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1

Probleemstelling

De laatstejaren lijkt de populatie aargalmuggen toe te nemen,vooral in Noordoost Groningen, een gebied
waar veeltarwe verbouwdwordt. Delarven van dit insect voeden op de zich ontwikkelende aren,waardoor
deze beschadigd worden. Belangrijker is wellicht dat de aantasting door de galmug een invalspoort kan
vormen voor schimmels zoals Fusarium. Ook bestaat het vermoeden dat de aargalmug Fusarium sporen
kan overbrengen. Dit brengt risico's met zich mee in verband met de vorming van mycotoxinen (DON),
waardoor partijen graan afgekeurd kunnenworden. Opdit moment is onvoldoende kennis beschikbaar over
de levenswijze van de aargalmug, de mogelijke bestrijdingsmethoden en de noodzaak om te bestrijden.In
opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw te Den Haag is op advies van de begeleidingsgroep
Granen door het PPO-AGV te Lelystad een bureaustudie uitgevoerd om de bestaande kennis te
inventariseren endenoodzaak voor aanvullendonderzoek te kunnenbeoordelen.

Herkenning en levenscyclus
InNederland komentwee soortenaargalmuggen (tarwegalmuggen)voor: degele tarwegalmug Contarinia
triticien deoranje tarwegalmug Sitodiplosismosellana(Diptera:Cecidomyiidae).Dezelaatste komtveruit
het meest voor inons land. Hoewelerveelovereenkomsten zijntussen beide soortenzijner ook enkele
belangrijke verschillen.Daaromwordende soorten afzonderlijk beschreven.

2.1 Contariniatritici (geletarwegalmug)
De citroengele muggen zijn 2 tot 3 mm lang en leven slechts enkele dagen. De vrouwtjes hebben zwarte
ogen en een lange legboor. Eieren worden vooral 's nachts gelegd maar bij hoge luchtvochtigheid kunnen
ook eieren overdag afgezetworden. Eitjes zijnwit energ klein(0,4 x0,1 mm)enworden_afgezet inclusters
vanongeveer 10 eitjes in aren die nog niet bloeien. Na 5 tot 10 dagen komen de eitjes uit. De citroengele
larven zijn 2,5 mmlang enzitten meestal met een paar tegelijk in een aar. Als de larven 3tot 4 weken oud
zijn laten ze zich bij regenachtig weer op de grond vallen,waar ze zich ingraven.Vervolgens maken zeeen
coconwaarin ze inrust gaanenzo dewinter doorbrengen. Eenlarve kanwel 2 of 3jaar indiapauze blijven
op deze manier. Eind mei tot beginjuni komt een groot deel van de larven uit rust, ze verpoppen en een
paar dagen later komen de eerste muggentevoorschijn. De gele tarwegalmug heeft slechts één generatie
perjaar, hoewel soms eentweede generatie gevonden kanworden op grasachtige onkruiden inhet najaar.
Deze generatie ontwikkelt zichechter nietvolledig.

2.2

Sitodiplosismosellana(oranjetarwegalmug)

Muggen van S. mosellanazijn 1,5 tot 2,5 mm lang en oranjerood van kleur. Ze hebben lange, dunne
lichtbruine poten, lichtbruine antennen en grote zwarte ogen die een groot deel van het hoofd in beslag
nemen. Vrouwtjes hebben een korte legboor. De muggen leven slechts enkele dagen, en in deze periode
zetten de vrouwtjes zo'n 30 tot 40 eitjes af. Eitjes worden vooral 's nachts afgezet bij windsnelheden
minder dan 10 km/uur en luchttemperaturen boven de 15°C. Eitjes worden gelegd op arenvan plantendie
nog niet bloeien (GS51-59, Zadoks code). Als eitjes afgezet worden op al verder ontwikkelde aren (GS6165, Zadoks code) kunnen de larven uit deze eitjes zich niet goed voeden. In tegenstelling tot de gele
tarwegalmug legt de oranjetarwegalmug slechts ééneitje per pakje, inde bloem. Deeitjes komen na4 tot
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10 dagen uit. De 2-3 mm lange larven zijn oranje-rood en hebben geen poten. Larven van S. mosellana
zitten vaak alleen, maar als meerdere vrouwtjes op dezelfde aar een eitje gelegd hebben kunnen er toch
meerdere larven per aar voorkomen.Als de larven 3 4 weken oud zijn laten zezich bij regenachtigweer op
de grond vallen, waar ze zich ingraven. Onder erg droge omstandigheden kunnen larven tijdelijk hun
ontwikkeling stoppen. De larven lijken dan in een doorzichtig omhulsel te zitten. Zodra het weer vochtig
wordt worden de larvenweer actief, ze kruipen uit de aren enlatenzich op degrond vallen. Hier makenze
- meestal in de bovenste 5 cm van de grond - een ronde, doorzichtige cocon waarin ze de winter
doorbrengen.Inzo'n cocon kande larvewel 2 of 3jaar indiapauze blijven.Nadat de diapauze verbroken is
verpoppen de larven.Dit gebeurt meestal eind meitot beginjuni. Een paar dagen daarna komen de eerste
muggentevoorschijn.Devluchtperiode duurt 2 tot 3 weken. Hoewelze slechte vliegers zijnkunnenze door
dewindeeneindmeegenomenworden enopdie manier velden aantasten dievervaneen besmettingsbron
liggen.Deoranjetarwegalmug heeft slechts ééngeneratie perjaar.

