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1.1

Inleiding

Indezomer van2002 heeft LTOgroeiservice eenenquête gehouden over ziektenenplagen onder de
Nederlandse telers vanpalmen.Indeenquête waser ruimte omaante gevenverder meewerkenaan
vervolgonderzoek naar bodemgebonden plagen.Vijf bedrijven hebbendit inde enquête aangegeven.PPO
heeft dezevijf bedrijven plustwee andere bedrijven met palmen bezochtvoor verder onderzoek. Een
achtste bedrijf istelefonisch benaderd.Tijdens dit onderzoek is beslist omniet alleen naar bodemgebonden
plaagorganismente kijken,maar ook naar problemen met bodempathogenenende palmzaadkever.Het
doelwasomde problemen metdezeziektenenplagenopdeze bedrijven inkaartte brengen.Metnamebij
bodemgebonden plaagorganismen isditondersteund met diagnostiek door aanwezige plaagorganismen te
determineren.Opbasisvande bedrijfsbezoeken zijnaanbevelingen gegevenvoor verder onderzoek naar
ziektenenplagenindepalmen.

1.2

Materiaal enmethoden

Inoktober 2002 zijnzevenbedrijvenbezocht enis éénbedrijf telefonisch benaderd door PPO(tabel 1).In
verbandmet deafgesproken geheimhouding rond deresultatenvanditonderzoek, worden bedrijfsnamen
endeplaatswaar debedrijvengevestigd zijn,indit rapportnietgenoemd.
Tabel 1. Bedrijvendie bezocht zijnvoor onderzoek aanbodemplagen
aangegeven problemen
gewassen
bedrijf
chamaedorea, caryota
Opogona
1
chamaedorea
wortelrot, Opogona
2
wortelrot,
palmzaadkever, Duponchelia,Opogona,
kentia,
rhaphis
3
wortelduizendpoot
wortelwolluis,wortelrot, Duponchelia, Opogona
areca, kentia,phoenix,
4
yucca (kopstek)
licuala,phoenix,roebelini,
wortelduizendpoot, wolluis, schildluis,Opogona
5
livistona
palmzaadkever
kentia
6
onbekende mot
areca
7
Duponchelia
kentia
8

datumbezoek
21-10-2002
21-10-2002
18-10-2002
18-10-2002
10-10-2002
24-10-2002
16-10-2002
telefonisch

Tijdens eenbedrijfsbezoek werden,wanneer hetomeenplaagorganismeging, inieder gevaldevolgende
vragengesteld:
1. Hoe isdeschade?
2. Inwelkegewassen speelthet?
3. Zijndevoorkomende soorten gedetermineerd?
4. Welke bestrijdingwordt uitgevoerd?
5. Speelt substraatsamenstelling eenrol?
6. Hoeisdeplaagontstaan(plantmateriaalof invoer compost) ?
7. Isheteenjaarrondaantasting?
8. Zijner pieken/dalen inde populatieontwikkeling indekastijdens hetjaar?
9. Hoeis despreiding indekas?
10. Watisdeeconomische schade?

