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Samenvatting
Door kwekers van groene en bonte planten is kenbaar gemaakt dat in diverse teelten wortelwolluis schade
veroorzaakt. Onduidelijk was of in alle situaties wortelwolluis de veroorzaakster was. Om helder te krijgen in
welke gewassen problemen spelen heeft LTO groeiservice in samenwerking met PPO Glastuinbouw in het
najaar van 2003 een enquête gehouden over bodemgebonden ziekten en plagen onder telers van groene
en bonte planten. Een aantal telers die problemen met wortelwolluis meldden, is hierop bezocht, om de
mate van optreden van de plaag en de veroorzaakte schade in kaart te brengen. Het project werd betaald
door het Productschap Tuinbouw.
Duponchelia, varenrouwmuglarven, wortelrot en wortelwolluis werden genoemd als meest voorkomende
bodemgebonden aantasting.
De aantasting door wortelwolluis varieerde van afwezig tot een aantasting van bijna alle kluiten van het
verkoopbare product. De veroorzaakte directe schade beperkte zich tot groeiremming. Deze is tijdens de
teelt nauwelijks waarneembaar. Naast groeiremming kan economische schade ontstaan door het weigeren
van aangetaste partijen.
De aantasting is meestal het gehele jaar op het bedrijf aanwezig. De aantasting kan met het plantmateriaal
meekomen, maar ook kan een nieuwe aanplant op het bedrijf besmet raken.
Een eventuele bestrijding gebeurt chemisch. Een aantal telers voert geen bestrijding uit, omdat dit volgens
hen te bewerkelijk is. Ervaringen met biologische bestrijding van wortelwolluis zijn onbekend. Ook door
middel van hygiënische maatregelen is aantasting door wortelwolluis te beheersen, zeker omdat een aantal
teelten met schoon stek wordt gestart.
Een literatuuronderzoek gaf informatie over levenscyclus, waardplanten, schade en
bestrijdingsmogelijkheden van wortelwolluis.
Aanbevelingen voor verder onderzoek worden gedaan.
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1

Inleiding

Door kwekers van groene en bonte planten is kenbaar gemaakt dat in diverse teelten wortelwolluis schade
veroorzaakt. Onduidelijk was of in alle situaties wortelwolluis de veroorzaakster was. Naast wortelwolluis
geven ook allerlei andere bodemplagen, zoals wortelluis, Duponchelia, miljoenpoten, etc., schade. Om
helder te krijgen in welke gewassen problemen spelen heeft LTO groeiservice in het najaar van 2003 een
enquête gehouden over bodemgebonden ziekten en plagen onder telers van groene en bonte planten.
Telers konden aangeven welke bodemgebonden plagen en ziekten ze tegenkomen op hun bedrijf en hoe
groot het probleem is. Daarnaast konden ze aangeven met welke middelen ze de plaag of ziekte bestreden
hebben en of deze bestrijding voldeed. Bij de laatste vraag van de enquête konden de telers aangeven of ze
mee wilden werken aan een verder onderzoek door PPO Glastuinbouw. Een aantal telers is hierop bezocht,
waarbij bodemgebonden plagen werden opgespoord en indien nodig gedetermineerd. Het enquêteformulier
is toegevoegd als bijlage 1. Het project werd betaald door het Productschap Tuinbouw.
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2

Enquête

2.1

Resultaten enquête

Van de 150 verstuurde enquêtes zijn er 35 geretourneerd. Dat is een respons van slechts 23%.
De eerste vraag van de enquête betrof de geteelde gewassen. In tabel 1 staat een overzicht van de meest
genoemde gewassen. Totaal werden 46 verschillende gewassen / gewasgroepen genoemd. Een groot
aantal gewassen werd hierbij slechts door 1 of 2 telers geteeld. Deze zijn in Tabel 1 buiten beschouwing
gelaten.
Tabel 1. Overzicht van de gewassen die drie of meer malen genoemd werden.

Gewas
Ficus
Dracaena
Croton
Dieffenbachia
Hedera
Palmen
Zamioculcas
Schefflera
Yucca

Aantal maal
genoemd
11
7
4
4
4
4
4
3
3

In de enquête werd gevraagd welke bodemgebonden plagen telers tegenkomen op hun bedrijf. Een
overzicht van de genoemde plagen en ziekte staat in tabel 2. Negen aandoeningen konden worden
aangekruist. In de rubriek ‘anders, namelijk’ kon de teler zelf een ziekte of plaag invullen.
Tabel 2. Aantal malen dat een plaag of ziekte genoemd werd.

