Zoeken naar
de zwakke plek
van suzuki

GEWASBESCHERMING

De suzuki-fruitvlieg, een Aziatische
exoot, ontwikkelt zich razendsnel tot
een bedreiging voor de Nederlandse
fruitteelt. Bij Wageningen UR wordt
het vliegje binnenstebuiten gekeerd
om te ontdekken waar zijn zwakke
punten zitten.
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p het proefbedrijf van Wageningen UR in
Randwijk hangt in een rij kiwibes-boompjes
een valletje met lekker ruikende fruitdrank.
Onnozele vliegjes vangt Herman Helsen ermee, klein,
teer, maar lang niet zo onschuldig als ze eruit zien.
‘De suzuki-fruitvlieg is het belangrijkste nieuwe
plaaginsect voor fruittelers in zeker vijftig, misschien
wel honderd jaar’, vertelt Helsen. ‘Het is er een die de
fruitteelt op zijn kop zet. Vorig jaar hadden we hier
geen mini-kiwi die niet was aangetast.’ En voor 2015
lijken de vooruitzichten niet beter: veel suzuki-fruit
vliegjes hebben de zachte winter doorstaan.
Officieel staat 2012 te boek als het jaar dat de uit
Zuidoost-Azië afkomstige fruitvlieg in Nederland
haar intrede deed. Dat was het jaar dat de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit voor het eerst vallen
ophing. Het was meteen raak. Helsen vermoedt echter
dat het vliegje al langer in ons land voorkomt. ‘In 2008
zijn de eerste aantastingen in Zuid-Europa waargenomen. Vanaf dat moment was er geen houden meer aan;
er wordt zoveel fruit geïmporteerd met daarin eieren.
Het kan bijna niet anders dan dat de suzuki-fruitvlieg
hier al eerder voet aan de grond kreeg.’
Aanvankelijk kan de nieuwkomer best aan de aandacht
zijn ontsnapt. Op het oog wijkt de suzuki amper af van
gewone fruitvliegen, die we allemaal kennen van de
zomerse kliko of overjarig fruit op de fruitschaal. Er is
wel een belangrijk verschil. Die inheemse fruitvliegen
leggen eieren in rottende en dus waardeloze vruchten;
vrouwtjes van de nieuwkomer prikken met hun legboor
door de schil van rijpend en rijp fruit.
De larven eten zich vervolgens een weg door het vruchtvlees waardoor de vrucht zacht wordt, inzakt en gaat
schimmelen en rotten. Tal van commercieel geteelde
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‘De vliegen vinden echte
vruchten vaak lekkerder
dan de lokstoffen in vallen’
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vruchten, vooral met een dunne schil, zijn doelwit van
de vlieg, zoals aalbes, blauwe bes, cranberry, aardbei,
kers, pruim, braam, framboos, loganbes, kiwibes,
druif, vlier en rozenbottel.
Vooral fruittelers met langzaam rijpende vruchten en een
lange oogstperiode zijn kwetsbaar. In veel boomgaarden
zijn afgelopen jaar de laatste kersen niet geoogst, vertelt
Helsen. ‘De telers hebben verschillende cultivars staan
die na elkaar afrijpen. Zo proberen ze vanaf juni twee
maanden lang kersen te leveren. In die periode is er
ook een enorme vermeerdering van de aantallen vliegen,
terwijl het aantal vruchten in de boomgaard afneemt.
Steeds meer fruitvliegen concentreren zich op steeds
minder kersen. Ook bij blauwe bessen zijn de telers
eerder gestopt vanwege suzuki.’
WIJNBOEREN MET SCHADE
Bij Wageningen UR wordt momenteel onderzoek
gedaan naar de levenswijze om de zwakke punten van
deze nieuwe vijand te vinden. ‘We proberen de kennis
bij elkaar te brengen’, legt de onderzoeker in Randwijk
uit. ‘Onze taak is het onder meer af te wegen wat nieuwe
inzichten betekenen voor de Nederlandse situatie en
voor de praktijk van de fruitteler.’ Praktijk en lab zitten
niet altijd op een lijn. Zo klaagden de wijnboeren afge
lopen najaar over flinke schade, maar lukt het in het
laboratorium alleen met de grootste moeite om suzukifruitvliegen op druiven tot voortplanting te krijgen.
Om het nieuwe plaaginsect en zijn zwakke plekken
beter te leren kennen, probeert Helsen meer te weten te
komen over de jaarcyclus van de fruitvlieg in Nederland.
De piek ligt in de zomer en herfst; in de winter leggen de
meeste vliegjes het loodje, maar er zijn ook exemplaren
die wegkruipen en het voorjaar halen. Waar ze dat doen
is nog onduidelijk. ‘In het voorjaar zien we ze vooral bij
bosranden en rond ruigtes. We hebben struiken, maar
ook gras onder fruitbomen ingepakt in fijnmazig gaas
om te kijken of daar vliegen uit tevoorschijn komen.’
Deze overwinteraars leggen de basis voor de plaag van
het jaar erna.
De in het voorjaar ontwakende vrouwtjes hebben niet
veel nodig. Wat plantensap of nectar om op krachten te
komen en een portie gisten voor de benodigde eiwitten.
In april zijn dan de ovaria gevuld, maar waar leggen
ze hun eieren? ‘We proberen er achter te komen of
bessen van wilde planten of tuinplanten, zoals hulst
of cotoneaster, geschikt zijn om de twee maanden te
overbruggen tot de eerste kersen gaan rijpen. Als dat
zo is, kunnen we de cyclus doorbreken door bepaalde
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HET VERHAAL VAN DE SUZUKI-FRUITVLIEG
De suzuki-fruitvlieg is in 2012 voor het eerst in Nederland gesignaleerd. Deze exoot, afkomstig uit Zuidoost-Azië, vormt een bedreiging voor
de fruitteelt doordat de vrouwtjes eitjes leggen in rijp en rijpend fruit. Na een paar dagen is dat fruit onverkoopbaar. Momenteel wordt alles op
alles gezet om meer te weten te komen over de levenscyclus en de zwakke punten van deze nieuwkomer.
Opkomst
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Verspreidt zich sinds
2008 vanuit het
zuiden over Europa.

