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De roestbruine bladsprietkever, (Serica brunnea) verspreidt
zich over een steeds groter gebied met seringteelt rondom
Aalsmeer. Doordat de larven (engerlingen) van deze kever
aan de plantenwortels vreten, blijft de groei van de struiken
achter en vallen steeds meer struiken weg. Effectieve
bestrijdingsmethoden ontbreken.

Biologische grondontsmetting
Biologische grondontsmetting (=onderwerken van gras en
luchtdicht af sluiten met plastic) en biofumigatie (=
onderwerken van gewassen die glucosinolaten bevatten,
zoals bv. kool) zijn beiden effectief tegen engerlingen die
na het rooien van de struiken op het veld achterblijven.
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Foto 1: Volwassen kever en larve van Serica brunnea.
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Figuur 1: Effect van biologische grondontsmetting en biofumigatie.

Ontwikkelen beheersstrategie voor de roestbruine
bladsprietkever in de teelt en trek van seringen.

Engerlingen in de kluit
• Op laboratoriumschaal zijn diverse natuurlijke en
chemische middelen gescreend. Enkele middelen geven
meer dan 80% doding. Geen van deze producten heeft
echter een toelating.
Foto 3: Verspreiden en onderwerken van koolbladeren.

Populatie2ontwikkeling
Foto 2:
De engerlingen in de
dichtvertakte wortelkluit
van de seringen zijn lastig
te bestrijden, omdat ze
moeilijk te bereiken zijn.

• Het is niet gelukt om de engerlingen met gras of
aardappel uit de kluit te lokken.
• Na opzuigen van een synthetisch middel tijdens de
kasperiode waren de engerlingen redelijk bereikbaar.
Praktisch gezien is dit (nog) geen werkbare methode.
• Aangieten van planten op het veld met een synthetisch
of natuurlijk middel is uit praktische overweging een
eenvoudigere oplossing en lijkt het aantal engerlingen te
verminderen.
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• Na de trekperiode in een verwarmde kas werden begin
april al poppen gevonden, terwijl dat buiten pas vanaf
mei het geval is.
• De piek van de kevervluchten was rond juni.
• In augustus werd de nieuwe generatie kleine
engerlingen gevonden. Deze bevinden zich vrij hoog in
de wortelkluit en zijn dan dus beter te bereiken. Door
dan een bestrijding uit te voeren kan het bestrijdings2
resultaat waarschijnlijk verbeterd worden.

Conclusie
Lege percelen kunnen behandeld worden met biologische
grondontsmetting of biofumigatie. Bestrijding van
engerlingen in de kluit is waarschijnlijk het meest effectief
in augustus. Jonge engerlingen zitten dan hoog in de kluit.
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