Ziekte - plaag
Aaltjes
Duponchelia
Miljoenpoot
Pissebedden
Varenrouwmuglarven
Wortelduizendpoot
Wortelluis
Wortelrot
Wortelwolluis
Anders, namelijk

lapsnuitkever
Opogona
slakken
springstaarten
tripspoppen
wolluis

Geen problemen

Aantal keren
genoemd
0
12
2
1
16
3
3
25
10
1
2
2
1
1
1
1

Duponchelia, varenrouwmuglarven, wortelrot en wortelwolluis werden genoemd als meest voorkomende
bodemgebonden aantasting.
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Van de genoemde plagen werd gevraagd om aan te geven welke het grootste probleem vormen, op een
schaal van 1 (het grootste probleem) tot en met 5 (een minder groot probleem). Het aantal malen dat een
plaag genoemd wordt in tabel 3 wijkt in enkele gevallen af van het aantal in tabel 2 door onzorgvuldige
invulling van sommige formulieren.
Tabel 3. Aantal malen dat een ziekte of plaag genoemd werd en hoe het probleem ervaren wordt op een schaal van 1
(zeer groot) tot 5 (minder groot).

Plaag/ziekte
Aaltjes
Duponchelia
Miljoenpoot
Pissebedden
Varenrouwmuglarven
Wortelduizendpoot
Wortelluis
Wortelrot
Wortelwolluis
Lapsnuitkever
Opogona
Slakken
Springstaarten
Tripspoppen
Wolluis

Categorie
1
0
3
1
0
6
1
3
15
3
0
1
1
1
0
1
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2
0
4
1
1
4
1
1
7
1
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
4
0
0
2
4
1
0
1
0
1
0

4
0
2
0
0
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0

10

5
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0

totaal
0
11
2
1
16
4
4
26
9
1
2
2
1
1
1

Voor de gewassen die de grootste respons gaven, is in tabel 4 aangegeven hoe vaak een ziekte of plaag in
een gewas genoemd wordt. Eén bedrijf kan meerdere gewassen telen, en meerdere plagen en ziekten
genoemd hebben.
Tabel 4. Aantal maal dat een plaag of ziekte genoemd werd voor de gewassen die het vaakst genoemd werden.

1

1

1

Aantal bedrijven

1

Wolluis

Tripspoppen

1
1
1
1

springstaarten

1

1

slakken

1

1
1
1
1

4

Opogona

1
2

1
1

5
3
1
4
4
2
3
2
2

Lapsnuitkever

1
1
4

Wortelwolluis

1

1

Wortelrot

Wortelduizendpoot

1

Wortelluis

Varenrouwmuglarven

-

Pissebedden

-

Miljoenpoot

2.2

Duponchelia

Aaltjes

Ficus
Dracaena
Croton
Dieffenbachia
Hedera
Palmen
Zamioculcas
Schefflera
Yucca

11
7
4
4
4
4
4
3
3

Conclusies enquête

Duponchelia, varenrouwmuglarven, wortelrot en wortelwolluis werden genoemd als meest voorkomende
bodemgebonden aantasting.
Wortelrot vormt in de meeste gewassen een probleem.
Alle deelnemers met de gewassen Dieffenbachia en Hedera hebben last van wortelrot.
Wortelwolluis wordt het vaakst bij het gewas Ficus genoemd, maar dit is tevens het gewas met de
hoogste respons.

Onderzoek naar de bestrijding van Duponchelia is al uitgevoerd. Veel maatregelen voor de bestrijding en
beheersing van varenrouwmug(larven) en wortelrot zijn al bekend. Vanwege de vele malen dat wortelwolluis
genoemd werd, de wisselende ervaringen van telers met chemische bestrijding, en de relatief beperkte
beschikbare kennis over dit insect, is voorgesteld om nader onderzoek te doen naar de problemen met
wortelwolluis. Dit gebeurde door een aantal bedrijven te bezoeken dan wel telefonisch te benaderen.
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3