In 2014 forse schade:
10 miljoen euro
verlies aan vruchten
en 10 miljoen aan
extra arbeidskosten.

De mannetjes zijn
3 mm groot en hebben een donkere vlek
op de vleugeluiteinden.

Lang rijpend fruit beschermen met netten.
Rijp fruit en fruit dat
op de grond valt snel
afvoeren.

1-

Met haar legboor prikt
dg
het vrouwtje gaatjes in de
schil van rijpend fruit en
legt daaronder een deel
van haar 300 eitjes.
3

?

1 wk
Larven eten zich een
weg door het
vruchtvlees. Dat gaat
schimmelen en rotten.

struiken te weren uit de omgeving van fruitbedrijven.’
Uiteindelijk is dat het doel van het onderzoek: de suzukifruitvlieg pootje lichten. Voorlopig ligt de nadruk op
goede hygiëne-maatregelen. Zo moeten telers voor
komen dat er rijpe vruchten achterblijven in de fruit
percelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Bij blauwe bessen bijvoorbeeld, valt 10 tot 15 procent
op de grond. ‘Opruimen van die vruchten is ontzettend
lastig’, aldus Helsen. ‘Hoe kunnen we voorkomen dat

1-2 wk

Na ongeveer een week
kruipt de larve uit de
vrucht en verpopt zich.

Eén tot twee weken later
verschijnen de volwassen
vliegjes. Ze leven in de
zomer enkele weken.

Door afnemend
daglicht ontwikkelen
zich in de herfst wintervormen. Die overwinteren en leggen in het
voorjaar hun eieren in
het eerste rijpende fruit.

