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IMPACT VAN EEN BLOEMENRAND
EN GEMENGDE HAAG
OP DE BIODIVERSITEIT
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Om een beter inzicht te krijgen in de functionele biodiversiteit in de laanboomteelt startte in april
2011 een driejarig PWO-project genaamd “Functionele biodiversiteit van de Arthropoda, als basis
voor de geïntegreerde gewasbescherming in de laanboomteelt”. Dit projectt van de H
Hogeschool
Gent loopt in samenwerking met het PCS en ILVO. Studenten van de bachelor
chelor
elor agro- en
biotechnologie afstudeerrichtingen Groenmanagement en Plantmanagement
met
agement voeren samen
ssa
de lectoren en onderzoekers het onderzoek uit. In een eerste deel van het onderzoeksproject
onderzoeksp
bepaalde men de biodiversiteit op laanbomen (zie vorig nummer).
r). In het tweede luik van het
onderzoek bekijkt men de impact van een bloemenrand en gemengde
emengde
ngde haag op de
d biodiversiteit.
Joachim Moens, Véronique De Bleeker, Anneleen De Vos & Lucien Verschoren
erschoren
Vakgroep Natuur- en voedingswetenschappen, Faculteit Natuur en Techniek
chniek
Hogeschool Gent campus Melle – Foto's: Hogeschool Gent
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Onderzoek
ngde
gde
Om de impact na te gaan van een bloemenrand en gemengde
nsecten
ten
haag op de biodiversiteit, inventariseert men de plaaginsecten
omen (T.
T.
en -mijten en hun natuurlijke vijanden die in lindebomen
bomen
omen werd
cordata) voorkomen. Een proefperceel met lindebomen
nd met één zijde
in drie objecten opgedeeld: één object grenzend
zend aan een
aan een ingezaaide bloemenrand (BR), één grenzend
er aangelegde
ngelegde rand
ran
gemengde haag (GH) en één object zonder
to's).
dat dienst doet als controleobject (CO)) (zie foto's).

Om de twee weken, te beginnen van 10 mei 2011, w
werden iin de
men gecontroleerd op plaaginplaa
drie percelen enkele lindebomen
ladwesp,… (ʖ
(ʖguur
uur 1)
1 en hun
secten zoals lindebladluis,, lindebladwesp,…
svlieg, lieveheersbeestje,
lieveheersbees
lieveheers
natuurlijke vijanden alss gaasvlieg,
zweeffgalmug,
g, … (ʖ
(ʖguur 2). Daar
D
vlieg, sluipwesp, roofgalmug,
Daarnaast werd in
et ILVO de aanwezigheid va
vvan mijten (roest-,
samenwerking met
mijten)
ten) nagegaan. Verder
Verd w
spint- en roofmijten)
werden op verschilen in de drie obj
objecten va
lende afstanden
vangbakken geplaatst om
de aanwezigheid en migratie van de volwassen stadia van

VBloemenrand

VGemengde haag

VControleobject
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Figuur 2 - Overzicht van de natuurlijke vijanden van plaaginsecten
gevonden op linde: larve van de gaasvlieg (A), larve van het
lieveheersbeestje (B), larve van de zweefvlieg (C), sluipwesp (D),
larve van de roofgalmug (E) en nimf van een roofwants (F).
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heersbeestjes (larven, adulten). Wel kon de fenologie van deze
insecten worden opgetekend. Zo bleek dat het aantal bladluizen sterk toenam met een piek rond eind juni. Nadien daalde
hun aantal, wat mogelijk een gevolg is van de onderdrukking
door hun natuurlijke vijanden. Geparasiteerde bladluizen
werden voornamelijk vastgesteld vanaf eind juni tot midden
september. Lieveheersbeestjes (larven, poppen en adulten)
kwamen de hele bemonsteringsperiode voor (10/05 tot 27/09)
met een piekperiode in de zomermaanden juli en augustus.
Andere natuurlijke vijanden van bladluizen, zoals zweefvliegen
en gaasvliegen, werden wel beïnvloed door de aanwezigheid
van een gemengde haag en bloemenrand. Er kwamen meer
zweefvliegen (eitjes, larven en poppen) voor in het GH-object
in vergelijking met het CO-object. Er werden
meer gaasvliewe
gen teruggevonden in het BR-object
vergelijking met het
ct in ve
verg
CO-object en dan voornamelijk in juli en augu
augustus.
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Figuur 1 - De belangrijkste plaaginsecten die onderzocht werden op
linde: lindebladluis (A) en lindebladwesp (B).
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Larven van de lindebladwesp,
esp, de roofgalmug en
e wantsen
kwamen vorig groeiseizoen
zoen nauwelijks voor op
o de lindebomen.
De bloemenrand of gemengde
hier geen invloed
emengde haag hadden
hadd
h
op de aanwezigheid
eid van
an deze insecten op de lindebomen.