Schade
Larven van de gele tarwegalmug voeden zich ten koste van de bloemdelen, waardoor korrelvorming wordt
verhinderd (opbrengstverlies). Echter, omdat hierdoor de niet aangetaste korrels groter worden ishet effect
opdeopbrengst vaaknihil.
Delarvenvandeoranje tarwegalmug voeden zich op de zichontwikkelende korrel.Vroege aantasting zorgt
ervoor dat korrels niet gevormd worden. Late aantasting zorgt ervoor dat de korrels broos worden. Deze
aantasting isvaakmoeilijk te zienomdat er geenexterneverschillen inkleur, grootte of vormvande korrels
optreden. Het omhulsel van de korrel scheurt vaak waardoor een secundaire schimmelinfectie op kan
treden. Hierdoor kan de waarde van het graan, de kiemkracht, de kiemsnelheid, de groeikracht, het
korrelgewicht en de bakkwaliteit aanzienlijk verminderen. Indien mycotoxinen (DON) gevormd worden
kunnen partijengraanzelfs afgekeurd wordenvoor consumptie. Deaantasting enuiteindelijke schade hangt
nauw samen met de ontwikkelingstoestand van het gewas en devluchtperiode van de muggen.Galmuggen
en aren moeten synchroon verschijnen (Nijveldt en Bokhorst, 1970). In de afgelopen 15 jaar zijn flinke
uitbrakenvandeaargalmuggemeldinCanada,Engeland,Finland,Zweden,China enJapan.Tot meer dan5
%vanhet geoogste graan kanworden aangetast.

3.1 Wanneer komen deaargalmuggen
Hetverschijnen vande eerste aargalmuggen is sterk afhankelijk vande bodemtemperatuur enhetvocht.In
demeestejarenzijnvanaf detweede helft vanmeitot halfjuni aargalmuggen tevindeninhetveld.
Ongeveer een week nadat de bodemtemperatuur boven de 13 graden gekomen is komen de eerste
muggen uitde poppentevoorschijn.

3.1.1

Voorspellingvanverschijning en bestrijding

Het aantal larven en poppen in de grond kan bepaald worden met behulp van eenvoudige spoeltechnieken
(Oakley, 1994). Het aantal poppen inde grond is een goede maatvoor het aantal muggendat twee of drie
weken later aanwezig zal zijn. Basedow (1980) concludeerde dat bij minder dan 13 larven per 100 cm2
bodemoppervlak, bemonsterd in april, de gele tarwegalmug geen schade veroorzaakt in het gewas. Deze
drempel ligt voor deoranjetarwegalmug op6 larven per 100 cm2.Larven enpoppenvande gele enoranje
galmug kunnen worden onderscheiden op basis van kleur en uitwendige morfologische eigenschappen
(Harris, 1966).
Het zegt echter weinig over het aantal eieren, het aantal larven en dus de uiteindelijke schade aan het
gewas. Indien tijdens de vluchten de weersomstandigheden ongunstig zijn zoals bij regen, temperaturen
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<11 °C of windsnelheid >2,7 m/s, zullen er weinig eitjes afgezet worden op het gewas. Of er veel schade
zal zijn hangt ook af van het gewasstadium.Tarwe is het meest vatbaar als de aren nog niet in bloei staan
(GS 51-59). Zodra het gewas halverwege de bloei is (GS63) is het al niet meer aantrekkelijk voor de mug
om eitjes opteleggen.

