraak, ook een behoorlijke tripsaantasting in Buddleja. 

- Stek wordt bij start bespoten met Vertimec en Nissorun 
- Op deel van stektrays wordt A. andersoni en E. gallicus ingezet; op ander deel geen roofmijten. 
- Er wordt buiten geen Nutrimite toegepast ivm beregening en neerslag. 
- Bij veel trips wordt bemonstering uitgevoerd om te achterhalen of er roofmijten aanwezig zijn. 
- Afhankelijk hoe de proef loopt, kan er opnieuw worden uitgezet. 

 
Pieris – Begoniamijt en luis 
De Pieris-teelt is in 2 liter potten in 1000 m2 kas. 
Begoniamijt is meestal zichtbaar in 2e schot. Euseius wordt ingezet tegen zowel weekhuidmijt als trips. 
 

- Na oppotten bij 1e schot wordt Euseius gallicus ingezet met 50 roofmijten/m2. 
- In 4 kappen wordt Nutrimite per 2 weken verspoten (500 gr/ha) 
- In 4 andere kappen wordt Nutrimite wekelijks verspoten (250 gr/ha) 
- Via bemonstering wordt vestiging waargenomen; indien nodig worden extra roofmijten uitgezet. 

Voor het bemonsteren wordt eerst bekeken in welk plantdeel roofmijten aanwezig zijn. In dat 
gedeelte wordt bemonsterd. 

- De watergift wordt geregistreerd via regenmeters 
- Een klein deel van het plantgoed (via Ergon) wordt ingevroren als maatregel tegen begoniamijt. 
- Tegen luis worden kweken van graanpollen ingezet. 

 
Graanpollen: in alle kasafdelingen worden sluipwespkweken op graanpollen geplaatst. 
 

3.2.2 Verloop van biologische bestrijding 
Aanpak citrusspint, bonenspint, anjerbladroller en luis in Skimmia: 

• Half maart breedwerkende bestrijding (incl. ei): Vertimec. Echter door zware aantasting bladrollers 
is gekozen om Decis aan Vertimec toe te voegen. 2x bespuiten met Steward had onvoldoende 
geholpen. Groot nadeel van Decis is de nawerking van minimaal 8 weken. 

• Na 4 weken N. californicus en A. andersoni in zakjes preventief uitgezet ter bestrijding van 
bonenspint. 
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• Vanaf mei 2 maal roofmijten uitgezet met een interval van 2 weken: Euseius gallicus en A. swirskii 
ieder 50/m2 ter bestrijding van citrusspint en bonenspint;  stuifmeel verblazen bij de 2 introducties 
(dosering 500g per keer). 

• Daarna elke 2 weken stuifmeel verblazen tot eind augustus. 
• Vanaf begin juli ontstonden eerste citrusspint plekjes in onbehandeld. 
• Half augustus ontstond citrusspint ook in een blok met A. swirskii en E. gallicus in een warme hoek. 
• Haarden citrusspint pleksgewijs gecorrigeerd met Scelta. 
• In seizoen niet meer gecorrigeerd op bladrollers. 
• In Skimmia is geen luisuitbraak geweest. Er zijn graanpollen met sluipwespen uitgezet en 

geparasiteerde luizen teruggevonden. 
 

 

Skimmia in de kas bij V.d. Lockant. 

 
Aanpak overige plagen: 

• Biobest heeft proefjes gedaan met roofmijtvestiging door E. gallicus met planten van V.d. Lockant. 
Op Hydrangea-cv met meer beharing werd minder E. gallicus teruggevonden. Op Choisya-cv’s met 
dikke, groene  bladeren werden veel roofmijten teruggevonden; op cv’s met dunne, gele bladeren 
juist heel weinig. Op Hedera was er een goede vestiging van E. gallicus. 

• In Pieris is E. gallicus moeilijk terug te vinden. Dit is blijkbaar een slechte waardplant. Tegen 
Japanse vlieg moest Admire worden ingezet. Dit middel is dodelijk voor roofmijten. Hiermee is de 
proef beëindigd. 

• Op de eerste geteelde graanpollen was weinig luis te vinden door aanwezigheid van 
lieveheersbeestjes. De tweede graanpollenkweek was mislukt, omdat de watergift niet voldoende 
bleek. Dit wordt opnieuw ingezet. 