1.3

Resultaten

bezoekbedrijf 1
Dit bedrijf heeft meerder palmsoortenstaan.Erzijnveelproblemen met debananenboorder,Opogona
sacchan'(figuur 1).Debesmetting isdekasingekomen via eenleverancier vanchamaedorea's. Deze
palmenworden inNederlandgezaaid.Ondanksdat dit mogelijkheden biedt omzeer schoon
uitgangsmateriaal te produceren, heeft het zaaibedrijf toch materiaalgeleverd met eenbesmetting door
Opogona.Andere palmen als caryota, nolina encalathea waren ook gevoeligvoor Opogona. Eenpaar
aanwezige bananenplanten werden nietaangetast. Ookdediscotheca's niet. Bestrijding wordt uitgevoerd
door deplanten aante gieten met insectenparasitaire aaltjes, namelijk Steinernema feltia. Verder is
chemische bestrijding uitgevoerd met Methomex(methomyl)enDecis(deltamethrin). Door het dichte gewas
isde bedekking erg slecht, enkunnenook devlinders zichgemakkelijk verschuilen. Opogona is hethele
jaar door aanwezigenisoveral inde kaste vinden.Vanwege heteb-en-vloed-watergeefsysteemisde
substraatsamenstelling vrijgrof, bestaande uit eenmengselvanveenenperliet. Deeconomische schadeis
moeilijk aantegeven.
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Figuur 1.motvan Opogonasacchari fa. 1cm)
bezoekbedrijf 2
Opdit bedrijf worden uitsluitend chamaedorea's geteeld.Erwordentwee potmatengeleverd,eenvan 13en
eenvan 17cm.Deteelt duurt respectievelijk zes ennegenmaanden.Opdit bedrijf isOpogona verreweg
het belangrijkste probleem. Demot is meegekomen met besmet plantmateriaalvaneenNederlands
zaaibedrijf. Erwordt bestreden met Curater (carbofuran), Decis(deltamethrin) enandere middelen.Het
verwijderen vanaangetaste planten is haastonmogelijk, omdatde planten ergdicht op elkaarstaan.
Middelenwordenvia deregenleidingtoegediend,of met depulsfog.Erwordengeenvanglampengebruikt
voor signaleringvanmotten.Desubstraatsamenstelling bestaat uiteenmengselvan 10%grove Ierseturf
en90%fijneveengrond.
bezoekbedrijf 3
Indit bedrijf worden kentia's geteeldophydrocultuur. Verder staaner enkele rhaphispalmen. Hetbedrijf
heeftvooral problemen metwortelrot door Phytophthora (figuur 2)entaksterfte door eenPénicillium (figuur
3).VerspreidingvanPhytphthora via zoösporen gaat bijzonder gemakkelijk indezeteeltwijze. Deschimmel
Cylindrocladiumveroorzaakt bijeenaantal kentia-palmenbladvlekken.Inraphispalmenzijndop-enschildluis
af entoe eenprobleem.Verder incidenteel lastvan Duponchelia. Depalmzaadkever enOpogona hebbenin
hetverledenweleensproblemen gegeven.Deaanwezige pathogenen zijn herhaaldelijk gedetermineerd
door adviesbureau's.
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Figuur 2.Wortelrot door Phytophthorasp.inkentia.

Figuur 3. Taksterfte door Pénicilliumsp.inkentia.

bezoekbedrijf 4
Dehoofdteelt opdit bedrijf isareca.Verder wat kentia enkopstekkenvanYucca.Deyucca staat apartin
eenafdeling dievrij koudgeteeldworden(15°C).Alleentrips vormt hier afentoe eenprobleem. Daarvoor
wordt bestreden met Curater (carbofuran). Indeteelt vanareca's isdopluis hetgrootste probleem.Dit
materiaal komt uit Honduras ende Dominicaanse Republiek.Vroeger kwamhet materiaal uit Cuba,en
warener ook problemen metOpogona. Deschade bestond uitvraat bijdevoetvandeplant enaande
wortels. Eristoen bestreden met DecisenCurater. Door late herkenningvanhetschadebeeld moest
destijds eenpartijdiedehalvekasvulde,weggegooidworden.
Nutreed Opogona nogaf entoe op.Deareca's staangemiddeld twee tot drie maanden.Volgens een
medewerker pikken merels ook larvenvanOpogona bijde plantenweg.

