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Inundatieve strategie biedt aantrekkelijke perspectieven

Strategie biologische bestrijding i
Er zijn vier strategieën te onderscheiden voor het gebruik van natuurlijke vijanden
voor biologische bestrijding: de klassieke, aanvullende, manipulatieve en inundatieve.
Deze laatste strategie gaat in sommige systemen een steeds belangrijker rol spelen:
hij opent interessante nieuwe mogelijkheden in de sierteelt, waar omwille van de
sierwaarde de schadedrempel veel lager ligt dan in de groenteteelt.
van een al aanwezige (kleine) populatie
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met als doel het effect te vergroten.

natuurlijke
vijanden

Dit artikel beschrijft de vier strategieën,

gebied waar deze nog niet aanwezig zijn,

Dit is een veel toegepaste strategie in

hun plaats in de Nederlandse tuinbouw

met de bedoeling een gevestigde popula-

kasteelten. Binnen de strategie van aan-

en de ontwikkeling.

tie van de bestrijders op te bouwen. Deze

vullen zijn een aantal specifieke metho-

strategie is als één van de eerste toegepast

den van aanpak te onderscheiden.

Klassieke of inoculatieve
strategie

in de plantaardige productie, vooral in
buitenteelten.

Preventieve introductie

Het gaat hier om het importeren en losla-

Meestal zijn bij de toepassing van deze

Hierbij worden de natuurlijke vijanden al

ten van natuurlijke vijanden in een

strategie onderzoeksinstituten betrok-

ingezet zonder dat er een plaag aanwezig

ken, in mindere mate commerciële pro-

is. Een voorbeeld is de inzet van sluipwes-

ducenten van natuurlijke vijanden. Telers

pen tegen witte vlieg. Omdat de sluip-

spelen hier een belangrijke rol in het

wesp zich in veel gewassen ongeveer net

behoud van de natuurlijke vijanden door

zo snel ontwikkelt als de witte vlieg, is

het vermijden van schadelijke chemische

het belangrijk om de sluipwespen een

middelen.

voorsprong te geven. Dit lukt niet als

Er zijn succesvolle toepassingen bekend

sluipwespen pas worden ingezet bij het

tegen exotische plagen in citrus, granen

signaleren van witte vlieg.

witte
vlieg

en bosbouw.
Open kweek van natuurlijke vijanden

Manipulatieve strategie

Het is mogelijk om sommige natuurlijke

Door maatregelen in de directe omgeving

vijanden in de kas te kweken op banker-

van een perceel is het mogelijk om

planten met een plaag die zich niet op

natuurlijke vijanden te lokken naar het

het cultuurgewas kan vermeerderen. Zo

cultuurgewas. Denk hierbij aan bepaalde

kan een leger aan bestrijders worden

(on)kruiden die langs de rand van een

opgebouwd voordat de plaag verschijnt.

perceel worden gehandhaafd of inge-

Net als bij preventieve introductie geeft

zaaid. (Extraflorale) nectar en/of stuif-

deze strategie de bestrijder een voor-

meel van deze planten zijn een aantrek-

sprong.

kelijke voedingsbron voor bijvoorbeeld

In de praktijk wordt deze methode toege-

sluipwespen en zweefvliegen, die bij aan-

past voor het kweken van bladluisparasie-

wezigheid

ten op graanpollen met specifieke graan-

van

plagen

gemakkelijk

‘overstappen’ naar het cultuurgewas.

luizen.

Deze werkwijze wordt al lang toegepast
in de biologische teelten. LTO heeft hier

Seizoensmatige inoculatieve introductie

in het project Ruimte voor Groente veel

Bij deze strategie vindt de introductie

aandacht aan besteed. De term Func-

plaats afhankelijk van de mate van aan-

tionele Agro Biodiversiteit wordt in dit

wezigheid en ontwikkeling van de plaag.

verband regelmatig genoemd.

De introductie gaat door totdat een
bepaald niveau van evenwicht is bereikt,

Aanvullende strategie

dat uiteraard onder de economische scha-

Bij de aanvullende strategie (ook wel

dedrempel moet blijven. Dat betekent dat

Voor de sierteelt biedt de inundatieve

argumentatieve strategie genoemd) wor-

de teler een bepaalde plaagpopulatie

strategie aantrekkelijke perspectieven.

den bestrijders uitgezet ter aanvulling

moet kunnen/willen tolereren. Dat maakt
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Merkvoering?
"Realiseer je wel dat het in de markt zetten van
een merk zo'n 10 miljoen gulden vergt en er daar-

plaagontwikkeling

deze methode min-

methode zijn er altijd ruim voldoende

na nog jaarlijks een miljoen of twee nodig is om

der geschikt voor

bestrijders ten opzichte van de plaag. Je

het in stand te houden." Ik schrok een beetje toen

siergewassen, behal-

zou het ‘kalendertoepassing van natuur-

ve teelten waarbij

lijke vijanden’ kunnen noemen.

alleen de bloemen

Het resultaat is doorgaans een uitstekend

worden geoogst en het blad in de kas ach-

bestrijdingseffect, op een heel laag plaag-

ter blijft (gerbera, orchidee).

niveau. Daardoor biedt deze methode

Typische voorbeelden zijn de inzet van

goede perspectieven in de sierteelt, waar

Phytoseiulus tegen spint, en sluipwespen

de markt doorgaans een nul-tolerantie

tegen mineervlieg. Bij deze strategie is tij-

voor plagen afdwingt. Met nematoden

Er zijn ook merken die "zo maar" zijn ontstaan.

dige waarneming van de plaag essentieel

tegen diverse bodemplagen wordt inun-

Het merk waar ik als Nederlandse potplantenteler

om de bestrijders op het juiste moment

datie al langer toegepast.

nog altijd jaloers op ben is "Denemarken". De

in te brengen.

