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Tijdens de studiedag Kleinfruitteelt, die eind februari plaatsvond in Hasselt, wees
Tim Beliën van pcfruit op de gevaren van de Aziatische fruitvlieg. Deze exotische
fruitvlieg werd eind 2011 voor het eerst waargenomen in ons land. – Patrick Dieleman
vrouwtjes. De Aziatische fruitvlieg Dros
ophila suzukii lijkt op de gewone fruitvlieg.
Speciaal is dat de mannetjes zwarte
vlekken hebben op de vleugels, maar die
kunnen ook bij andere fruitvliegen voorkomen. Om echt zekerheid te krijgen, kan
men op pcfruit gratis een staal laten
onderzoeken. De Aziatische fruitvlieg
heeft een sterk ontwikkelde gekartelde
legboor. “Speciaal is dat deze fruitvlieg
eieren legt in rijpend fruit, dat nog aan de
boom of de plant hangt”, vertelt Tim
Beliën. “In principe kan ze elke fruitsoort
met een dunne schil gebruiken om eieren
te leggen, zoals kersen, frambozen,
bessen, aardbeien en pruimen.”
Drosophila suzukii heeft in goede klimaatomstandigheden een levenscyclus van
slechts 1 tot 2 weken. Een vrouwtje legt
tot 300 eieren. Afhankelijk van de temperatuur komt 12 tot 72 uur nadat het eitje
gelegd werd een larve uit het ei. Die
ondergaat in een periode van 3 tot 13
dagen 3 larvale stadia. Het derde stadium
kan met het blote oog worden opgemerkt.
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De familie van de fruitvliegen is er een
met een zeer grote verscheidenheid. Met
de bananenvlieg, Drosophila melanogaster,
werden heel wat genetische experimenten opgezet. Ze waren heel bruikbaar
omdat ze een heel korte generatietijd
hebben. Bovendien waren de mannetjes
heel gemakkelijk te onderscheiden van de

Het mannetje van de Drosophilla suzukii (links)
herken je door een zwarte stip op de vleugels.
Het vrouwtje (rechts) heeft een opvallende
legboor.
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Dat is ook het moment dat de vrucht
begint te rotten. Het popstadium duurt 4
tot 15 dagen. De pop kan in de vrucht
zitten, maar kan zich ook aan het oppervlak ervan bevinden. De volwassen vliegen
verlaten de vrucht waarop ze opgroeiden.
Hoe ver ze kunnen vliegen, wil pcfruit
onderzoeken. Men vermoedt dat ze tijdens
hun leven niet verder dan 2 km vliegen. Ze
gaan op zoek naar geschikte planten om
zich te voeden en eitjes af te zetten. De
volwassen wijfjes leggen 7 tot 16 eitjes
per dag. Een wijfje kan een drietal eitjes
per vrucht afzetten, maar er zijn voorbeelden bekend waarbij meerdere wijfjes
eitjes legden in dezelfde vrucht, waardoor
er tot 50 larven in werden gevonden.
De naam lijkt exotisch, maar de Aziatische
fruitvlieg heeft het vermogen om zich
goed aan te passen aan de Europese
klimaattypes. Koude winters blijken geen
probleem om te kunnen overleven. De
verspreiding gebeurt door geïnfecteerd
fruit. Doordat men een infectie de eerste
dagen na de ei-afzetting niet kan opmer-
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Opgelet voor de
Aziatische fruitvlieg

Monitoring

bo

Monitoring kan gebeuren met vallen. Tim
Beliën raadde iedereen aan om vallen te
plaatsen. Er zijn kant-en-klare vallen te
koop, maar je kan ze ook zelf maken.
Vergelijkende proeven tussen verschillende types wezen uit dat de meeste
vliegjes gevangen worden in vallen met
veel kleine gaatjes die samen een groot
totaal ‘contactoppervlak’ vormen. Het
grote totale oppervlak is belangrijk voor
de verdamping van de lokstof en aantrekking van de vliegjes. De onderverdeling in
kleine gaatjes (diameter tot 3 mm) is
belangrijk om specifiek de kleine fruitvliegjes te vangen, zodat de val niet
binnen de kortste keren vol zit met,
bijvoorbeeld, wespen, muggen of andere
grote vliegen. De kleur bleek geen significante invloed te hebben. Als lokstof
kunnen appelciderazijn en wijnazijn
gebruikt worden, en ook gist en suiker die
opgelost werden in water. Door een
druppeltje zeep toe te voegen, daalt de
oppervlaktespanning en geraken de
vliegjes sneller in de lokstof. De vallen
moeten geplaatst worden ter hoogte van
het gewas. Voor monitoring volstaan een
tweetal vallen aan de rand van het perceel. Wie vliegjes wil wegvangen, moet 50
tot 100 vallen per ha voorzien. Het opvolgen hiervan vraagt uiteraard veel arbeid.
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In de VS en in Zuid-Europa zijn
schadegevallen bekend met
meer dan 50% oogstverlies.