bezoekbedrijf 5
Schade door wortelduizendpoot werdwaargenomen inlivistona,licuala enphoenix. Deschade bestaat uit
groeireductie door vraataanfijne wortels. Bijplanten met alleendikkewortels wasgeen schade te zienen
werd dewortelduizendpoot ook nietwaargenomen. Dewortelduizendpoot wordtjaarrond gesignaleerd enis
over dehele kasverspreid. Deeconomische schade is moeilijk vastte stellen.Plantenmet
wortelduizendpoot worden meestal ook verkocht.Alleenplanten diealslecht beworteld zijnendoor
wortelduizendpoot worden aangetast, vallen soms uit. Deteler heeft hetvermoeden dat wortelduizendpoot
meekomt metde stek uitSriLanka.Erisbestreden met Curater, maar dat leekweinig uittehalen.
Biologische bestrijdingwerdniet ingezet. InzetvanH.aculeifer isgeadviseerd. Bijhet bezoek werdenook
andere duizendpotenwaargenomen,welke predatoren zijnenzeerwaarschijnlijk ook eenbijdrage leveren
aande bestrijdingvanwortelduizendpoot. Hetbiologische middel DeonvanSheer hadgeen effect.
Naastwortelduizendpoot iseenonbekende mot uit defamilievande Pyralidae waargenomen op
hetbedrijf. Derupsenvandezevlinder boorden zichindedikkewortels vanpalmen.Devlinder is
meegekomen met importmateriaal uitCuba.DePDkondevlinder niet determineren. Door tefoggenmet
Decis ente gieten met Nomolt(teflubenzuron) isdeplaag uiteindelijk geëlimineerd. Dezeplaagheeft
verreweg de meeste schade gegeven opdit bedrijf.
Bezoekbedrijf 6
Dit bedrijft teelt kentiavankiemplantentot grote planten.Eentotale teeltduur van2,5 tot 3jaar. Erwordt
geteeld inpotgrond. Hetmateriaal,degekiemde plantjes van 10cmgroot, isafkomstigvanheteilandLord
Howe bijAustralië.Ditmateriaal is bijna altijd schoon. Eenbesmetting met de palmzaadkever,Coccotrypes
carpopfiagus{figuur 4),is ophet bedrijf gekomenvia eenpartij kentia's vanhetvaste landvanAustralië.
Sindsdien isdeplaag nietmeer verdwenen.Schadetreed alleenopinde eerste vijf maanden,wanneerde
kentia nogafhankelijk isvandenoot. Schade bestaat uit uitvalvandezejonge planten.Denootwordtvan
binnenopgevreten.Ookisvaakeenvraatgangetje te zienbijdevoetvande plant. Inde zomer zijnde
problemen hetgrootst, vanwege de hogeretemperaturen. Ook isde schade vaak hethevigst bijdegevel,
waar deverwarmingsbuizenlopen.Chemische bestrijding is uitgevoerd metTemik(aldicarb) enCurater,
maar dit haaldeweinig uit. Depalmzaadkever wordt nustructureelte lijf gegaan door allejonge plantjes te
controleren opdestevigheidvanhetzaad.Eenzachte noot duidt inde meeste gevallenopaanwezigheid
vande palmzaadkever. Deeconomische schade isgroot, doordat nualenkele maanden éénpersooncirca
2 dagen per week bezig isdeplantente controleren opde kever. Daarnaast iserveeluitvalvanjonge
planten. Dezeuitvalkansomsoplopentot ca. 50 procent. Opdit bedrijf zijndekevertjes verzameldennaar
de universiteit vanBergeninNoorwegen gestuurdvoor determinatie. Door sterke inteelt kunnende uiterlijke
kenmerken vandeze kevertjes sterk variërenwaardoor determinatie op basis daarvan zeer lastig is.Eerder
verzamelde palmzaadkevers uit Nederlandse kassen,werden door de PDgedetermineerd alsCoccotrypes
dactyliperda. Desoortvandit bedrijf werd met moleculaire toetsen gedetermineerd als C. carpophagus.
Hetis goed mogelijk dat inde Nederlandse kassenverschillende soorten palmzaadkevers vanhetgeslacht
Coccotrypes voorkomen.Anderzijds zijnvergissingen indeterminaties op basis vanuiterlijke kenmerkenniet
uitgesloten.

Figuur 4. Depalmzaadkever, Coccotrypescarpophagus(ca.2mm).

bezoekbedrijf 7
Ditbedrijf werd bezocht naar aanleidingvangemelde schade door eenonbekende mot inareca, roebelini
enravinea. Desoort behoort tot defamilie Pyralidae enkomtwaarschijnlijk uit Honduras.Derupsengeven
schade door zichindikke wortels te boren(figuur 5),watgroeiremmingtot gevolg heeft. Demotten zijn
witgrijs met zwarte streeppatronen opdevleugels. Mannetjesmotten hebbeneenafmeting van5,6 mm
(figuur 6).Vrouwtjes zijniets groter meteenlengtevan8,0 mm.Vrouwtjes hebben eendikker lijf meteen
opvallende puntige legboor (figuur 7).Inbananenenanthuriumwasgeen schade te vinden.Chemische
bestrijdingwerd uitgevoerd metCurater, parathion enDecis.
Ditbedrijf ziet graag dater onderzoek komt naar mogelijkhedenvoor vroegtijdige signalering.Er
hangenblauwevanglampen, maar deteler heeft de indruk dat de motten nogbeter opTL-lichtafkomen.
Signaleringwordt ook gedaandoor systematischwortels te beoordelen opvraatschade. Ditkostveelextra
arbeid. Hetplantmateriaalvanareca isafkomstig uit Honduras. Deonbekende mot ismetdit plantmateriaal
meegekomen. Deaantasting komt hethelejaar voor. Inde kasisde schade hetgrootst inoude partijenen
bijde gevelwaar hetiets warmer endroger is.Naeenbespuitingzijndemotjes veelinplasjes metwater te
vinden. Door bestrijdingen met Curater enschade door vraat,worden deplanten ernstigvertraagd inde
groei. Eenopkweekperiode duurt daardoor somsvier tot vijf maanden inplaatsvandrie.
Naast deze mot istijdens hetbezoek wortelduizendpoot gesignaleerd. Deze kunnenaande
haarwortels vreten.Miljoenpotenwerdenvoor wortelduizendpoot aangezien,waardoor werdgedacht dat
deze schadelijk waren. Bijmiljoenpoten isechter alleenschade bekend bijvraat aanjongplantmateriaal.
bedrijf8(telefonisch)
Opdit bedrijf wordt uitsluitend kentia geteeld.Duponchelia iseenopkomend probleem.Deluchtramenop
hetbedrijf worden daarom nuafgegaasd. Deteler beweertverder geenproblemente hebben met plagen
enziekten.Hetregiem hier isom aangetaste plantendirect af tevoeren.Opogona,dopluisen
palmzaadkever zijnweleensgesignaleerd,maar door deze strategie strikttoe te passenzijndeze insecten
nooit eenplaaggeworden. Deplanten staantwee totvijfjaar opdebedrijven.
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Figuur 5.Vraat inwortels door rupsenvanonbekende mot.