3.2.3 Evaluatie 
• Geen chemische bestrijding van bonenspint nodig in Skimmia.  
• Beide roofmijtensoorten waren tot het eind van de proef terug te vinden. De vestiging van 

roofmijten A. swirskii en E. gallicus in combinatie met stuifmeel is echter nog onvoldoende om 
haarden met citrusspint te voorkomen. Wel is ontwikkeling van citrusspint vertraagd. 

• Bestrijding van bladrollers verliep slecht. Bespuiting met Steward hielp te weinig, waarna Decis is 
ingezet. Dit was slecht voor de roofmijten. Advies is om meer te doen met feromoonvallen, zodat 
duidelijk is wanneer en waar de bladrollers aanwezig zijn. 
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• Sluipwespen kweken op graanluizen blijkt een makkelijk toepasbare methode. De kweek van 
graanluizen kan het beste in een kooi plaatsvinden, omdat anders andere natuurlijke vijanden ook 
graanluis verorberen.  

• Inzet van E. gallicus blijkt gewasspecifiek. Binnen Choisya waren er duidelijke verschillen in 
vestiging. 

3.3 Kwekerij Van de Langenberg 

3.3.1 Opstellen bestrijdingsstrategie 
V.d. Langenberg heeft de volgende speerpunten: 
Skimmia: 

- Citrusspint 
- Anjerbladroller 
- Cicaden 

Pieris: 
- Topmijten (weekhuidmijt) 

 
Citrusspint – Skimmia 
In 2013 was de aantasting door citrusspint beduidend minder dan eerdere jaren, maar er was pleksgewijs 
nog wel chemische bestrijding nodig. 
Citrusspint is een exoot, die niet spontaan op het bedrijf kan komen. Dit biedt mogelijkheden om de plaag 
uit te roeien op het bedrijf.  

• Beginnen met een breedwerkende chemische bestrijding (incl. ei bestrijding) 
• Citrusspint start in haarden; haarden worden gemarkeerd; zieke planten worden verwijderd om 

infectiedruk te verlagen. 
• N. californicus blijkt zich niet goed te vestigen op Skimmia. Daarom zal in 2014 in enkele banen 

proefsgewijs vaker worden uitgezet (bijv. wekelijks) om een populatie te handhaven. 
• V.d. Langenberg heeft ervaring met afstrooien van potten met Orgapower. Nu wordt dit door de 

potgrond gemengd. Dit doet het idee ontstaan om na te gaan of A. swirskii of N. cucumeris ook 
citrusspint pakken. WUR Glastuinbouw heeft namelijk goede ervaringen om deze roofmijten sterk te 
stimuleren door een toplaag met Biotop aan te brengen. Uit wetenschappelijke literatuur is 
gebleken dat beide roofmijten citrusspint kunnen bestrijden op citrusplanten. Dit biedt perspectief 
om deze toepassing nader te uit te testen bij V.d. Langenberg.  

• Citrusspint vraagt om een goede waarneming. Het voorstel is om een WhatsApp-groep aan te 
maken, waarin de deelnemers elkaar op de hoogte stellen van 1e waarneming en moment van 
uitzetten. 

 
Anjerbladroller – Skimmia 
Feromoonvallen zijn geschikt voor het vroegtijdig waarnemen, niet voor het volledig wegvangen. 
Turex is een biologisch middel, maar werkt enkel op rupsen. Anjerbladroller rupsen zijn echter snel 
onbereikbaar door het oprollen van de bladeren. Daarom blijft de voorkeur voor inzet van Runner (veilig voor 
roofmijten) na signalering via feromoonval. 
 
Cicaden - Skimmia 
Steward (niet schadelijk voor roofmijten) is momenteel de beste optie tegen cicaden. 
Informatie over levenscyclus, type vangplaat en effect bloemenstroken. 