Bo

De meeste vliegjes worden gevangen in vallen
met veel kleine gaatjes die samen een groot
totaal ‘contactoppervlak’ vormen. Dit moet
vermijden dat de val vol geraakt met wespen,
muggen en grote vliegen.

november. Er werden nog vliegen gevangen tot in januari 2013. “Enerzijds is het
goed nieuws dat enkel de late teelten
bedreigd zouden zijn. Uiteraard moeten
we dit jaar opvolgen of dit zich herhaalt.
We vragen ons af of de strenge winter
condities van 2012 daar voor iets tussen
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ding betekent dat het in de meeste Europese landen al geen zin meer heeft om
het als een quarantaine-organisme te
beschouwen (en er dus geen verplichte
‘quarantainemaatregelen’ opgelegd
worden bij detectie ervan). Nadat de
eerste waarneming op het einde van 2011
gebeurde in Oostende, werd in 2012 een
monitoring opgezet (figuur 1) door het
FAVV in samenwerking met pcfruit,
CRA-W, ILVO en een federatie van Waalse
aardbeitelers (GFW). “In België hebben
we vorig jaar alleen Aziatische fruitvliegen
gevonden in vallen. Echt grote schade

zaten, en we zullen ook moeten zien welk
effect de lange winter dit jaar zal veroorzaken.” De optimale temperatuur voor de
ontwikkeling ligt tussen 20 en 25 °C.
Onder de 10 °C en boven de 30 °C zijn de
vliegjes niet meer actief. Er zijn waarnemingen dat vliegjes afsterven bij temperaturen beneden de 0 °C en boven de 32 °C.
Volwassen vliegjes moeten kunnen overleven in serres, loodsen en ook composthopen. “Er zijn zelfs vliegjes gevonden in
koeienvlaaien”, aldus Beliën.
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hebben we niet gezien. De aantastingen
kwamen verspreid over België voor, en dit
zowel op aardbeien, frambozen, kersen,
pruimen en bosbessen.” Beliën vertelde
dat de eerste fruitvliegen pas in de tweede
helft van juli werden gevangen. De meeste
vangsten gebeurden zelfs in oktober en
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ken, is het gevaar groot dat geïnfecteerd
fruit in de handel komt, met alle gevolgen
van dien. Wellicht was internationale
handel de oorzaak van de introductie in
België. De verspreiding binnen België is
het gevolg van binnenlandse handel en
van de migratie van volwassen vliegen.
Men vermoedt dat er wellicht geen verspreiding gebeurt via plantenmateriaal.
De verspreiding in Europa begint vrij
algemeen te worden. De eerste exemplaren werden in 2008 gevonden in Spanje en
Italië. Nadien volgden waarnemingen in
Frankrijk en Zwitserland. Ondertussen
hebben ook België, Nederland, Duitsland,
Oostenrijk en Portugal al aantastingen
gemeld. Deze bijna algemene versprei-

Preventieve maatregelen
Een goede teelthygiëne moet het aantrekken van de vliegjes helpen vermijden. Alle
verdord en rottend fruit moet worden
verwijderd. Het mag zeker niet op de
grond blijven liggen. Eventueel kan je de
grond afdekken met landbouwfolie.
Fruitafval moet vernietigd worden. Het
wordt best verbrand. Begraven kan ook,
maar dan dieper dan 50 cm. De vliegjes
zijn immers in staat om te overwinteren in
de bovenste bodemlaag. Omdat ze ook
kunnen overwinteren in compost is composteren zeker geen oplossing.