Bezoeken van bedrijven

In 2004 zijn een zestal bedrijven bezocht. In verband met de afgesproken geheimhouding rond de enquête,
worden gegevens waardoor de teler te achterhalen is, niet genoemd (Tabel 5).
Tabel 5. Bedrijven die bezocht zijn voor nader onderzoek naar bodemplagen, met name wortelwolluis.
bedrijf
gewassen
aangegeven probleem
1
Cyperus, Araucaria
wortelluis en miljoenpoten. In mindere mate Duponchelia,
varenrouwmug en lapsnuitkever.
2
o.a. Ficus
Wortelwolluis, Duponchelia, Opogona
3
Livistona, Licuala,
Wortelwolluis, wortelduizendpoot, wortelrot
Zamioculcas
4
Dracaena
Springstaarten, wortelrot
5
Ficus
wortelwolluis
6
Croton
wortelwolluis, wortelrot, varenrouwmuglarven
Tijdens de bezoeken werd getracht meer duidelijkheid te verkrijgen over:
•
Hoe is het schadebeeld?
•
Hoe groot is de economische schade?
•
In welke gewassen speelt het?
•
Welke bestrijding wordt uitgevoerd?
•
Hoe is de plaag ontstaan (bijv. met plantmateriaal meegekomen)?
•
Is er een bestaande aantasting in de kas, of continue nieuwe aantasting via stek?
•
Is de aantasting jaarrond aanwezig?
•
Zijn er pieken / dalen in de populatieontwikkeling in de kas tijdens het jaar?
•
Hoe is de spreiding in de kas?
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3.1

Bedrijf 1

Dit bedrijf heeft als hoofdgewassen Cyperus en Araucaria’s. Er staat er nog een laatste partij Monstera’s. In
de Monstera’s komen nooit problemen met ziekten of plagen voor.
De Cyperus stekken zijn afkomstig van eigen moerplanten, door deze te scheuren. Het grootste
probleem is wortelluis, maar er wordt slechts zelden tegen bestreden. Een kleine aantasting, zeker aan het
eind van de teelt, geeft geen schade aan het gewas. De luizen zijn binnen komen vliegen of afkomstig van
de moerplanten. De luizen bevinden zich vooral rond de dikke wortels waaruit een nieuwe scheut ontstaat.
Vaak bevindt zich rond deze wortels wat ruimte in de pot. Een pas uitgevoerde bestrijding met Admire via
de regenleiding, heeft een sterke doding van de luizen veroorzaakt. Een optie zou zijn om de moerplanten
te behandelen een aantal weken voordat deze gescheurd worden. Het behandelen van de gescheurde stek
heeft als nadeel dat de mensen de stek vastpakken bij het oppotten. De economische schade van de
wortelluis is de tijd die de bestrijding gekost heeft en de kosten van het bestrijdingsmiddel.
In enkele kappen komen onder de potten van de Araucaria’s miljoenpoten voor. Onder de planten
die er tijdens het bezoek nog stonden, kwamen onder elke pot meerdere exemplaren voor. Aan de wortels
wordt soms vraat waargenomen. De miljoenpoten lijken zich niet door het bedrijf te verspreiden. De teelt
van Araucaria duurt 45 weken. Na de teelt wordt de vloer schoon gezogen en ontsmet. Eénmaal is tijdens
een teelt ingegrepen met Curater. Door dit met veel vloeistof toe te dienen trekt de vloeistof onder de pot
en dood daar de miljoenpoten. Deze bestrijding werkte redelijk tot goed.
De Araucaria’s worden zoveel mogelijk vanuit eigen stek geteeld. Indien nodig worden er nog zaailingen
aangekocht. In de stektent komt varenrouwmug voor. Schade door larven van de varenrouwmug wordt niet
waargenomen.
Duponchelia komt soms ook onder de potten van de Auracaria’s voor, maar vormt geen groot probleem.
Vanwege de beperkte plaagproblematiek gebruikt deze teler geen biologische bestrijding, maar
kiest hij er voor om incidenteel chemische middelen in te zetten.
De teler zou graag onderzoek zien naar de chemische bestrijding van wortelluis, miljoenpoten en
lapsnuitkevers.

3.2

Bedrijf 2

Op bedrijf 2 worden meerdere gewassen geteeld. Vooral in Ficus, palmen, Yucca, Dracaena en Aloë treden
plagen op. De plagen Opogona en wortelwolluis komen mee met importmateriaal.
Wortelwolluis was een probleem op dit bedrijf. Door het verwijderen van de pot, en daarna de planten te
dompelen in Admire, werd dit insect afdoende bestreden. Aangieten van Admire of dimethoaat werkte
onvoldoende.
Het grootste probleem vormt momenteel de (bovengrondse) plaag Opogona, in de gewassen Yucca,
palmen en Dracaena. Dit insect is jaarrond aanwezig. Bestrijding van de rupsen gebeurt door het aangieten
van het aaltje Steinernema feltiae of het ingieten van Decis. Beide methoden geven goede resultaten. De
vlinders worden goed bestreden door een ruimtebehandeling met Methomex of Decis.
Schade door plagen uit zich in zwakkere planten en het weggooien van planten. De schade door
plagen is meer dan 10.000 euro per jaar.
De teler zou graag onderzoek zien naar de biologische bestrijding van wortelwolluis en naar de bestrijding
van rupsen van Duponchelia.
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3.3