Levenscyclus: 
Er zijn veel soorten cicaden in Nederland (> 500). Het is onduidelijk welke soort schadelijk is in 
Skimmia. Cicaden overwinteren in Nederland in planten dmv eitjes of als volwassen in begroeiing. 
Eitjes worden in het weefsel van bladnerven of bladsteeltjes gelegd. De nimfen zuigen aan het blad 
en ontwikkelen zich tot vliegende volwassenen. In Nederland ontwikkelen zich 2 of meer generaties 
per jaar onder buitenomstandigheden. In de kas duurt een cyclus 4 tot 5 weken.  
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Type vangplaat: 
Door PPO werden veel cicaden waargenomen op gele vangplaat in hyacint (vanaf april/mei; tot 20 
per vangplaat per week). Uit determinatie bleek dat er meerdere soorten cicaden werden 
gevangen. De meeste cicaden werden gevangen op een perceel met veel bosschages. Op blauwe 
vangplaten werden nauwelijks cicaden aangetroffen. Ook Koppert geeft op de website aan dat 
cicaden waargenomen kunnen worden met gele vangplaten in Paprika. 
Effect bloemenstroken: 
Cicaden hebben verschillende natuurlijke vijanden, waaronder eiparasieten en predatoren. 
Voorbeelden van natuurlijke vijanden zijn sluipwespen (eiparasieten), spinnen, roofwantsen, 
gaasvliegen, soldaatjes en (roof)vliegen. Onderzoek bij WUR Glastuinbouw liet geen perspectief zien 
voor het inzetten van specifieke natuurlijke vijanden. Sluipwespen als eiparasiet liet bijvoorbeeld een 
te lage parasitering zien. Zowel de nimfen als volwassen cicaden zijn zeer beweeglijk, wat het 
vangen bemoeilijkt. Bloemenstroken zouden zowel cicaden als natuurlijke vijanden kunnen 
stimuleren. Bloemenstroken bij de nabij gelegen kwekerij De Spankert zouden beoordeeld kunnen 
worden op aanwezigheid van zowel cicaden als natuurlijke vijanden. 
 

Pieris – weekhuidmijt 
Weekhuidmijten komen pleksgewijs voor. Gevoelige cultivars zijn ‘Little Heat’, ‘Sarabande’ en ‘Brouwers 
Beaty’. Pieris kan ook last hebben van spint; soms komt trips voor. 
Van diverse roofmijten is bekend dat ze weekhuidmijten kunnen bestrijden. Aandachtspunt is de locatie waar 
de weekhuidmijten zitten. Soms zijn ze zo verscholen in kleine holtes, dat roofmijten er niet bij kunnen. 
 
Potentiële kandidaten (relatief hoge dichtheid nodig) op basis van literatuur (niet boomkwekerij) 

1. N. californicus: bestrijdt tegelijk ook spint. 
2. N. cucumeris: bestrijdt tegelijk ook trips; vestigt zich misschien minder goed op Acer palmatum. 
3. N. reductus: bestrijdt waarschijnlijk tegelijk ook spint. 
4. A. swirskii: bestrijdt tegelijk ook trips, vestigt zich misschien minder goed? Goede resultaten in 

Azalea (100/m2). 
5. N. alpinus 
6. A. barkeri (komt vnl voor op grens grond/lucht, dus niet zo hoog in gewas) 
7. Typhlodromips montdorensis; goed resultaat in labtest, minder op Azalea 
8. N. paspalivorus (ervaringen met tulpengalmijt) 

 
Populatie van N. cucumeris en A. swirskii kan gestimuleerd worden door toplaag van Biotop aan te brengen. 
Alternatieven vanuit onderzoek in België aan Azalea: plantmateriaal invriezen, warmtebehandeling van 
stekmateriaal, stekken behandelen met Vertimec  
 

3.3.2 Verloop van biologische bestrijding 
 
Aanpak citrusspint, bonenspint, anjerbladroller en cicaden in Skimmia in kas en schaduwhal: 

• Half maart alle Skimmia’s gespoten met Vertimec om teelt schoon te beginnen (incl. ei bestrijding). 
• Half maart 1e anjerbladrollers waargenomen. Gecorrigeerd met Runner. Tevens feromoonvallen 

opgehangen ter controle. Begin april een 2e correctie uitgevoerd op de bladrollers met Steward 
met een goed resultaat. 

• Begin april werd 1e keer N. californicus (20/m2) uitgezet in de bes Skimmia’s, bestemd voor 
doorteelt in schaduwhal. Dit gewas is voldoende dicht, dus microklimaat is geschikt voor 
roofmijten. 

• Skimmia jap. “Rubella” in de kas wordt begin april voor 2e keer afgespoten met Vertimec. Gewas is 
nog te open voor goed microklimaat. Is ruimer gezet voor ontwikkeling van de scheuten. Later zijn 
deze planten vanuit de kas naar de schaduwhal overgebracht. 
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• Eind april wordt in “Rubella” 1e keer uitgezet met N. californicus (20/m2). Omdat bleek dat deze 
roofmijt zich niet gemakkelijk vestigt op Skimmia, is er in 2014 in enkele banen proefsgewijs vaker 
uitgezet en in hogere dosering (25 stuks /m2) om een populatie te handhaven.  