Bestrijding
Figuur 1 Waarnemingen van Drosophilla suzukii in België - Bron: CRA-W, GFW & FAVV 2011-2012
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De overheid heeft gelukkig snel en accuraat gereageerd op de nieuwe plaag,
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king het werk van de telers sterk vereenvoudigt. “Wij
hebben allemaal een poster gekregen, met daarop foto’s
van die fruitvlieg en van de schadebeelden, maar de
mensen van Biobest herkennen de Drosophilla suzukii van
zodra ze de val openen.”
De resultaten van de tellingen worden bezorgd aan pcfruit
en aan iedere deelnemende teler. “We nemen hiermee wat
werk uit handen van de mensen van pcfruit, en meteen
kunnen we als werkgroep ook een zicht krijgen op de
omvang van dit nieuwe probleem. Zo zullen we kunnen
uitmaken of die nieuwe fruitvlieg nu echt een bedreiging
wordt voor ons. Op basis van de resultaten zal ook bekeken
worden of het zinvol is om met een waarschuwingssysteem
te starten. Het is heel goed mogelijk dat er sterke regionale
verschillen zullen optreden in het voorkomen van de nieuwe
fruitvlieg.”
Rudi Timmermans verwacht dat het gevaar zich vooral in
het najaar zal situeren. “Die populatie moet zich eerst
opbouwen. Daardoor hoop ik dat we weinig last zullen
krijgen. De Drosophilla suzukii moet zich vestigen op fruit,
en dat kan pas wanneer er vruchten aan de planten hangen.
Ik verwacht dat het risico groter zal zijn bij een nateelt,
zeker wanneer er fruit op de grond zou blijven liggen. Ik
denk dan aan een late teelt van kersen, een tweede teelt
van aardbeien en herfstframbozen. Tot nu toe wijzen de
metingen erop dat het in het voorjaar vrij rustig is.”
De deelnemers zullen ook preventieve maatregelen nemen.
Dat betekent vooral dat er geen fruit op de grond mag
blijven liggen. “We gaan het vooral proper houden. Vroeger
bliezen we de grond eens proper tussen 2 teelten, maar nu
zullen we water gebruiken om die echt te reinigen. Het rotte
fruit zullen we bewaren in gesloten containers in plaats van
het ergens op het bedrijf op een hoop te bewaren. In feite
geldt het voor elke teelt dat je moet proberen om zo zuiver
mogelijk te starten. De schade zal veel groter zijn wanneer
die fruitvlieg er al is wanneer je met je teelt start in
vergelijking met een situatie waarbij ze maar in de teelt
komt zodra de vruchten rijp zijn.”
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Rudi Timmermans heeft 4 vallen in zijn serre. Die worden iedere 2
weken gecontroleerd door Biobest.
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De werkgroep Houtig kleinfruit van Boerenbond nam het
initiatief om in samenwerking met Biobest de aanwezigheid
van Drosophilla suzukii te monitoren. We trokken naar
Wintershoven waar Rudi Timmermans, voorzitter van de
werkgroep, ons vertelde wat ze precies doen. “Het verhaal
dat Tim Beliën bracht tijdens de studiedag houtig kleinfruit
was de aanleiding. Ik heb toen tijdens de koffiepauze even
geluisterd bij collega’s, en iedereen stond er positief
tegenover. Eerst had ik mijn voorstel besproken met Jurgen
Bouveroux van Biobest. Die stemde ermee in om de vallen
te leveren en de monitoring te doen bij 10 bedrijven. Dat
gebeurt nu om de 14 dagen.” Rudi vertelt dat die medewer-
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Kleinfruittelers zoeken mee

start het project Fly Alert (FruitvLieg
surveY Als basis voor een Efficiënt Risicobeleid Ter ondersteuning van beheersmaatregelen tegen deze toenemende
bedreiging). Hiervoor werkt pcfruit samen
met CRA-W. Ook de kersenvlieg is hierin
opgenomen. Dankzij dit project kunnen
determinaties van stalen gratis gebeuren.
Het project zal de migratiekarakteristieken en de invliegmogelijkheden bestuderen, praktijktesten uitvoeren en beheersmaatregelen uitwerken. Ook wordt een
GIS-databank gemaakt om de verdere
verspreiding op de voet te volgen. n
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In de Verenigde Staten en in Zuid-Europa
zijn schadegevallen bekend met meer dan
50% oogstverlies. In het oorsprongs
gebied is die schade veel beperkter omdat
de Aziatische fruitvlieg er veel meer
natuurlijke vijanden heeft. Er wordt
uiteraard gedacht aan het inzetten van
nuttigen tegen deze nieuwe plaag. Omdat
bij het invoeren en uitzetten van uitheemse nuttigen het risico ontstaat op verspreiding in het milieu (en een mogelijke
impact op de lokale biodiversiteit) zijn
heel wat studies nodig. Dergelijke studies
lopen momenteel in de VS.
Tim Beliën vroeg aan alle aanwezigen om
zeer attent te zijn voor de aanwezigheid
van Drosophila suzukii in hun gewassen,
en contact op te opnemen met pcfruit bij
een vermoeden van aantasting. Op 1 mei

bo

zodat al enkele middelen erkend zijn. Het
gaat om spinosad (Boomerang, Conserve
pro en Tracer), dimethoaat (Danadim
progress, Dimistar progress, Perfekthion,
Rogor) en lambda-cyhalothrin (Karate
Zeon, Ninja). Deze middelen kunnen
ingezet worden van zodra men de insecten waarneemt. Houd rekening met het
beperkte aantal toepassingen. Met dimethoaat is één behandeling toegestaan.
Spinosad mag afhankelijk van het gewas
1, 2 tot 3 keer worden toegepast. Ditzelfde
geldt voor lambda-cyhalothrin. Noteer
iedere behandeling goed in het spuitboek
en heb aandacht voor de veiligheids
termijnen. Dimethoaat heeft de langste
veiligheidstermijn, spinosad de kortste.
Doordat spinosad minder stabiel is, is de
nawerking ook korter.
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