Relatief nieuwe toepassingen van de

Denen namen al jaren geleden afscheid van de vei-

inundatieve strategie zijn de inzet van

lingklok en hebben zich daarmee ontworsteld aan

Pest-in-first

sluipwespen

dit kwaliteitsvernietigende prijsinstrument.

Met Pest-in-first wordt bedoeld een gecon-

Poinsettia, het frequent introduceren van

"Denemarken" staat voor: kwalitatief hoogwaardi-

troleerde inzet van een plaag samen met

grote aantallen roofmijten tegen spint in

ge productie van een interessant assortiment,

de natuurlijke vijanden. Deze werkwijze

roos en natuurlijke vijanden van boter-

voornamelijk bloeiende potplanten.

maakt de plaagontwikkeling min of meer

bloemluis in paprika (plaag met lage

In heel Europa tref je die typisch Deense produc-

voorspelbaar en daardoor minder afhanke-

schadedrempel). Praktijkervaringen heb-

ten aan en dikwijls werd er voor dat Deense pro-

lijk van de kwaliteit van de waarneming.

ben de waarde van deze strategie

duct een aanmerkelijk hogere prijs betaald dan

Het enige voorbeeld is op dit moment de

inmiddels duidelijk aangetoond.

inzet van spint en roofmijt in paprika.

Deze methode vraagt grotere aantallen

Dit is een robuust systeem, het voorkomt

natuurlijke vijanden dan men gewend is

verrassingen.

in te zetten. Daar tegenover staan het

tegen

witte

vlieg

in

gemak en de robuustheid van de syste-

populatie
opbouwen

Herman de Boon mij dit een jaar of tien geleden
vertelde. Ik wist dat wij dit soort bedragen niet
konden ophoesten. Mijn poging om een potplantenmerk te starten werd met zo'n kostenplaatje
minder realistisch en stierf een rustige dood.

voor het Nederlandse. Minder natuurlijk licht, geen
eigen gasbel en toch als producenten niet te verslaan. Heel storend allemaal. Uiteindelijk willen we
als Nederlanders toch winnen nietwaar? Niet
goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Predator-in-first

men. En soms zijn de biologische syste-

Sommige bestrijders kunnen zich ook

men effectiever dan een puur chemische

ontwikkelen op andere voedselbronnen

aanpak. Daarnaast is er minder intensie-

We hebben ze nu stevig bij de staart en laten niet

dan de plaag waar tegen ze worden inge-

ve scouting en begeleiding nodig, dat

meer los. Nou ja, WIJ? Dat is wat veel eer naar

zet. Denk hierbij aan stuifmeel, plantsap,

scheelt tijd en dus kosten.

ons toe getrokken. Eerlijk is eerlijk, ik heb er wei-

voorraadmijt of Ephestia eieren (ENTO-

Per saldo biedt de inundatieve strategie

nig aan gedaan. Het veile maar geniale plan kwam

FOOD). Deze eigenschap maakt het moge-

aantrekkelijke perspectieven voor de

van onze veilingbonzen. Zij waren het die de val

lijk om een populatie bestrijders op te

gewasbescherming in onder andere de

zetten en de buit voor ons verschalkten. Wat er is

bouwen nog vóórdat de plaag aanwezig

teelt van siergewassen.

gebeurd? Het bekende spel.

"TomPoes verzin een list." En die list, die kwam.

is. Het is hierbij wel belangrijk om de
bestrijders vroeg in de teelt in te zetten,

Samenvatting

en het gewas moet bij de inzet vrij zijn

onder
water

binnen. "Breng bij ons uw mooi product en rijkelijk

van residuen van chemische middelen.

De veelheid aan strategieën geeft

Voorbeelden

met

aan dat geïntegreerde gewasbe-

Amblyseius cucumeris op voorraadmijt

scherming veel mogelijkheden biedt,

of stuifmeel, Amblyseius degenerans en

maar ook maatwerk is. Voor de sier-

Orius op stuifmeel, Macrolophus op

teelt biedt de inundatieve strategie

Ephestia en plantensap.

aantrekkelijke perspectieven.

zijn:

kweekzakjes

Zij paaiden de Denen en lokten ze onze veilingen

Ontwikkelingen volgen elkaar echter

is de beloning." Beloofden zij. Aldus geschiedde.
Op onze veilingklokken is al een aardig Deens
assortiment te vinden. Onze kopers hebben nu
volop toegang tot hun handelswaar. Het effect is
dat elke Europese koper het typisch Deense sortiment via elke Nederlandse exporteur kan bestellen
en dat het exclusieve Deense sortiment niet meer

Inundatieve strategie

in snel tempo op. Er is veel kennis bij

Inunderen betekent letterlijk ‘onder

telers en bij de producenten van

water zetten’, en dat kenmerkt ook de

natuurlijke vijanden en de toelever-

Ongetwijfeld een juiste beslissing voor de bedrij-

werkwijze van deze strategie. Volgens een

ing. Maak gebruik van deze kennis-

ven van die 20 individuele Deense aanvoerders

vast schema worden grote hoeveelheden

bronnen om de gewasbescherming

maar de doodsteek voor hun merk "Danmark".

natuurlijke vijanden in gezet, (bijna)

op uw bedrijf op een hoger plan te

onafhankelijk van de plaagdruk. Bij deze

brengen.

bestaat en opgaat in de Nederlandse bulk.

Hans@JdeVries.nl
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