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vergroeiingen maken zohet product
onverkoopbaar. Uiteraardworden
luizen inhetteveilenproduct niet
geaccepteerd, ofze nu levendzijn of

Hetproefstation heeft opvier plaatseninhetland enkele slarassen op
hun resistentie tegen bladluizen beoordeeld.

grijszwart (volwassen) zijn.
Kenmerkend voor de soort zijn de
donkere dwarsstrepen ophet abdoom
ende glans van deluis.

dood.Met name luizensoorten die in
hethart vandebolleven, zijn
moeilijk tebestrijden.Ditkan vooral
indeteeltvanijsbergslavoorgrote
problemen zorgen. Ook indeteelt
vankropslakunnen zich echter
problemen voordoen.Vaak ishet dan
een kwestie vanfrequent spuiten om
hetgewasluisvrijtehouden. Van
belangisom metluisvrij
uitgangsmateriaal testarten en
vervolgensook vóórhet sluiten van

Oppraktijkschaal zijn enkele kropslarassen van defirma Leen de Mos
Zaden B.V. getoetst ophun resistentietegen de twee belangrijkste soorten luizen,namelijk degroene slaluis
(Nasonovia ribisnigri) en deaardappeltopluis (Macrosiphum
euphorbiae). Gezien dete verwachten variatie inluispopulatie (qua
soorten luizen en luisdichtheid) ishet
onderzoek opdevierplaatsen uitgevoerd, zowel ineen vroege zomerteelt alsin een vroege herfstteelt.

dekrop (bolvorming)geen enkele luis
tetolererenin het bijzonderbij
ijsbergsla.Reedsgeruime tijd wordt
geprobeerdwegentevinden om het
aantal bespuitingen tegen luizente
verminderen.

R e s i s t e n t e rassen
Een van demeest vriendelijke methoden omhet aantal bespuitingen tegen
luizen terug te dringen, ishet ontwikkelen van slarassen (door veredeling)
dieresistent zijn tegen bladluizen.
Hierdoor accepteren de luizen deresistente plant nieten gaan zena een
bezoek aaneen slaplant naar andere
soorten waardplanten.
Luis-resistente slarassenzullenvrij blijvenvanéénofenkelesoortenluis, afhankelijk vanhunresistentie.Vrijvan
luiskaninhoudengeenenkeleluis,
maarkanookinhoudendatalleeneen
gevleugeldeluiseenbezoekbrengtaan
deslaplantenvervolgens doorvliegt.
Voorhetvolgendeteeltseizoenzullen
resistenterassendaarbij kunnenhelpen.

Groene slaluis (Nasonovia ribisnigri
(Mosley))
Deze soortkomt voornamelijk voor
inhet hart van de slakrop. Daardoor
ismetnamedeze soort moeilijk onderdeduim tehouden zonder frequent tespuiten. De soort isietskleiner dan deM. euphorbiae enkan qua
kleur zowel rood, groen, crème als

Groeneslaluis(Nasonovia ribisnigri).
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Aardappeltopluis (Macrosiphum
euphorbiae (Thomas))
De aardappeltopluis overwintert op
onze breedtegraad alsei in bijvoorbeeld kassen. In zachte winters overleeft de soort ook opkruiskruid en
herderstasje. Deaardappeltopluis ontwikkelt zichinhet voorjaar uit een
kleinerestpopulatie. Van deaardappeltopluis komt zowel een groene als
een oranje/lichtpaars gekleurde soort
voor, dienaast elkaar worden aangetroffen. De ongevleugelde exemplaren zijn hoofdzakelijk dofgroen.
Opvallende kenmerken van de aardappeltopluis zijn een donkere lengtestreep overderug,antennes die langer
zijn danhetlichaam en lange sifonen.
Het iseen doffe, niet glanzende luis.
Overige soorten
In sla werden soms ook nogtwee andere soorten luizen gesignaleerd, namelijk debruine slaluis (Uroleucon
sonchi L.)en de boterbloemluis

25-jun

3-jul

12-jul

. .. t .
8-jul
waarnermngstijdstippen

Figuur 1. Verloop populatie groene slaluis (Nasonovia ribisnigri) per ras in de tijd, vroege
zomert eelt; gemiddelde van vier proeven.

(AulacorthumsolaniKltb,). Deze
laatste komt zelden voor.

Omdenieuwe kropslarassen zouitgebreid mogelijk tekunnen testen,
zijn derassen uitgezet in verschillende slateeltgebieden. Opdeze wijze
werd ook nagegaan welke soorten
luizen op welkeplaatsen voorkomen.
Tweeproefplaatsen lagen inhet
Westland (langs dekust ineen glasteeltgebied); de andere twee lagen in
een vollegrondsgroenteteeltgebied
landinwaarts, respectievelijk regio
Breda en Venlo.
De vroege zomerteelt is aangelegd op
19juni en was oogstbaar op23juli.
Devroege herfstteelt werd op 7augustus aangelegd en was rond 12september geoogst.

Erzijn tweeresistente rassen getoetst, namelijk LM8019en LM8021.
Devatbarerassen waren LM8017en
Punch.Perveld zijn dekroppen, na
afsnijden, blad voorblad beoordeeld
op aanwezigheid van aardappeltopluis en groene slaluis.Dit isop iedere
locatie gebeurd bij vierplots perobject. Bij deeerste,tweede en derde
waarneming bestond een plot uit 10
planten, dat wil zeggen twee rijtjes
van vijf planten. Bij devierde waarneming bestond eenplot uitvijf planten. Voor detwee verschillende luizensoorten zijn twee verschillende
beoordelingsschalen gebruikt.

