Combi-aanpak Turkse mot in glasgroenten
Thema: Doorontwikkelen geïntegreerde gewasbescherming
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Probleem
Turkse mot is een groot probleem in de glastuinbouw. Bestrijding
is moeilijk en is een probleem bij de invoering van een
geïntegreerd gewasbeschermingsplan in een teelt. De inge-zette
middelen hebben vaak nevenwerkingen op natuurlijke vijanden of
zijn alleen effectief tegen jonge stadia van de mot. Bestrijders
richten zich vaak maar op één stadium van de rups.

Onderzoek
Endoparasitaire sluipvliegen (Tachinidae) vormen belangrijke maar
op plantniveau nog nauwelijks onderzochte parasieten.
Dit project wil nieuwe en bestaande kennis over rupsenbe-strijding
integreren door een gecombineerde inzet van bestrijders en een
praktijkgerichte toepassing ontwikkelen.
Na uitzet L1-rupsen is de combinatie sluipvlieg Exorista
larvarum en de roofwants Orius majusculus getest
Na eileg door motten is de combinatie insecten-pathogene
nematode Steinernema carpocapsae en de roofwants
O. majusculus getest
Leden van de begeleidingscommissie en telers bezoeken in Bleiswijk de proef waarmee de
weerbaarheid van hun gronden tegen o.a. Pythium wordt bepaald.

Resultaten
O. Majusculus had geen effect op de jonge rupsenstadia. De
sluipvlieg E. larvarum was niet in staat de oudere stadia van
Turkse mot te bestrijden
O. majusculus had na eileg door de motten een positief effect
op het aantal L1-rupsen dat later in de kas werd gevonden.
De bespuitingen met S. carpocapsae verminderde het totaal
aantal rupsen van Turkse mot in de kas

Praktijk
Inzet van een gecombineerde bestrijding tegen Turkse mot biedt
mogelijkheden. Een advies voor de praktijk kan echter nog niet
onderbouwd worden, omdat dit onderzoek een eerste ontwikkeling
is richting een praktijktoepassing.
Het is mogelijk dat E. larvarum wel effectief is tegen
rupsensoorten die een minder agressief gedrag hebben dan
Turkse mot. Dit is nog niet onderzocht.
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