• Eind mei buiten in schaduwhal in de bes Skimmia’s is voor 2e keer N. californicus uitgezet.  
• Begin juni 1e citrusspint plekjes waargenomen in de “Rubella” kas. Aangetaste planten zijn 

verwijderd en er is pleksgewijs gecorrigeerd met Scelta. 
• Buiten in schaduwhal begin juni ook 1e citrusspintplekjes in bes Skimmia’s. Gehele blok 

gecorriceerd met Scelta. 
• Begin juni veel geparasiteerde luizen in de kas door spontaan aanwezige biologische bestrijding. 
• Half juni in de kas bij “Rubella” 2e keer N. californicus (20/m2) roofmijten uitgezet. 
• Door warm weer in juli meer druk van citrusspint in de kas en schaduwhal! Zeker in schaduwhal vrij 

zware aantasting. Dit is gecorrigeerd met Scelta. Bonenspint kwam niet voor.  
• Vanaf eind juli ook 1e cicaden waargenomen in de kas. Gecorrigeerd met Steward. 
• Half augustus 3e keer N. californicus roofmijten 20/m2 uitgezet in kas en schaduwhal met een 

bladblazer. 
• In september nog paar keer moeten corrigeren op cicaden in de schaduwhal. 
• Half oktober zijn de skimmia’s in de kas en schaduwhal intensief bemonsterd (1 blad/m2), 120 

blaadjes in een kap van de kas en 200 blaadjes in een vak in de schaduwhal. In de kas werd 2 x 
een roofmijt gevonden, waarvan 1 x A. andersoni. In de schaduwhal werden geen roofmijten 
teruggevonden. 

Skimmia in de kas (links) en in de schaduwhal (rechts) bij kwekerij Van de Langenberg. 

 
Aanpak weekhuidmijt in Pieris 
In de zomer is buiten op het containerveld een test gedaan tegen weekhuidmijten in Pieris ‘Little Heath’ en 
‘Sarabanda’. Er zijn 3 vakken gemaakt, nl. onbehandeld, A. swirskii en N. cucumeris. De roofmijten A. 
swirskii en N. cucumeris zijn eind juli, half en eind augustus in de betreffende vakken uitgezet in een 
dichtheid van 100 roofmijten per m2. Dit is uitgevoerd op advies van Koppert. Er is gekozen voor een 
overkill, omdat roofmijten slecht  vestigen in Pieris. Er is diverse malen gescout in het vak. Er zijn geen 
roofmijten teruggevonden. Er was ook geen schade van weekhuidmijten zichtbaar. Het onbehandelde blok 
vertoonde ook geen schade van weekhuidmijten.  
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Als proef werden roofmijten A. swirskii en N. cucumeris uitgezet in de buitenteelt van Pieris. 

3.3.3 Evaluatie 
Roofmijt N. californicus werkt goed ter voorkoming van bonenspint in Skimmia, maar onvoldoende tegen 
citrusspint. Ook intensiever inzetten van N. californicus was dus onvoldoende. Scelta is dan een goed 
correctiemiddel.  
Bestrijding van anjerbladroller is ook zeer goed verlopen met feromoonvallen en inzet van Steward. 
Cicaden zijn later in het groeiseizoen een lastige plaag geworden. 
 
De proef met roofmijten tegen weekhuidmijten in Pieris liet geen resultaat zijn, want er ontstond geen 
schade door weekhuidmijten. 

3.4 Stimuleren natuurlijke vijanden 
In winter 2013 zijn de deelnemers voorzien van basisinformatie over het aantrekken van natuurlijke vijanden 
op het bedrijf. Op de site http://www.bomenvoordetoekomst.nl/index.php?page=ziekten-and-plagen zijn o.a. 
de volgende presentaties te vinden over dit onderwerp. 