“Bloemenranden
menranden
enranden en gemengde
gem
hagen langs
teeltpercelen
percelen
celen vvormen
orme een veelbelovende techniek om
de n
d
urlijke
lijke vija
natuurlijke
vijanden van plaaginsecten te
stimuleren.””
stim
stimul
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verschillende plaaginsecten, parasitoïden en predatoren in het
perceel te detecteren.

N
Naast
insecten werden ook mijten op de lindebomen teruggeinse
vo
vonden.
De linde-roestmijt (Aculus ballei Nal.) was de voorn
naam
naamste plaagmijt en kwam gedurende de hele bemonsterrings-periode voor met piekperiodes begin juni en begin
rin
augustus. De aanwezigheid van de bloemenrand en gemengde haag hadden geen invloed op de aanwezigheid van deze
mijt. Deze mijt kwam voornamelijk voor op jonge lindebladeren en in mindere mate op de meer verouderde bladeren.
Spintmijten werden nauwelijks teruggevonden gedurende het
vorige groeiseizoen.
Naast deze schadelijke mijten kwamen ook tal van nuttige
roofmijten voor die voornamelijk behoorden tot de familie van
de Phytoseiidae. Tabel 1 geeft een overzicht van de gevonden
genera van Phytoseiidae. Er werden ook twee roofmijten
gevonden die voor het eerst in België zijn vastgesteld, nl.
Euseius gallicus (Kreiter & Tixier) en Paraseiulus triporus
(Chant & Shaul).

Tabel 1 - Verschillende genera van de Phytoseiidae gevonden op de
lindebomen van het proefperceel gedurende het groeiseizoen 2011

Ook in de gemengde haag werd de aanwezigheid van plaaginsecten en hun natuurlijke vijanden onderzocht. Elk bemonsteringstijdstip werden per haagsoort drie haagplanten gecontroleerd op de aanwezigheid van insecten, spinnen en mijten.

Genus

%

Resultaten
Gedurende het eerste jaar van de studie werden op de
lindebomen in de objecten bloemenrand, gemengde haag en
het controleobject geen verschillen gevonden in het aantal
aanwezige bladluizen, geparasiteerde bladluizen en lieve-

Neoseiulus

7,53

Phytoseius

1,08

Typhlodromus

7,53

Amblyseius

17,20

Anthoseius

1,08

Euseius

Niet determineerbaar

10,75

54,83
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Uit de observaties van de gemengde haag kon vastgesteld
worden dat deze een bron is van allerhande insecten en
spinnen (zowel nuttige: gaasvliegen, lieveheersbeestjes,
zweefvliegen, roofwantsen, …, als schadelijke: bladluizen,
rupsen, bastaardrupsen, …). De meeste van deze schadelijke
insecten waren waardplantspeciʖek (wilgenhaantje, aardbeibladwesp, rozenbladluis, …) en kwamen niet voor in het
proefperceel met lindebomen. Als dusdanig kunnen deze
schadelijke insecten dienst doen als voedsel voor nuttige
predatoren en gastheer voor parasitoïden. Deze nuttige
insecten kunnen eventueel migreren vanuit de gemengde
haag naar het aanpalende perceel waar ze dan plaagonderdrukkend kunnen werken. De gemengde haag werd niet
onderzocht op de aanwezigheid van roestmijten omdat deze
mijten waardplantspeciʖek zijn. Roestmijten voorkomend op
de gemengde haag zullen dus geen plaag vormen in het
perceel met lindes. Over de globale bemonsteringsperiode
heen werden 48 mijten geëxtraheerd, behorende tot drie
families: Phytoseiidae, Tydeidae en Tetranychidae. Uit de
resultaten van de gemengde haag viel duidelijk op dat
roofmijten (Phytoseiidae) voornamelijk op de hazelaar (Corylus
avellana) voorkwamen en Tetranychidae (spintmijten) op
gelderse roos (Viburnum opulus).