Bedrijf 3

Op dit bedrijf worden hoofdzakelijk Zamioculcas en de palmen Livistonia en Licuala geteeld.
De grootste problemen zijn wortelwolluis, wortelduizendpoot en wortelrot.
De planten worden geïmporteerd en hier nog 4-6 maanden doorgeteeld. Bij de teeltwissel wordt het vak met
de borstelmachine schoongeveegd, en wordt de goot in de vloer gereinigd. De plagen wortelduizendpoot
en wortelwolluis komen mee met het importmateriaal. Bij het doorzoeken van de kluit van meerdere planten
werd slechts één wortelduizendpoot aangetroffen. De directe schade door wortelduizendpoot lijkt daardoor
beperkt. Grond dat tijdens het oppotten van de kluit valt, wordt weggegooid, zodat geen andere planten
besmet worden.
Aantasting door wortelwolluis werd op bijna elke kluit aangetroffen. De aantasting per kluit viel mee, slechts
enkele luizen per kluit. De wortelwolluizen bevonden zich met name aan de buitenkant van de kluit tegen de
plastic pot. De eizakken zijn herkenbaar als opvallend wit pluis. Afhankelijk van de leverancier van het
plantmateriaal, is de aantasting zwaar of minder zwaar. Eventuele directe schade door wortelwolluis zal zich
uiten in groeiremming. Gezien de zwaarte van de aantasting zal dit waarschijnlijk wel meevallen.
Wortelwolluis en wortelduizendpoot werden af en toe chemisch bestreden met Curater. De resultaten waren
redelijk.
Wondjes door wortelduizendpoot of wortelwolluis aan de wortels, leiden volgens de teler tot
wortelrot. Wortelrot wordt redelijk bestreden door het aangieten van chemische middelen, één keer per
teelt.
De teelt van Zamioculcas start met eigen bladstek. Het grootste probleem in deze teelt vormen
Duponchelia en varenrouwmuglarven. Het uitzetten van Hypoaspis miles tegen de varenrouwmuglarven
heeft goed gewerkt. In de lichtvallen worden wekelijks 4 motjes van Duponchelia gevangen. Wekelijks, en bij
een mindere aantasting tweewekelijks wordt er gefogd met Decis.
Ondanks de geringe aantallen wortelduizendpoten die werden aangetroffen, vraagt de teler toch om
onderzoek naar de bestrijding van wortelduizendpoot in de teelt van potplanten.

3.4

Bedrijf 4

Op dit bedrijf worden Dracaena’s geteeld.
De enige plaag die optreedt en die bestreden wordt, is springstaart. Dit insect is jaarrond op het bedrijf
aanwezig. De springstaarten zijn waarschijnlijk ooit meegekomen met een partij planten. Springstaarten
veroorzaken alleen schade in de planten die bovendoor water krijgen. De theorie van de teler is dat na het
water geven het groeipunt langere tijd nat blijft, waardoor dit week en zacht wordt. Op dat moment
veroorzaken de springstaarten de schade. De schade wordt zichtbaar na het uitgroeien van het blad (Figuur
1). Planten die aan druppelaars staan of via eb/vloed water krijgen, vertonen deze schade niet. In de
aangetaste planten worden springstaarten aangetroffen, in een gezonde plant niet. De planten die
bovendoor water krijgen staan op een bevloeiingsmat afgedekt met gronddoek. Na levering staat een kap
enkele dagen leeg, wordt schoongeveegd, en opnieuw gevuld. Elke 1 à 2 weken wordt er chemisch
gespoten tegen springstaarten, waarbij ook de lege kappen behandeld worden. Het bestrijdingsresultaat
valt tegen. Door regelmatig te spuiten is het probleem beheersbaar. Doordat de springstaarten zich
waarschijnlijk ook onder de bevloeiingsmat bevinden, wordt nooit de gehele populatie bestreden, maar
hooguit het deel dat zich op de plant bevindt.
Schade bestaat uit het weggooien van aangetaste planten, en de kosten van bestrijding. Ondanks het
regelmatige bestrijden is het percentage uitval 3-6%.
De teler vraagt om onderzoek naar de bestrijding van springstaarten.
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Figuur 1. Schade door springstaarten bij Dracaena.