3.1.2

Monitoring

Monitoring kanop devolgendewijzeplaatsvinden:
1. Controlerenwanneer bodemtemperatuur indebovenste 5 cmbovende 13 graden uitkomt;
2. Gele water bakken of plakvallen neerzetten twee weken nadat de bodemtemperatuur voor het eerst
bovende 13 graden uitgekomen is.Alleenalshet gewas degevoelige aarverschijningsperiode nadert;
3. Zodra adulte aargalmuggen hierin gevonden zijn moet het gewas op warme, windstille avonden
gecontroleerd worden op de aanwezigheid van muggen en eiafzet. Alleen tijdens het gevoelige
gewasstadium;
4. Inspectie in hetveld uitvoerentussen 20:30 en 22:00 uur 's avonds. De muggenvliegen danvanplant
naar plant;
5. Hetaantal aanwezige muggen op 50 arentellen,op zeker 3 of 4 plekken inhetveld(niet aanderand).
In Duitsland wordt een bespuiting aangeraden als het gewas aan het uitaren is en als er gemiddeld 1
gele tarwegalmug per aar wordt gevonden; voor de oranje tarwegalmug is de drempel 1 mug per 2
aren. In Finland wordt voor de oranje tarwegalmug een drempel van 1 mug op 6-7 planten
aangehouden.

3.2

Overdracht Fusarium

Al langere tijd bestaat het vermoeden dat de aargalmug ook aarfusarium {Fusarium graminearum)kan
overbrengen. Dit jaar werd in Noord Nederland melding gemaakt van soms flinke aantastingen door
aarfusarium. Recentelijk is door Mongrain et al (2000) aangetoond dat de oranje tarwegalmug sporen van
Fusarium naar de aren kan overbrengen. In een proefopstelling werden met macroconidia geïnfecteerde
muggen losgelaten op in de kas opgekweekte tarweplanten. Na afloop van de proef bleek dat 29%vande
aren ook besmet te zijn met Fusarium tegen 0% in de controle veldjes. In welke mate deze besmetting
daadwerkelijk kan leiden tot het optreden van aarfusarium is niet bekend. Verwacht rflag worden dat bij
vochtig weer de sporen gaan kiemen en in een flink aantal gevallen kan leiden tot het optreden van
aarfusarium.

3.3

Wanneer spuiten

Hetoptimale bestrijdingsmoment iswaarschijnlijkwanneer de muggenverschijnen,voordat deeitjes worden
afgezet. Omdat de muggen slechts een paar dagen leven moet een bestrijding dus op het juiste moment
plaatsvinden (het komt erg nauw). De larven zitten beschut (in de aren of in de grond) en zijn moeilijk te
raken. Middelen moeten 's avonds gespoten worden,als devrouwtjesmuggen het actiefst zijnen boven het
gewasvliegen.Bespuiting inhet laatste bloeistadiumwordt afgeraden omdevolgenderedenen:
1. Inhet laatste stadium vande bloeizijndearenniet meer gevoeligvoor aantasting door de aargalmug
2. Debespuiting isniet meer effectief omdat eitjes danaluitgekomen zijnende schade algedaanis
3. Eenlate bespuiting heeft eennegatieve invloed opde natuurlijke vijandenvandeaargalmug.
Kortom, er moet met spuiten begonnen worden zodra de muggen verschijnen en het gewas in het
gevoelige stadium is als de aar net tevoorschijn komt. Een tweede bespuiting is noodzakelijk indien de
eerste bespuiting erg vroeg uitgevoerd isenalsde periodevaneiafzet langis.
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3.4
3.4.1

Welke middelen kunnenworden ingezet
Nederland

Intarwe zijninNederlandtegen bladluizen devolgende middelentoegelaten:
Decis (deltamethrin), Pirimor (pirimicarb), dimethoaat, Ekatin (thiometon, opgebruiktermijn tot 1-10-03) en
Karate (lambda-cyhalothrin)entegendetarwestengelgalmug:Condor (parathion-methyl).Inde praktijk wordt
vooral Decis (deltamethrin) en dimethoaat gespoten tegen bladluis. Van middelen als Decis, Karate en
Condor zou een goede nevenwerking tegen de aargalmug verwacht mogen worden, mits op het juiste
tijdstipwordtgespoten.

