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Achtergrond
Het praktijknetwerk ‘Kies de juiste vriend tegen je vijand’ 
wordt gevormd door de boomkwekerijen Ergon kwekerij 
(Eindhoven), V.d. Lockant Potcultuur (Gassel) en Kwekerij 
v.d. Langenberg (Boxtel) en wordt begeleidt door PPO, 
DLV Plant. Biobest en Koppert zijn betrokken als 
leveranciers van biologische bestrijders.

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 bleef zeer goed onder controle.
• Half juli wel in Vib. 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!

• 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 graanpollen verliep 

niet succesvol. Deze kweken mislukten, doordat de 
graanluizen meteen bestreden werden door andere 
aanwezige natuurlijke vijanden zoals galmuggen, 
waardoor er onvoldoende sluipwespen beschikbaar 
kwamen.  Dankzij de graanpollen hielden we de 
galmuggen ook goed in stand.

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

Aanpak spint en trips in braam: 
• In week 32,33 en 34 zijn roofmijten A. andersoni en N. 

cucumeris ingezet in buitenteelt van Rubus ‘Thornless
Evergreen’

• Tot nog toe geen spint en trips, wel roofmijten in het 
gewas gevonden.

Doelstelling
Implementeren van biologische bestrijding in de pot- en 
containerteelt. Hiermee stimuleren we de benodigde 
biodiversiteit en verminderen we de emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu.
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Vervolg Ergon kwekerij

Aanpak Ergon Kwekerij ism Biobest
Bonenspint in beworteld stek van fruitgewassen 
(kruisbessen), Hedera, Hortensia, Choisya, 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. De 
plagen zijn goed onder controle gebleven. 

Conclusie: 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.

Kweken van sluipwespen op graanluis op graanpollenInzet van roofmijten in Rubus



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 A. 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.

• Eind april wordt in “Rubella” 1e keer uitgezet met A. 
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 A. 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 A. 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 A. californicus roofmijten 20/m2 
uitgezet in kas en schaduwhal met een bladblazer.

• In september nog paar keer moeten corrigeren op 
cicaden in de schaduwhal.

Conclusies: 
• Roofmijt A. californicus werkt goed ter voorkoming van 

bonenspint in Skimmia, maar onvoldoende tegen 
citrusspint. Scelta is 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.

Aanpak V.d. Lockant Potcultuur ism Biobest
Aanpak citrusspint en bonenspint in Skimmia:
• Half maart breedwerkende bestrijding (incl. ei): 

Vertimec. Echter door zware aantasting bladrollers Decis
aan Vertimec toegevoegd. Nadeel is nawerking van 
minimaal 8 weken.

• Na 4 weken A. californicus en A. andersoni in zakjes 
preventief uitgezet ter bestrijding van bonenspint.

• 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; 
aanvullend 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.

Conclusie: 
• 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. 

Aanpak Kwekerij V.d. Langenberg ism Koppert

Feromoonvallen geven goed zicht op de plaagdruk van anjerbladroller

Biologische bestrijding van citrusspint in Skimmia blijft vooralsnog lastig