In defiguren 1 en 2ishet verloop
van depopulatie groene slaluis per
ras indetijd weergegeven, alsgemiddelde van vier proefvelden.
Figuur 1geeft aandat één week na
het uitplanten op 25juni,de populatie-opbouw pasbegint entwee weken
vóór de oogst het maximale aantal
luizen indevatbarerassen aanwezig
is. Deresistente rassen LM8019en
LM8021blijven volledig vrij van de
groene slaluis;delijnen liggen opde
nul-lijn. Het hoge resistentie-niveau
vandezerassen wordt ook infiguur 4
weergegeven. Deze figuur geeft de
verdeling van het aantal planten in de
verschillende luizen-klassen weer.

Voor deaardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) isdevolgende beoordelingsschaal gebruikt:
Klasse: Omschrijving
0=
geen luizen
1=
één of enkele luizen
2=
1,2of 3kolonies luizen: eenkolonie iseen gevleugeld exemplaar met
tenminste tweejongen.
3=
meer dan driekolonies luizen.
Voor degroene slaluis (Nasonovia ribisnigri) wordt het aantal luizen per plant
geteld. Daarbij wordt devolgende schaal gebruikt:
Klasse: Omschrijving:
Notatie:
0=
geen luizen
deze aantallen zijn genoteerd
1=
1-10 luizen per plant:
dit werd genoteerd als> 10
2=
11-50 luizen per plant:
dit werd genoteerd als>50
3=
51-100luizen per plant:
dit werd genoteerd als > 100.
4=
> 100luizen per plant:
Daarnaast zijn andere voorkomende luizensoorten gedetermineerd. Ook isgekekennaar de aangetroffen predators van debladluizen en naarde overige insecten.
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Figuur 2. Verloop populatie groene slaluis (Nasonovia ribisnigri) per ras in de tijd, vroege
herfstteelt; gemiddelde van vier proeven.
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12-sep

- loopkevers
- roofwantsen.
Dezepredators werden pasbij de
derde enlaterbij devierde waarneming gevonden. Erzal immers eerst
een populatie-opbouw van luizen
moeten zijn voordat er sprake isvan
een opbouw vanhet aantalpredators.
Geparasiteerde luizen en predators
kwamen indevatbare rassen meer
voordan inderesistente rassen.

0,00

12-sep
22-aug
29-aug
waarnemingstijdstippen
Figuur 3. Verloop populatie aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) per ras in de
tijd,vroege herfstteelt.
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Figuur4. Aantal planten per luisklasse van de groeneslaluis(Nasonovia ribisnigri),
vroegezomerteelt.
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Deresistente rassen zijn daarbij vrij;
hooguit werd slechts een bezoekende
luisopdeplant gevonden, diein de
klassen NOenNI zijn terecht gekomen.Planten van devatbare rassen
kwamen in allevier klassen voor.
Figuur 2geeft een beeld vande
vroege herfstteelt; ookhierblijven de
resistente rassen geheel vrij vanluizen, terwijl devatbare rassen door de
groene slaluis goed worden bezocht.
Figuur 3geeft hetverloop van de luizenpopulatie van de aardappeltopluis
per ras inde tijd weer. Deze luizensoortkwam aanvankelijk in zeer lage
aantallen voor, maar naverloop van
tijd namhet aantal luizen met name
opdevatbare rassen toe,waardoor de
verschillen inresistente en vatbare
rassen ook duidelijker werd. Deluizen inderesistente rassen waren alle
individuele gevleugelde bezoekers;

8

ditbetekent dat in geen enkel geval
jonge luizen werden aangetroffen.
Overigesoorten luis
Indevroege zomerteelt werden enkele luizen van de soort bruine slaluis (Uroleuconsonchi) geconstateerd.
In devroege herfstteelt werden op
de locaties (met name inhet
Westland) vrijveelluizenvande
soortbruine slaluisenenkelevande
soortboterbloemluis(Aulacorthum
solani)gevonden.

Indeproeven werd een grote verscheidenheid aan predators aangetroffen; debelangrijkste waren:
- sluipwespen
- lieveheersbeestjes
- zweefvlieglarven
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Dekropsla-rassen LM8019en
LM8021geven eenvolledigebeschermingtegendegroene slaluis
(Nasonoviaribisnigri).Ditbetekent
datbijdezerassenhethartvande
planten doorderesistentie geheelluisvrij zalblijven. Hierdoor zaldebeheersing vandeluizenpopulatie (algemeen)beter worden.
Derassen LM8019en LM8021 bezitten ook een behoorlijk resistentieniveau tegen de aardappeltopluis
(Macrosiphum euphorbiae)', deze luis
werd wel alsbezoeker inhet gewas
aangetroffen. Nakomelingen werden
indezerassen niet gevonden.
Opvallend van deaardappeltopluis is
dat deze meestal opdebuitenste bladeren wordt aangetroffen.
Debruine slaluis (Uroleucon sonchi)
kwam voornamelijk inde vroege
herfstteelt voor, zowel inde resistente
als indevatbare rassen. In gebieden
waar deze soort teverwachten is,zal
een gewasbehandeling meteeninsecticide alsaanvulling opde resistente
rassen noodzakelijk zijn.

Aardappeltopluis (Marcosiphum euphorbiae).