3.4.2

Buitenland

Onderzoek in het buitenland heeft aangetoond dat diverse pyrethroïden en organische fosfor-verbindingen
werken tegen tarwegalmuggen. In China bleek dat als Sumicidin (esfenvaleraat) gespoten werd tijdens het
uitaren van de plant, 84% van de muggen van S. mosellanagedood werden (Zeng et al, 1993). De
pyrethroïden bifenthrin, cyhalothrin, Cypermethrin, deltamethrin, permethrin en fenvaleraat werkten tegen
eileggende vrouwtjes van S.mosellanainFinland.Eénkeer spuiten betekende een effectiviteit van41-78%,
twee keer spuiten verhoogde de werking iets tot 57-86%. De organische fosfors fenitrothion en parathion
waren ook werkzaam: een keer spuiten gaf een doding van 74-86%,twee keer spuiten een doding van94100% (Kurppa, 1988). In een ander Fins onderzoek werd aangetoond dat de middelen Karate (lambdacyhalothrin), Decis (deltamethrin) en Sumicidin 10 FW (esfenvaleraat) goed werkten: 70% doding van de
muggen als er één keer gespoten werd, 85% als er twee keer gespoten werd. In Finland wordt veelal
deltamethrin (Decis, 0.2 l/ha) gebruikt tegen de tarwegalmug. Dit middel, indien toegepast als de aar net
verschijnt, doodt ongeveer 70% vande muggen.(Husberg andKurppa, 1988).
Ook dimethoaat enchloorpyrifos werkentegen detarwegalmug:chloorpyrifos gaf 80 tot 90%bescherming,
dimethoaat 50-70%(Elliot, 1988).

3.4.3

Spuitzwavel

Spuitzwavel zoueen afstotende werking hebbentegen de muggen.Vroeger werd spuitzwavel veel gebruikt,
o.a. tegen schimmels (afrijpingsziekten). Tegenwoordig is er een zwaveltekort omdat er minder gespoten
wordt en er minder zwavel uit de lucht komt. Omdat bestrijdingsmiddelen duur zijn vraagt men zich af of
zwavel wat doen kan (twee vliegen in een klap). In literatuur zijn geen gegevens gevonden dat spuitzwavel
eenrepellentwerkingtegen deaargalmug zouvertonen.

3.4.4

Teeltmaatregelen

Indien er veel aargalmuggen in de grond zitten moet tarwe afgewisseld worden met een niet-waardplant
zoals koolzaad,vlas enpeulvruchten (bonen,erwten,linzen). Gerst enhaver zijn minder gevoelig dantarwe.
Indienzomertarwe verbouwdwordt kanvoor eenvroeg ras gekozenworden.Hetgewas kandanalover het
meest gevoelige stadium heen zijn als de piek van de muggen verschijnt. Door het onderploegen van de
stoppels in de herfst wordt een groot deel van de overwinterende larven vernietigd, hetgeen de populatie
vande aargalmug inhetvoorjaar aanzienlijk doet afnemen(Oakley, 1994).
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4

Conclusies enaanbevelingen

Depopulatievanaargalmuggen lijktzichdelaatstejarenvooralinNoordNederlandopte bouwen.Inhet
recenteverledenzijnook innaburige landenflinke uitbrakenvandeaargalmuggeweest met aanzienlijke
schade.Deoranjetarwegalmugveroorzaakt demeeste schade doordat detarwekorrels door delarven
wordenaangevreten endoordat ook Fusariumkanwordenovergebracht. Uitdeliteratuur zijnreedsveel
gegevens bekendomtrent delevenswijze enmogelijkhedenvoor debestrijdingvandeaargalmug.
Invervolg opdezebureaustudie is hetgewenst devolgende stappenteondernemen:
1. Monitoringvandepopulatievandeoranjeaargalmugopverschillende plaatseninNederland;
2. Vaststellenvandeaantasting door aargalmug enaarfusariuminde betreffende gemonitordepercelen;
3. Aanlegvanveldproeven waarbij deaargalmug opbasisvanenkelevastgestelde drempelwaarden wordt
bestreden enhet effect opaarfusarium enDONwordtbepaald.
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Pest Management -Insects -Orange Blossom Wheat Midge
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4. http://eru.usask.ca/saf corp/wmidge/wmindex.htm
Wheat Midge (Sitodiplosismosellana)
byJ.L. Harris andB.N.Sim,SaskatchewanAgriculture andFoodinco-operationwith
R.H.Elliott and0.0. Olfert,Agriculture andAgri-FoodCanada
UpdatedApril, 1998
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