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Doel van het Praktijknetwerk was om te komen tot een andere aanpak van plagen. Een aantal nieuwe en oude 

plagen vormen een bedreiging voor de fruitteelt. Op de eerste bijeenkomsten is besloten aan welke 

plaaginsecten in het Praktijknetwerk vooral aandacht wordt besteed. Dit zijn voor kleinfruit de bramengalmijt 

en suzuki-fruitvlieg. Voor grootfruit is gefocust op boswants (= roodpootschildwants) in peer en grauwe 

veldwants in appel. Door de insekten beter te leren kennen (alle informatie bundelen), de zwakke plekken van 

de insecten te leren kennen, nieuwe gezichtspunten te ontwikkelen en demo’s aan te leggen op de bedrijven 

willen we de plagen onder controle krijgen. Niet alleen bestrijding, maar ook mechanische maatregelen, 

natuurlijke vijanden, mogelijkheden bankerplants, wegvangen, inzet biodversiteit etc. Op een andere manier 

denken, out of the box! 

Tijdens de looptijd van het project zijn op een aantal bedrijven tegen bramengalmijt A. andersonii uitgezet 

(systeem Biobest), biologie en mogelijkheden beheersing suzuki-fruitvlieg zijn besproken en de aanwezigheid 

en levenswijze van roodpootschildwants, grauwe veldwants en andere wantsen is bepaald door klopmonsters 

op bedrijven. Laboratorium proeven en demo’s met nematoden tegen roodpootschildwants en grauwe 

veldwants zijn uitgezet. 

Amblyseius andersoni is een polyfage mijt, die zich vooral voedt met schadelijke mijten zoals spintmijt, galmijt 

en roestmijt. Andersoni is maart 2014 uitgezet op drie biologische bedrijven. Met behulp van kweekzakjes van 

de firma Biobest zijn roofmijten uitgezet in het gewas met 1 zakje per strekkende meter. Bij aanvang bevat 

ieder kweekzakje ongeveer 250 A. andersoni roofmijten. Tijdens de pluk in juli zijn de bramen beoordeeld. Op 

één van de drie bedrijven was een duidelijk effect, op één bedrijf kwam geen schade voor van  bramengalmijt 

en op het derde bedrijf was geen effect zichtbaar. We hebben nog geen duidelijke oorzaak voor het verschil in 

werking kunnen vinden. Vervolgproeven kunnen meer in detail uitsluitsel geven in de relatie tussen de 

bedrijfsomstandigheden en het effect van A. andersoni. 

   Schadebeeld van aantasting door de bramngalmijt ((Acultus essigi) 

Over suzuki-fruitvlieg hebben we veel kennis verzameld. Zomer 2014 was het eerste jaar met massale schade 
van suzuki-fruitvlieg in diverse kleinfruit gewassen, pruim en kers. Een oplossing hebben we in de looptijd van 
het Praktijknetwerk niet kunnen vinden. Wel zijn alle hygiëne maatregelen op een rij gezet en toegepast op de 
bedrijven, zijn zeer gevoelige soorten in de singel gerooid, is gras en onkruid kort gehouden. Op deze manier is 
het gelukt om een aantal teelten ‘schoon’ te houden. Het zoeken naar oplossingen van dit probleem houdt niet 
op met het beëindigen van het Praktijknetwerk, maar moet versterkt worden opgepakt en doorgezet.  

http://www.louisbolk.nl/
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De aanwezigheid van roodpootschildwants op de bedrijven is waargenomen met klopmonsters. Resultaten 
waren soms verrassend. Op een aantal bedrijven komt geen roodpootschildwants voor. Op andere bedrijven 
blijken ook de grauwe veldwants en de groene stinkwants voor te komen. Het schadebeeld komt aardig 
overeen, de biologie echter niet. Roodpootschildwants overwintert als tweede nimfestadium op de bomen, 
terwijl de andere wantsen als volwassen insekten overwinteren. Dit heeft gevolgen voor de aanpak van de 
bestrijding. 
 
Het effect van nematoden op wantsen is onderzocht in zowel lab proeven als in demo’s in het veld. In Tabel 1. 
staan de verzamelde resultaten van verschillende proeven onder laboratorium omstandigheden in het 
praktijknetwerk. Effecten van beide soorten nematoden waren even groot, en er is ook geen verschil gezien in  
werking tussen de verschillende nimfale stadia van wantsen. Dode wantsen uit de lab-testen zijn bekeken op 
aanwezigheid van nematoden (foto 1.).  
 
Tabel 1. 

Lab-testgegevens verzameld in PN 
Probleemplagen divers aanpakken 2015 

Aantal 
Individuen 

Aantal levend 
na behandeling 

Percentage 
overleving 

Percentage 
dood 

controle (met water zonder nematoden) 9 6 67 33 
Roodpootschildwants 40 2 5 95 
Grauwe veldwants 27 1 4 96 

 

In de zomer van 2014 zijn in veldproeven in Elstar nematoden gespoten op grauwe veldwants. Overall viel de 

schade in 2014 mee (5-6 %) en was veel lager dan in 2013. Desondanks is er enige significante reductie (-43% 

zware schade, -28% totale schade) door de toepassing van de nematoden bereikt  (grafiek 1).  

  
Foto 1. Aaltjes in schildwants           Grafiek 1. Resultaat van één bespuiting met aaltjes in zomer tegen  
Foto: Biocontrole , W. Windhorst           grauwe veldwants 
 
Op Conference peer met boswantsenschade zijn in de winter/voorjaar 2014/2015 aaltjes getoetst in twee 
veldproeven. Het ging hier om najaar en/of voorjaar bespuiting  (november en mei) met S. feltiae. Dit omdat de 
boswants in de percelen overwinterd. De voorlopige resultaten (kloppingen) geven geen eenduidig beeld van 
een effectieve bestrijding. In het najaar zullen de vruchten worden bekeken.   
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