3.5

Bedrijf 5

Op dit bedrijf met Ficus, vormt wortelwolluis de grootste bodemgebonden plaag. De teler heeft één keer
een partij planten teruggestuurd gekregen van een exporteur vanwege aantasting door wortelwolluis.
Momenteel wordt nog weinig gekeurd op aantasting door wortelwolluis, maar de verwachting is dat dit zal
toenemen. Bij afleveren van de planten heeft 10-20% van de planten een aantasting met wortelwolluis.
De teelt wordt gestart met stek. Het stek komt van moerplanten afkomstig uit weefselkweek. Deze
moerplanten leveren slechts enkele maanden stek, waarna ze vervangen worden. De stek die gesneden
wordt, is vrij van wortelwolluis. Waar de eerste aantasting in zijn kas vandaan is gekomen, is onbekend. De
planten worden geteeld in een 17 cm of 23 cm pot, met een teeltduur van 10-16 weken, resp. 18-23
weken. De watergift gebeurt via het eb-vloed systeem.
De aantasting door wortelwolluis is jaarrond op het bedrijf aanwezig. Zomers is de aantasting minder zwaar
dan in de winter, vanwege de snellere teeltduur en het natter telen.
Tijdens de teelt wordt wortelwolluis niet chemisch bestreden. Het aangieten van alle potten is een
onmogelijke klus. Het recirculatiewater wordt niet ontsmet. Tot een jaar geleden werd het gerecirculeerde
water over een zandfilter geleid. De teler heeft het idee dat sinds hij daar mee gestopt is, de aantasting
door wortelwolluis is toegenomen.
Zodra een kap leeg is, wordt die schoongeborsteld en wordt de vloer aangegoten met een chlooroplossing.
Onduidelijk is of deze maatregel voldoende werkt tegen wortelwolluis. Het is mogelijk dat de nieuwe
aanplant besmet wordt met wortelwolluis door recirculatiewater afkomstig van aangetaste planten elders op
het bedrijf.
De teler wil graag onderzoek naar de biologische bestrijding van wortelwolluis.
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3.6

Bedrijf 6

Op dit bedrijf worden grootbladige en kleinbladige Croton’s geteeld. Wortelwolluis wordt af en toe
aangetroffen maar vormt geen groot probleem. De aangetroffen wortelwolluizen zitten vooral bovenin de
pot. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de watergift via eb-vloed. Er wordt geen bestrijding tegen
wortelwolluis uitgevoerd.
De teelt begint met stek dat in Nederland beworteld is. Dit wordt overgepot in de eindpot, en is op het
moment van overpotten vrij van wortelwolluis. De moerplanten in Sri Lanka hebben wel last van
wortelwolluis. Enkele cultivars zijn zo gevoelig dat de moerplanten er aan dood gaan. Onbeworteld stek dat
naar Nederland wordt geëxporteerd is vrij van wortelwolluis. Stek dat ter plekke is opgepot kan aangetast
zijn door wortelwolluis.
Als een kap leeg is, wordt deze schoongeveegd, maar verder niet ontsmet.
De grootste problemen heeft de teler met wortelrot en varenrouwmuglarven. Het wisselen van
stekleverancier heeft de problemen verminderd, maar niet opgelost.
De Croton’s worden op kokos geteeld. De teler heeft geëxperimenteerd met ander teeltmateriaal, maar dit
leidde niet tot minder problemen. Het substraat speelt volgens de teler dan ook geen rol in de mate van
aantasting door varenrouwmug en wortelrot.
De manier van water geven heeft wel invloed op het optreden van wortelrot. Bij de kleinbladige Croton’s
leidt bovendoor water geven tot minder problemen met wortelrot dan water geven via eb-vloed.
De teler zou graag meer onderzoek zien naar het voorkomen en bestrijden van wortelrot en varenrouwmug.
Hij vraagt zich af of het nodig is zowel wortelrot als varenrouwmug te bestrijden, of dat het een het gevolg
is van het ander.
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4

Literatuuronderzoek wortelwolluis

Algemeen
Wortelwolluizen behoren tot de familie Pseudococcidae, met als grootste geslacht Rhizoecus. In
Nederlandse kassen kunnen verschillende soorten worden aangetroffen. De schade die wortelwolluizen
veroorzaken en de manier waarop ze te bestrijden, is voor alle soorten min of meer gelijk.
Waardplanten
Veel potplanten uit verschillende families kunnen worden aangetast, waaronder Ficus, Calathea, Palmen,
Dieffenbachia, Bromeliaceae, succulenten.
Schade
Schade door wortelwolluis uit zich via niet specifieke symptomen als een gereduceerde plantgroei, gebrek
aan vitaliteit en uiteindelijk afsterven van de plant. De wortelwolluis is pas te vinden door de plant uit de pot
te halen. Witte plukken was en volwassen vrouwtjes worden dan aangetroffen, vooral tussen de kluit en de
pot (Figuur 2). Op planten die al verzwakt zijn, kan wortelwolluis zich sneller ontwikkelen, dan op gezonde
groeikrachtige planten.