Figuur 6. Mannetjesvlinder vanonbekende schadelijke soort vandefamilie Pyralidae (5,6 mm).
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Figuur 7.Vrouwtjesvlinder vanonbekende schadelijke soort vandefamilie Pyralidae (8,0mm).
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1.4 Conclusies enaanbevelingen voor verder onderzoek
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Devoorkomende ziektenenplageninpalmenzijnzeer divers. De gewasbeschermingsproblemen
worden sterk bepaalddoor hetsoort gewas, deteeltwijze enhet uitgangsmateriaal.
Eenaantal palmtelers bleek huiverig ominformatie over plagen enziekten naar buitentebrengen,
zeker wanneer hetgaat omonbekende plaagorganismen.Voor het inkaart brengenvande
gewasbeschermingproblematiek inpalmen zaleenenquête altijdgecombineerd moetenworden met
bedrijvenbezoek.
Wortelduizendpoot, Scutigerellaimmaculata, komtop meerdere bedrijvenvoor, maar wordt nietdoor
iedere tuinder gezien.Deschade lijkt relatief klein.Bovendien zijn spontaanvoorkomende natuurlijke
vijandengesignaleerd (duizendpoten).
Bijeentweetal bedrijven,waar hetuitgangsmateriaal bestaat uit importpalmen, is eenonbekende mot
vandefamilie Pyralidaewaargenomen. Derupsengevenschade door zichinwortels te boren. Devraat
indewortels kanmakkelijk wordenverward metwortelrot door Pythiumof Phytophthora. Hetaantal
bedrijvendat schade ondervindt door deze mot isvermoedelijk meer dandetwee bezochte bedrijven.
Bijdebedrijvenwaar demot isgesignaleerd staande palmenover het algemeenvrij kort, namelijk drie
tot zes maanden.Eenmethode omde schadelijke motvroegtijdig te kunnensignaleren,zouzeer
wenselijk zijn. Onderzoek zouzichkunnenrichtenop deontwikkelingvaneenferomoonof attractieve
stoffen.
Inteelten met zaadenjonge planten,zoals chamaedorea, kunneninprincipe schoongestartworden.
Dekansopinvliegvandepalmzaadkever of Opogona inNederlandisimmers vrijwel uitgesloten.Toch
heeft eenaantalbedrijvente kampen met Opogona. Indepraktijk blijkt hetzeer lastigte zijneen,
eenmaalaanwezige,populatievanOpogonavolledigte elimineren.Daarom isverder onderzoek naar
bestrijdingsmogelijkhedenensignaleringwenselijk.
Depalmzaadkever, Coccotrypessp/spp., iseenzeer lastigte bestrijden plaagorganismewatveel
problemen geeft inkentia. Schade kanoplopentot 50%uitvalvanjong plantmateriaal. Daarnaast moet
veelextra arbeidingezet wordenomaangetaste plantenopte sporen ente bestrijden. Het opstarten
vanonderzoek iszeer wenselijk, met name omdat chemische bestrijding nauwelijks effect heeft en
bovendieneensterke groeiremminggeeft.
Dopluiswordt door éénbedrijf genoemd als hetbelangrijkste probleem. Erloopt opdit momentgeen
onderzoek bij PPOnaar dopluis.
Duponchelia wordt eenpaar keer genoemd alsredelijke belangrijk plaagorganisme. Het isaante
bevelen hetlopende onderzoek bij PPOnauwlettendtevolgen.
Deschimmel Phytophthora gaf veel problemen ineenhydrocultuur vankentia.Verspreidingvia
zoösporen gaat bijzonder gemakkelijk bijdezeteeltwijze. Onderzoek naar debeheersingvandeze
ziekteverwekker kangoedgecombineerd worden met onderzoek inandereteelten in hydrocultuur.
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