• Natuurlijke vijanden: weet wat ze eten en weet hoe ze te bevorderen. Gerjan Brouwer, DLV 
Fruitteelt 

• Functionele agrobiodiversiteit: biodiversiteit in de boomkwekerij. Frans van Alebeek, PPO-AGV 
• Biodiversiteit: insectenfauna van bomen en hun omgeving. Henk Vlug, Insectconsultancy 

Ergon: 
Bij actief scouten op de kwekerij werden op de kwekerij veel natuurlijke vijanden aangetroffen, zoals 
gaasvliegen en Orius-roofwants. 
In paragraaf 3.1.2 zijn de resultaten van de bloemenstrook bij Ergon besproken. Samenvattend was dit 
geen succes. De bloemenstrook trok beperkt natuurlijke vijanden aan, terwijl er juist ook plagen in 
ontwikkelden. Dit komt overeen met ervaringen met bloemenstroken in de laanbomenteelt. 
 
V.d. Lockant: 
Met name in 2014 is zeer goed rekening gehouden met de keuze van inzet van veilige bestrijdingsmiddelen 
voor natuurlijke vijanden in de buitenteelten. Dit heeft geresulteerd in een regelmatige aanwezigheid van 
larven van lieveheersbeestjes in het gewas. Hierdoor was buiten chemisch ingrijpen niet noodzakelijk tegen 
luis. 
 
V.d. Langenberg 
Ook Kwekerij V.d. Langenberg kwam regelmatig geparasiteerde luis tegen in o.a. Skimmia’s. In 
Rhododendron waren volop lieveheersbeestjes te zien. Dit zijn uitstekende luisbestrijders. 
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Parende lieveheersbeestjes in Rhododendron bij Kwekerij Van de Langeberg. 

Door sluipwesp geparasiteerde luis op blad van Skimmia bij Kwekerij Van de Langenberg (in blauwe cirkel). 

 
Aan het eind van dit praktijknetwerk is er vanuit Belgisch onderzoek een praktische en kleurrijke veldgids 
gepubliceerd met nuttige insecten en roofmijten. Deze veldgids is digitaal te vinden via: 
http://expertise.hogent.be/nl/publications/veldgids-nuttige-insecten--roofmijten(ad373078-4d89-4c35-a410-
866b23441887).html 
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4 Ervaringen en bevindingen 

Het praktijknetwerk ‘Kies de juiste vriend tegen je vijand’ richtte zich op het milieuvriendelijk bestrijden van  
diverse plagen op onze bedrijven. In het praktijknetwerk is gedurende 2 jaar, mede dankzij de materiële 
bijdrage en inzet van de leveranciers Biobest en Koppert,  veel kennis opgedaan en gedeeld. 
 
De gekozen integrale bestrijdingsaanpak bleek een goede aanpak. Door vooraf een plan van aanpak te 
maken, ontstonden minder verrassingen qua aantasting tijdens de teelt. Een goede kennis van de 
levenswijze van zowel plaag (vijand) als biologische bestrijder (vriend) bleek essentieel.  
De deelnemende kwekers hadden deels dezelfde plagen in hun teelt, bijv. bladluizen en spint. Andere plagen 
speelden op het ene bedrijf meer als op het andere bedrijf, bijv. citrusspint, anjerbladroller en rouwmug. 
Weekhuidmijten veroorzaakten voor aanvang van het project op alle drie bedrijven aantasting, maar gaf 
tijdens het project nauwelijks problemen. 
 
Per plaag zijn, samengevat, de volgende ervaringen opgedaan: 

• Bonenspint 
Regelmatig preventief inzetten van roofmijten N. californicus of A. andersoni (ca. 10-20 
roofmijten/m2) voorkwam meestal uitbraak van bonenspint in diverse gewassen. Dit blijkt 
zowel in kas als in schaduwhal effectief. Ook in buitenteelt van Buddleja zijn hiermee positieve 
ervaringen opgedaan. Met name in gevoelige gewassen moet uitzetten op regelmatige basis 
blijven plaatsvinden, omdat gebleken is dat er toch een aantasting kan ontstaan. De nieuwe 
roofmijt Euseius gallicus in combinatie met regelmatig verblazen van stuifmeel kan ook een 
bijdrage leveren aan de spintbestrijding. Bij een spinthaard moet P. persimilis worden ingezet 
of een selectief spintmiddel. 