Figuur 2. Wortelwolluis. Vanaf linksboven, met de klok mee: volwassen vrouwtje, eizak / wit pluis op de
wortels (2 maal) en aantastingsbeeld op de wortelkluit.
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Biologie van wortelwolluis
De levenscyclus van ei, via nimfenstadia, naar volwassen vrouwtje duurt twee tot vier maanden, afhankelijk
van de temperatuur en de soort. Eieren worden afgezet in een wollige eizak, te herkennen als wit pluis op
de wortels. De duur van het eistadium varieert van nog geen 24 uur tot enkele weken. Uit het ei komt het
eerste nimfenstadium dat voor de verspreiding zorgt. Hebben de nimfen eenmaal een plek gevonden dan
vestigen ze zich en brengen hun monddelen in de plant. Na drie of vier nimfenstadia, ontstaat het volwassen
vrouwtje. Het volwassen vrouwtje leeft één tot twee maanden. In deze periode legt ze enkele tientallen
eieren in 1-3 eizakken. Afhankelijk van de soort zijn alle individuen vrouwelijk, waarbij de voortplanting dus
ongeslachtelijk gebeurt, of zijn er ook mannelijke exemplaren aanwezig. De wolluizen scheiden een wit
wasachtig poeder af dat hun lichaam deels bedekt en ook op de wortels en gronddeeltjes is terug te vinden.
Verspreiding van de aantasting
De aantasting kan zich oa. verspreiden via het eerste nimfenstadium, recirculatie water, hergebruik van
aangetaste potten, besmette potgrond.
Bestrijding
• Ervaringen met biologische bestrijding van wortelwolluis zijn onbekend.
• In de enquête wordt chemische bestrijding met dimethoaat, Admire of Curater genoemd. Volg de
aanwijzingen op de verpakking op, en pas op met fytotoxiciteit. Het vooraf vochtig maken van de kluit,
kan problemen met fytotoxiciteit beperken. Sommige telers hebben de ervaring dat aangieten
onvoldoende werkt en dat betere resultaten worden geboekt door het dompelen van de kluit, waarbij de
pot al dan niet verwijderd wordt. Denk er wel aan dat ook de lege pot gedompeld moet worden! De
wasachtige restanten van eizakken kunnen na bestrijding nog enkele maanden zichtbaar blijven, en zo
alsnog voor problemen zorgen bij export.
• Hygiëne is belangrijke voor het voorkomen van aantasting. Gebruik schone potten en grond. Reinig de
vloer tussen twee teelten. Ontsmet het recirculatiewater.
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5

Discussie

In de enquête worden Duponchelia, varenrouwmuglarven, wortelrot en wortelwolluis genoemd als meest
voorkomende bodemgebonden aantastingen. Hoewel van de eerste drie al veel bekend is over bestrijding
en beheersing, blijven problemen optreden. Van wortelwolluis is nog weinig bekend, waarschijnlijk doordat
de directe schade zich niet duidelijk manifesteert, en de plaag zich onder de grond bevindt.

5.1

Wortelwolluis

Kennis over de biologie van de wortelwolluis ontbreekt bij een groot aantal telers. Ook is niet duidelijk wat
de feitelijke betekenis is van de verschillende verspreidingsmogelijkheden (recirculatiewater, herkomst
stekmateriaal).
Als er al een bestrijding plaatsvindt tegen wortelwolluis, dan is dat momenteel chemisch met Admire,
dimethoaat en Curater. De resultaten hiervan zijn, om onduidelijke redenen, wisselend. Ook is onvoldoende
duidelijk welk middel het beste gekozen kan worden, en hoe de bestrijding uit te voeren.
Ervaringen met biologische bestrijding van wortelwolluis ontbreken, terwijl hier wel mogelijkheden lijken te
liggen.

5.2

Duponchelia

In onderzoek naar Duponchelia is aangetoond dat biologische bestrijding goed mogelijk is met de roofmijt
Hypoaspis miles en de bacterie Bacillus thuringiensis. Deze kennis lijkt onvoldoende doorgedrongen te zijn
in de praktijk. Chemische bestrijding is mogelijk met Nomolt, Conserve, Decis en Methomex. De bestrijding
richt zich bij een aantal telers vooral op de motjes, en niet op de eieren en rupsen. Dat bestrijding met
bodemroofmijten goed mogelijk is, zou breder uitgedragen moeten worden.