die vruchten een bron vormen voor de volgende
generatie vliegen? Dat is de uitdaging’.
10 MILJOEN VERLIES
Jaco van Bruchem, beleidsmedewerker van de
Nederlandse Fruittelers Organisatie, vermoedt dat
er al in 2013 schade is opgetreden door de suzukifruitvlieg. ‘Maar vorig jaar is het volledig uit de hand
gelopen. We schatten dat er voor 10 miljoen euro
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De suzuki-fruitvlieg is een groeiend probleem in de druiventeelt; vrouwtjes leggen hun eitjes in rijpend fruit, de larven (rechtsboven) eten zich een weg
door het vruchtvlees waardoor dat gaat rotten. Aangetaste vruchten worden zoveel mogelijk weggeknipt.
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verlies was aan vruchten en nog eens 10 miljoen aan
extra arbeidskosten voor bijvoorbeeld hygiëne-maat
regelen, secuurder plukken en sorteren.’ In 2015 kan
de schade tot een verglijkbaar bedrag oplopen, verwacht
Van Bruchem. ‘Positief is dat de telers nu veel alerter
zijn. Ze zullen waarschijnlijk veel strikter de gevallen
vruchten opruimen. Ook hopen we dat het ministerie van
Economische Zaken meer gewasbeschermingsmiddelen
toelaat. In bramen, frambozen, aardbeien en bessen mag
onder strikte voorwaarden worden gespoten met het
biologische insecticide Tracer. Voor kersen en pruimen
waren vorig jaar geen effectieve middelen toegelaten.’
Ook biologische bestrijding kan in de toekomst een
rol spelen. Op Wageningen Campus laat Gerrie Wiegers
van Plant Research International, onderdeel van
Wageningen UR, een voedingsbodem zien die donkergroen kleurt van de sporen van de schimmel Metarhizium;
een andere agarplaat is helderwit met Beauveria-sporen.
Wellicht zijn dat toekomstige wapens tegen de suzukifruitvlieg. Sporen van beide schimmels zijn met succes
beproefd tegen respectievelijk engerlingen (larven meikever) en emelten (larven langpootmug), maar er is een
veel groter arsenaal voorhanden van insectendodende
schimmels, vertelt onderzoeker Rob van Tol. ‘Daar zit
er vast wel een bij die ook Drosophila aan kan, maar
daarmee is de kous niet af. Want welke levensfase is
dan gevoelig? Zijn dat de volwassen dieren of de larven?
Die laatste zitten in de vrucht; zijn ze dan wel voor de
schimmelsporen te bereiken?’ Deze zomer doen Wiegers
en Van Tol een besmettingsproef in kooien met fruit
vliegen. Als daarin een paar met schimmel besmette
dieren worden losgelaten, brengen die de sporen dan
snel over op hun soortgenoten? Of is het beter de vliegen
te lokken met een val met rijp fruit waar ze in contact
komen met de schimmel. ‘En dan nog is de vraag: is dat
afdoende’, aldus Van Tol. ‘Stopt het vrouwtje met eieren
leggen als de schimmelsporen naar binnen groeien of
gaat ze daarmee door tot ze dood neervalt. In dat laatste
geval is het een waardeloos bestrijdingsmiddel. Werken
schimmelsporen niet dan hebben we nog parasitaire
nematoden achter de hand.’
MET GAAS OVERSPANNEN
Voorlopig staan de telers er nog alleen voor. Grote
kersentelers overwegen daarom om hun bomen met
gaas te overspannen, vertelt Helsen. Een aantal jaar
geleden is de overstap gemaakt van de traditionele hoogstamboom naar de hoogproductieve laagstam. Die zijn
vaak overdekt met plastic –tegen de regen – en omgeven

‘De suzuki-fruitvlieg is het
belangrijkste nieuwe
plaaginsect voor fruittelers
in zeker vijftig jaar’

door netten om vogels buiten te houden. ‘De stap naar
een fijner net is dus niet zo heel erg groot’, aldus Helsen,
‘maar dat heeft ook nadelen, zoals minder licht en minder
luchtdoorstroming.’ Hij verwacht dat afscherming de
vliegjes niet volledig buiten zal houden. ‘Er rijden trekkers
in en uit, er gaat geplukt worden; het is onvermijdelijk
dat er dan fruitvliegen mee naar binnen komen. Ik denk
dat er daarom ook gecompartimenteerd moet worden.
Door vroege en late kersen in verschillende compartimenten te telen, kun je voorkomen dat de vroege kersen
een infectiebron vormen voor de late oogst.’
Op grote schaal worden, onder meer op internet, vallen
aangeprezen om de fruitvlieg onschadelijk te maken.
Helsen twijfelt sterk aan de effectiviteit daarvan. ‘Ieder
beest dat je vangt is er natuurlijk een minder. Maar over
het algemeen vinden de vliegen echte vruchten lekkerder
dan de lokstoffen in de vallen, en van echte vruchten zijn
er altijd veel meer. En als je een vrouwtje vangt, heb je
grote kans dat ze al eieren heeft gelegd. Zolang we niet
veel aantrekkelijker lokstoffen hebben, denk ik dat een
investering van duizenden euro’s in vallen en arbeid niet
gerechtvaardigd is.’
Ondanks alle onzekerheden is de onderzoeker optimistisch gestemd. ‘Over vijf jaar is de suzuki-fruitvlieg een
plaag als alle andere in de fruitteelt: onder de duim te
houden met een beheersingsstrategie per gewas met
behulp van een gereedschapskist die stapje voor stapje
wordt gevuld.’ Ook voor biologische bedrijven verwacht
hij dat er oplossingen komen. ‘Die zijn wel extra kwetsbaar door de mengelmoes van verschillende teelten,
waardoor er het hele jaar door rijp fruit aanwezig is.
Ideaal voor deze vlieg. Maar op termijn vinden we ook
voor biologische bedrijven oplossingen.’ W
www.wageningenur.nl/suzuki-fruitvlieg
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