• Citrusspint 
Bij citrusspint is gekozen om voor het starten met roofmijten het Skimmia-gewas te bespuiten 
met een breedwerkend middel om zo schoon mogelijk te starten. Regelmatige inzet van N. 
californicus (10-25/m2) vertraagt het ontstaan van aantastingshaarden. Tweemaal inzet van 
Euseius gallicus en A. swirskii, ieder 50/m2, gevolgd door 2-wekelijks verblazen van stuifmeel 
(500 g/ha) geeft citrusspint minder kans. Bij aantasting is Scelta een goed correctiemiddel. 
Een volledig biologische bestrijding van citrusspint blijkt in Skimmia nog niet mogelijk. Wel kan 
de inzet van chemische middelen tegen deze plaag flink worden verminderd, mede omdat de 
chemische bestrijding alleen bij noodzaak pleksgewijs ipv volvelds wordt ingezet. 

• Weekhuidmijt  
Ondanks diverse testen is het niet gelukt een betrouwbare strategie te ontwikkelen tegen 
weekhuidmijten. In beide projectjaren ontstond geen schade door weekhuidmijten. 
Vermoedelijk zijn hoge doseringen van roofmijten nodig (50-100/m2). Kandidaten zijn de 
roofmijten N. cucumeris, N. californicus, E. gallicus en/of A. swirskii. Deze laatste twee 
zouden gestimuleerd kunnen worden door regelmatig verblazen van stuifmeel.  

• Anjerbladroller 
Een gerichte bestrijding van anjerbladroller is mogelijk door het ophangen van feromoonvallen 
in het gewas. Hiermee bleek met 2 gerichte bespuitingen (Runner of Steward, beiden veilig 
voor roofmijten) dat de plaag werd geëlimineerd. Bij het niet gebruiken van feromoonvallen 
mislukte een bestrijding met chemische middelen en moest uiteindelijk een breedwerkend 
middel worden ingezet, wat weer negatieve consequenties had voor de biologische bestrijding 
van andere plagen. 
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• Bladluizen 
Bladluizen in de kas kunnen heel goed worden aangepakt door te werken met een kweek van 
sluipwespen. Hiervoor worden potten bezaaid met graan. Hierop wordt graanluis gezet 
(=onschadelijk voor siergewassen in boomkwekerij). Het is verstandig dit in een kooi op te 
kweken, zodat geen andere natuurlijke vijanden hierop af komen. Bij een goede populatie 
graanluis kunnen de sluipwespen op de potten worden aangebracht, waarna deze potten in de 
kas worden gezet. De nieuwe generatie sluipwespen uit deze kweek bestrijden goed de 
eventueel aanwezige bladluizen in de kas. Inzet van chemische correctiemiddelen bleek niet 
meer nodig. 
In de buitenteelt is het vooral belangrijk om selectieve middelen toe te passen, waardoor 
natuurlijke vijanden de luizen kunnen bestrijden. Bij de diverse bedrijven zijn volop predatoren 
van bladluizen waargenomen, zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen, sluipwespen en Orius-
roofwants.  

• Rouwmuggen 
Inzetten van aaltjes tegen rouwmuglarven in de stekkas bleek een betrouwbaardere methode 
dan het inzetten van Hypoaspis-roofmijt. De populatie-ontwikkeling van Hypoaspis verloopt te 
langzaam. Met het inzetten van aaltjes hoefde er sinds jaren niet meer chemisch gefogd te 
worden in de stekkas. In gevoelige gewassen was nog wel 2x chemische bestrijding nodig. Dit 
kan mogelijk nog worden geoptimaliseerd (bijv. hogere dosering). Inzetten van Athetha-kevers 
tegen varenrouwmug bleek in een test geen succes te zijn. Om de populatieontwikkeling van 
varenrouwmug goed in de gaten te kunnen houden, is het verstandig om gele vangplaten tijdig 
te vervangen. Een plotselinge toename van varenrouwmug op de vangplaat is dan eenvoudig 
inzichtelijk. 

• Cicaden 
Cicaden bleken voor problemen te zorgen in Skimmia. Op basis van wetenschappelijk 
onderzoek waren er geen biologische alternatieven voorhanden. Daarom is gekozen om 
cicaden te bestrijden met het chemische middel Steward (wel veilig voor roofmijten). 