5.3

Varenrouwmuglarven

Problemen met varenrouwmuglarven spelen vooral tijdens de vermeerdering van potplanten een rol. Ook
tijdens de teelt worden problemen met varenrouwmug genoemd, deels in combinatie met het optreden van
wortelrot.
Varenrouwmuglarven zijn biologisch te bestrijden met de nematode Steinernema feltiae en de
bodemroofmijten Hypoaspis miles en H. aculeifer. Chemische bestrijding is mogelijk met Nomolt, Decis,
Sumicidin en Methomex. Ondanks de vele bestrijdingsmogelijkheden blijven problemen optreden. Of de
bestaande bestrijdingsmogelijkheden zijn onvoldoende bij de telers bekend, of deze
bestrijdingsmogelijkheden werken onvoldoende. In het eerste geval zou de beschikbare kennis beter
uitgedragen moeten worden. In de tweede situatie zal onderzoek naar betere bestrijdingsmogelijkheden
moeten plaatsvinden.
In verschillende gewassen veroorzaken muggen uit o.a. de familie van de Sciaridae (Sciara, Scatella, Orfelia
-“potworm” ) en de Tipulidae problemen. De aard van de problemen varieert van vraatschade aan wortels en
wortelhals tot vervuiling van het gewas. Vaak is onduidelijk welk insect de primaire veroorzaker van de
waargenomen schade is. Over sommige insecten is nog zeer weinig bekend.
Biologische bestrijding: Sciara en Scatella kunnen goed bestreden worden door Steinernema –aaltjes en
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Hypoaspis –roofmijten toe te passen. Deze middelen zijn echter erg duur. Of andere muggen uit deze groep
tevens door aaltjes en roofmijten bestreden kunnen worden, is niet bekend. Evenmin is bekend of er nieuwe
natuurlijke vijanden voor een goedkopere toepassing in aanmerking komen.
Chemische bestrijding: Er zijn chemische middelen met een goede werking op Sciara bekend. In de praktijk
blijkt echter dat dit niet voldoende is om Sciara (en andere schadelijke muggen) effectief te bestrijden.
Mechanische bestrijding. Blauwe en gele vangplaten zijn goede middelen om volwassen muggen te vangen
en een aantasting vast te stellen. Maar een klein gedeelte van de muggen komt echter op de vangplaten
terecht. Door de muggen uit het gewas op te jagen, wordt wegvangen effectiever.

5.4

Wortelrot

Problemen met wortelrot zijn (ten dele) te voorkomen door hygiëne en het niet te droog of te nat telen.
Bestrijding gebeurt met chemische middelen als bijvoorbeeld Ridomil Gold 480 EC. Over het voorkomen en
beheersen van wortelrot is al veel kennis beschikbaar. Toch wordt in de enquête wortelrot het vaakst als
probleem genoemd. Door het op een rij zetten van de beschikbare kennis over de bestrijding van wortelrot,
en het uitdragen van deze kennis richting telers, is het probleem wellicht beter beheersbaar te maken.
Indien nodig zou dit gevolgd kunnen worden door onderzoek naar betere bestrijdingsmethodieken.
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6

Conclusies en aanbevelingen

6.1

Conclusies

•
•
•
•
•

Duponchelia, varenrouwmuglarven, wortelrot en wortelwolluis worden in de enquête genoemd als meest
voorkomende bodemgebonden aantastingen.
Voor Duponchelia is in onderzoek aangetoond dat biologische bestrijding goed mogelijk is met de
roofmijt Hypoaspis miles of de bacterie Bacillus thuringiensis.
Over de bestrijding van varenrouwmug(larven) is al veel kennis aanwezig. Deze kennis is of onvoldoende
bij de telers bekend, of aanvullend onderzoek is nodig.
Ook over het bestrijden en voorkomen van wortelrot is veel kennis aanwezig. Ook deze kennis is of
onvoldoende bij de telers bekend, of aanvullend onderzoek is nodig.
Bij alle bedrijfsbezoeken kwamen de aanwezige plagen overeen met hetgeen de teler in de enquête had
ingevuld. Telers weten de plagen goed te herkennen.

6.1.1
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2
•
•

Aanbevelingen

Implementeren van beschikbare kennis over bestrijding van varenrouwmug(larven) richting telers,
eventueel gevolgd door aanvullend onderzoek.
Implementeren van beschikbare kennis over bestrijding en beheersing van wortelrot richting telers,
eventueel gevolgd door aanvullend onderzoek.