Conclusies
Uit de resultaten van het eerste groeiseizoen kan geconcludeerd worden dat de boomsoort mogelijks een invloed heeft
op de aanwezige biodiversiteit.Dit kan van belang zijn bij de
opstelling van het teeltplan om zo de biodiversiteit in de
boomkwekerij te stimuleren.
Daarnaast kan aangetoond worden dat de bloemenrand en
gemengde haag veelbelovende technieken zijn om natuurlijke
vijanden van plaaginsecten te stimuleren; zij kunnen meehelpen in het onderdrukken van plaaginsecten. Bovendien biedt
de diversiteit aan roofmijten in het perceel kansen om
schadelijke mijten op een geïntegreerde wijze te onderdrukken. Sommige plaaginsecten en natuurlijke vijanden werden
fp
nauwelijks teruggevonden in het proefperceel,
wat een gevolg
roject. De
D bomen werden
kan zijn van de startfase van het project.
geplant,
eplant, waardoor
waar
het jaar voordien (2011) pas aangeplant,
populaties
g en nuttigen) zich mogelijks
m
van sommige insecten (plaag
nog
of nog niet voldoende opgebouwd
niet gevestigd hadden en/of
en.
n.
waren op de lindebomen.
bet inzicht
in
Verder onderzoek is nodig om een beter
te krijgen in de
ca van
n de verschillende
verschillend
verschillen insecten en mogelijke
populatiedynamica
trends omtrentt de bloemenrand en gemengde haag te
bevestigen. Q
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Op haar congres in het ZuidAfrikaanse Sandton heeft de
World Federation of Rose
Societies (WFRS) een
prestigieuze award toegekend
ekend
nale
aan de Internationale
Rozentuin van Kortrijk.
trijk. Dit
p voordracht van
gebeurde op
Inagro en
n de Koninklijke
e Maatschappij
Nationale
Vrienden van
n de Roos.
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KORTRIJKSE INTERNATIONALE
RNAT
NA
ATIONAL
TIONAL
ROZENTUIN KRIJGT
IJGT “AWARD
“AWA
WAR OF
GARDEN EXCELLENCE”
ELLENCE”
LENCE”

De Award of Garden Excellence is een
wereldwijde erkenning voor het unieke
karakter van de tuin die in 1959 door de
provincie West-Vlaanderen werd
opgericht met de bedoeling het imago
van de roos -in al zijn facetten- hoog te
houden. De rozentuin in Kortrijk is uniek
omdat het de enige Vlaamse tuin is die
behoort tot het internationaal netwerk
van rozenproeftuinen.
Ook het bij Lannoo uitgegeven nicheboek “Uitbundig bloeiende rozen” viel
tijdens de Roosconventie in de prijzen
en kreeg vanwege de WFRS een literaire
award toegekend. Dit boek werd

geschreven door de West-Vlaamse
rozenveredelaar Ann Velle, in samenwerking met Philipe Debeerst.
Ons land telt, zowel in Vlaanderen als in
Wallonië, nog een tiental gespecialiseerde rozentuinen maar het aantal
professionele rozenselecteurs is herleid
tot twee Vlaamse bedrijven, namens
Velle in Oudenburg en Vissers in
Herselt.
De Kortrijkse Internationale Rozentuin,
anderhalve hectare groot, is eigendom

van de Provincie West-Vlaanderen.
Inagro, het provinciaal agentschap voor
land- en tuinbouw uit Beitem staat in
voor het dagdagelijkse beheer en de
professionele keuring van de nieuwe
rozenselecties. Het Kortrijkse rosarium
omvat drie delen: een didactische
demonstratietuin, een proeftuin en een
historisch-botanische tuin. De rozentuin
is, mede onder impuls van Inagro, een
demonstratietuin van 400 verschillende
variëteiten en 4.000 rozenplanten.
De internationale onderscheiding komt
dus niet uit de lucht gevallen. De tuin die
deel uit maakt van de parkomgeving van
Kasteel ‘t Hooghe, levert aan de
omgeving een uitzonderlijke meerwaarde en zorgt voor een groene long in een
intensief bebouwde en van activiteiten
gonzende stadswijk. De site is vrij
toegankelijk voor het grote publiek.
Tijdens de volgende editie van de
tweejaarlijkse rozenfeesten (28 tot 30
juni 2013) zal Steve Jones, de Amerikaanse voorzitter van de WFRS, naar
Kortrijk uitgenodigd worden om een
gedenkplaat te onthullen die de
internationale award in de verf moet
zetten. Q

