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AZIATISCH VLIEGJE ZET FRUITTEELT
OP STELTEN
• Suzuki-fruitvlieg uit Azië ramp
voor de Nederlandse
fruitsector.
• ‘We raken dit Aziatische
vliegje nooit meer kwijt.’

Het barstte altijd al van de fruitvliegjes in Nederland. Gelukkig
doen die zich tegoed aan rottend
fruit, ze tasten gezonde aardbeien,
kersen en frambozen aan de plant
niet aan. Maar de suzuki-fruitvlieg
(Drosophila suzukii) is anders. De
exoot heeft een forse legboor waarmee hij gemakkelijk een gaatje
kan maken in gaaf fruit. Vervolgens legt hij eitjes onder de schil.
Als de larven van het vliegje uitkomen, gaat het fruit rotten en is het
niet meer te verkopen.
Het Aziatische fruitvliegje werd
in 2008 voor het eerst gevonden in
Europa, vertelt fruitonderzoeker
Herman Helsen. Vanuit Spanje
heeft het zich razendsnel over het
Europese continent verspreid, tot

in Zweden. De suzuki legt tien keer
per jaar eitjes, zegt de Wageningse
entomoloog. ‘Op dit moment zitten er miljarden beestjes in Nederland. Op iedere struik met zacht
fruit vind je ze.’
De suzuki-fruitvliegen zijn niet
kieskeurig. Ze hoppen van het ene
rijpe fruit naar het andere, waardoor hun populatie gedurende het
fruitseizoen exponentieel kan toenemen. Ze zitten niet alleen op
fruitbedrijven, maar ook in onze
achtertuin, ons volkstuintje en in
het bos – overal waar fruit beschikbaar is.
MUSKIETENNETTEN
Wat te doen? ‘We raken ze nooit
meer kwijt’, zegt Helsen beslist. Hij
heeft vooral advies hoe we kunnen
voorkomen dat de plaag gedurende
het fruitseizoen explodeert. De
fruittelers moeten vooral zorgen
dat ze al het rijpe fruit afvoeren.
‘Met het oogsten van het fruit voer
je de eitjes af van het bedrijf. Als dat
consequent wordt uitgevoerd, dan

ontstaat er geen plaag. Telers moeten alle fruit, ook het fruit dat op de
grond valt, verwijderen.’
Cruciaal bij deze aanpak is dat
het fruit oogstrijp is voordat een
volgende generatie van de suzuki
ontstaat. Bij snel rijpend fruit als
aardbei en framboos is dat het geval, bij de kers niet. Daarom zijn
daar andere maatregelen nodig.
Helsen kent nog geen effectieve natuurlijke vijanden van de vlieg, dus
wellicht moeten we chemische

middelen tegen de fruitvlieg gebruiken, stelt hij. Een andere optie
is om de kersenteelt te beschermen
met muskietennetten, maar dat
zou een enorme investering vergen.
PPO Fruit in Randwijk zoekt op
dit moment naar een integrale bestrijdingsstrategie in een Nederlands consortium met fruittelers en
veilingen. Daarnaast participeert ze
in een EU-project om meer te snappen van de biologie en biologische
bestrijding van de fruitvlieg. AS

RAPPORTCIJFER VOOR JE EETGEWOONTES
• Eetgedrag samengevat in één
enkel cijfer.
• Eetscore moet dieetadvies
laagdrempelig maken.

Wageningse voedingsonderzoekers hebben een snelle vragenlijst
ontwikkeld die met één rapportcijfer aangeeft hoe gezond iemand
eet. Het bijbehorende advies moet
mensen helpen gezonder te eten
en zo hun kans op ziektes als diabetes en hart- en vaatzieken te verkleinen.
De zogeheten Eetscore werd afgelopen jaren ontwikkeld door
Linde van Lee, promovendus bij
Humane voeding, die dinsdag 11
november haar proefschrift verdedigt. Van Lee bedacht 25 vragen
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mer waar ze maximaal 80 punten
voor krijgen. Maximaal tien punten voor elk van acht regels uit de
‘Richtlijnen goede voeding’ waar
Nederlanders wordt geadviseerd
zich aan te houden. Eten ze bijvoorbeeld niet te veel vet of zout,
en ligt er voldoende vis, groente en
fruit op hun bord.
VOEDINGSPATRONEN
De vragenlijst is zo eenvoudig en
laagdrempelig mogelijk om dieetadvies bereikbaar te maken voor
een grotere groep mensen. Niet alleen in de dagelijkse praktijk komt
zo’n rapportcijfer van pas. Ook bij
wetenschappelijk onderzoek kunnen de voedingswetenschappers
zelf de maat gebruiken. Zij weten
al langer dat wat op ons bord ligt
mede bepaalt of we ziektes krijgen

zoals kanker en hart- en vaatziekten. Onderzoek hiernaar gebeurt
echter vaak op niveau van individuele producten (melk) of voedingstoffen (vet). ‘Maar mensen
eten geen losse voedingsmiddelen
of vitamines,’ zegt Van Lee. ‘Het is
logischer om naar voedingspatronen te kijken.’
De Eetscore blijft echter wel
work in progress. Volgend jaar komen er al weer nieuwe voedingsrichtlijnen en moet de vragenlijst
weer aangepast worden. Wat ook
aangepast kan worden is het eetpatroon van de Nederlander, want we
doen het slecht. ‘Op al die duizenden mensen in mijn proefschrift,’
zegt Van Lee. ‘Had ik misschien
één of twee mensen met een perfecte score. Er is voldoende winst
te behalen.’ RR

Gezond eten in acht
geboden volgens de
Eetscore
1. Eet 150 tot 200 gram groente
per dag
2. Eet 200 gram fruit per dag
3. Eet 30 tot 40 gram
voedingsvezel per dag
4. Eet twee porties vis per week
5. Zorg dat minder dan 10
procent van je energie uit
verzadigd vet komt
6. Zorg dat minder dan 1 procent
van je energie uit transvetten
komt
7. Eet minder dan 6 gram zout
per dag
8. Drink minder dan 2 glazen
(man) 1 glas (vrouw) alcohol
per dag.