6.2.1
•
•
•

Wortelwolluis

De aantasting door wortelwolluis varieert tussen afwezig tot bijna alle kluiten van het verkoopbare
product aangetast. De verschillen tussen de telers zijn groot, en veel telers voeren geen bestrijding
tegen wortelwolluis uit.
De veroorzaakte directe schade beperkt zich tot een groeiremming. Deze is tijdens de teelt nauwelijks
waarneembaar. Naast groeiremming kan economische schade ontstaan door het weigeren van
aangetaste partijen.
Momenteel wordt bijna niet gekeurd op aantasting door wortelwolluis. De verwachting is dat dit toe zal
nemen.
Wortelwolluis is in veel gevallen het gehele jaar op het bedrijf aanwezig.
De teelt kan gestart zijn met schoon uitgangsmateriaal dat alsnog besmet wordt op het bedrijf.
De telers hebben wisselende ervaringen met chemische bestrijding. Middelen die genoemd worden zijn
Admire, Dimethoaat en Curater. De oorzaak van de wisselende resultaten is onbekend, en zou
onderzocht moeten worden.
Ervaringen met biologische bestrijding zijn onbekend. Toch zijn er wel mogelijkheden die onderzocht
kunnen worden. Door een aantal telers wordt aangegeven dat het wenselijk is om onderzoek te doen
naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van wortelwolluis.
Door middel van hygiënische maatregelen is aantasting door wortelwolluis te beheersen.

wortelwolluis

Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding
Onderzoek naar chemische bestrijding
Onderzoek naar voorkomen / beheersen van aantasting
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Bijlage 1. De enquête. Afgenomen door LTO Groeiservice.
Vragenlijst bodemgebonden plagen groene en bonte planten. Opgesteld door LTO Groeiservice

1. Welk(e) gewas(sen) teelt u?
O

………………………………………………………………………………………….

O

………………………………………………………………………………………….

O

………………………………………………………………………………………….

O

………………………………………………………………………………………….

O

………………………………………………………………………………………….

2. welke bodemgebonden plagen komt u tegen op uw bedrijf?
O

Duponchelia

O

wortelwolluis

O

wortelluis

O

wortelduizendpoot

O

miljoenpoot

O

wortelrot (pythium, phythophthora, fusarium)

O

varenrouwmuglarven

O

pissebedden

O

aaltjes

O

anders, namelijk ……………………………

3. Welke van de bovengenoemde bodemgebonden plagen vormen voor uw bedrijf het grootste
probleem?
Graag de 5 belangrijkste in volgorde van belangrijkheid aangeven, waarbij 1 het grootste probleem
vormt en 5 een minder groot probleem.
…

Duponchelia

…

wortelwolluis

…

wortelluis

…

wortelduizendpoot

…

miljoenpoot

…

wortelrot (pythium, phythophthora, fusarium)

…

varenrouwmuglarven

…

pissebedden

…

aaltjes

…

anders, namelijk ………………
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4. Met welke middelen of op welke wijze heeft u de onder 3 genoemde bodemgebonden plagen
bestreden en voldeed deze bestrijding?
Bodemplaag

Bestrijding

Voldeed dit?

1. ………………………………..

…………………………………………….

……………...

…………………………………..

…………………………………………….

……………...

2…………………………………

…………………………………………….

……………...

…………………………………..

…………………………………………….

……………...

3. …………………………………

…………………………………………….

……………...

…………………………………..

…………………………………………….

……………...

4. . …………………………………

…………………………………………….

……………...

…………………………………..

…………………………………………….

……………...

5. . …………………………………

…………………………………………….

……………...

…………………………………..

…………………………………………….

……………...

5. Is nader onderzoek naar de onder 3 genoemde bodemgebonden plagen wenselijk?
Ja, er moet onderzoek komen voor:
……………………………………………………………………………………………………………
Dit onderzoek moet zich richten op:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Heeft u suggesties voor ander onderzoek dan dat naar de bestrijding van bodemgebonden
plagen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als bemesting en energie.
…………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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7. Bent u bereid mee te werken aan een vooronderzoek door PPO (interview en eventueel
bezoek om de bodemgebonden plaag op te sporen en te determineren)?
O

Ja

O

Nee

Indien u deze vraag met ja heeft beantwoord, dan kunt u hieronder uw naam, adres en telefoonnummer
invullen.

Naam: …………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………….

Vriendelijk dank voor uw medewerking!
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