• Trips 
Tripsen zijn voornamelijk in de buitenteelt een probleem. In het eerste jaar bleek uitzetten van 
A. andersoni op de stektray (Hydrangea paniculata) een aantasting van trips niet te 
voorkomen. Ook na herhaaldelijk uitzetten van A. andersoni (50/m2) in Buddleja in buitenteelt 
ontstond toch een tripsaantasting. Vermoedelijk is het gewas in het begin van de teelt te open, 
waardoor de lage RV de vestiging van roofmijten tegengaat. In het tweede jaar is zijn geen 
nieuwe proeven tegen trips opgestart, maar vormde deze plaag ook geen probleem in 
gewassen, waarin wel trips kan voorkomen. Al met al is er nog geen betrouwbare strategie 
om trips in de buitenteelt op een biologische manier te bestrijden. Bij aantasting moet 
ingegrepen worden met breedwerkende chemische middelen, wat dan dus ook consequenties 
zal hebben voor de biologische bestrijding van andere plagen.    

 
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat dankzij de opgedane kennis in het praktijknetwerk de inzet 
van chemische middelen tegen diverse plagen (fors) verminderd kan worden. Niet alle plagen zijn inmiddels 
volledig biologisch te bestrijden, maar er zijn goede stappen vooruit gezet. Dit vraagt om een verdere 
doorontwikkeling van de strategieën (o.a. citrusspint, weekhuidmijt, anjerbladroller en cicaden). Trips blijkt 
nog het belangrijkste knelpunt in het uitvoeren van een geïntegreerde bestrijding van andere plagen.   
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Bijlage 1. Neveneffecten van chemische middelen 

Info Koppert-site Januari 2013 (www.koppert.nl) 

 Vertimec Cantack  Decis Admire Carex Conserve Calypso 

 abamectine acequinocyl deltamethrin imidacloprid  pyridaben spinosad thiacloprid 

SP SP SP SP A SP SP SP A 

Amblyseius 
californicus 

populatie          

ei          

larve          

nimf          

adult 
         

nawerking 1 - 2 0 ? 2 0 ? 0   

Amblyseius 
cucumeris 

populatie          

ei          

nimf 
         

adult 
         

nawerking 2  8 - 12 2 0 0 1 - 2 0  

Amblyseius 
degenerans 

populatie          

ei          

nimf 
         

adult 
         

nawerking 2  8 - 12 0 0 ?    

Hypoaspis 
aculeifer 

ei 
         

nimf 
         

adult 
         

nawerking 0 0 0 0 0 0   ? 

Phytoseiulus 
persimilis 

populatie          

ei          

larve          

nimf 
         

adult 
         

nawerking 1 - 2 1 8 - 12 3 - 4 2 ? 1 ? 2 

Steinernema 
feltiae 

larve 
         

nawerking 1  0       
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 Floramite 
bifenazate  

Nissorun 
hexythiazox  

Steward 
indoxacarb  

Runner 
Methoxy-
fenozide  

Movento 
spirotetramat 

Masai 
tebufenpyrad  

Nomolt 
teflubenzuron 

SP SP SP SP SP SP SP 

Amblyseius 
californicus 

populatie        

ei 
       

larve        

nimf 
       

adult 
       

nawerking 0 0  0  0 0 

Amblyseius 
cucumeris 

populatie        

ei        

nimf        

adult 
       

nawerking 0 0    ? 0 

Amblyseius 
degenerans 

populatie        

ei        

nimf        

adult        

nawerking  0    ? 0 

Amblyseius 
swirskii 

populatie        

ei 
       

larve        
nimf        

adult 
       

nawerking 0  ? 0 ?  0 

Hypoaspis 
aculeifer 

ei        

nimf        

adult        

nawerking      0 0 

Phytoseiulus 
persimilis 

populatie        

ei        

larve        

nimf        

adult 
       

nawerking > 1 0 ? 0  1 - 2 0 
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 Floramite 
bifenazate  

Nissorun 
hexythiazox  

Steward 
indoxacarb  

Runner 
Methoxy-
fenozide  

Movento 
spirotetramat 

Masai 
tebufenpyrad  

Nomolt 
teflubenzuron 

SP SP SP SP SP SP SP 

Steinernema 
feltiae 

larve        

nawerking  0     0 

 
 
Legenda Natuurlijke vijanden          

• Ongevaarlijk < 25% reductie      SP: spuiten 

• Weinig gevaarlijk 25 - 50% reductie     A: aangieten 

• Matig gevaarlijk 50 - 75% reductie 

• Zeer gevaarlijk > 75% reductie 

• Effect/nawerking onbekend 

Nawerking wordt uitgedrukt in aantal weken! 
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Info Biobest-site Januari 2013 (www.biobest.be) 
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Bijlage 2. Poster Natuurlijke vijanden in de boomkwekerij 
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