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Bijlage 1.Overzicht van het onderzoeksgebied

Samenvatting
Groenrecycling Combinatie B.V. iseencomposteringsbedrijf inRijpwetering enligt aandewegvan
Roelofarendsveen naar Rijpwetering,ca.600 mtenwestenvantuinbouwgebied Roelofarendsveen.Het
bedrijf ligt rondom inhetweiland.Ophetbedrijf wordt compost gemaaktvanorganisch afvalzoals
bermmaaisel,groen plantsoenafval, groenafval vanbloemisterijbedrijvene.d.Inkomendgroenafval kan
dierlijke parasieten bevatten zoals insecten enmijten.Devraag isof insectenvanuit hetbedrijf deomgeving
kunnenbesmetten,met name hettuinbouwgebied Roelofarendsveen. Hetgaat hierbij met nameom
califomischetrips {Frankliniella occidentale, maar andere insectenwerden ook meegenomen inhet
onderzoek. Hiertoewerdvanafjanuaritot enmetdecember 2000 onderzoek gedaan metvangplaten,die
steeds gedurende 1week buitengeplaatstwerden.Ophetbedrijf werden 8vangplaten geplaatst.Vier
vangplatenwarenrichting hetbedrijf gericht enviervangplaten stonden richtinghetwesten gekeerdomin
kaartte brengenwelke insecten metdewindop het bedrijf komen. Opca. 150 mvanaf het bedrijf naarhet
oostenwerden 6vangplatenvoor struiken geplaatst. Opeendijkvoor tuinbouwgebied Roelofarendsveen,
ca. 575 mvanaf hetbedrijf naar hetoosten,werden 6vangplatengeplaatst. Als referentie werdenop
ProefstationAalsmeer 2 vangplatengeplaatst. Tevenswerden monsters genomenvanjonge nogniet
verteerde enoudeverteerde compost envia hetTulgren-systeemgeanalyseerd. Deaantallen insecten
werden geteld envastgesteldwerdomwelke insecten hetgaat.
In januari enfebruari kwamen bijnageeninsectenvoor opdevangplaten.Inmaart kwamen opde
vangplaten bijhetweilandveelvarenrouwmuggenvoor. Uitmonsters compost bleek dat daarinweinig
varenrouwmuglarvenvoorkwamen.Inmaart kwamenook enkele kevertjes voor, dit bleken
kortschildkevertjes te zijn, onschadelijk. Inapril kwamenveel muggen envliegenvoor. Meiwas zachten
warm, metveelinsecten op devangplaten.Opveelvangplatenwerdtrips gevangen,inheemse tripssoorten
die bijhethuidige bestrijdingsmiddelengebruikgeengroot probleem indekassenvormen.Uitde begroeiing
rondhetterrein kwamenveelbladluizenop devangplaten.Dezezijnnietvanbelangvoor kasteelten.Tot
eindjuniwerdgeencalifomische trips gevonden. Uitmonsters vanjonge enoude compost bleek datin
oude compost enkelevarenrouwmuglarven voorkwamen.Zowel injonge als oude compost werdenveel
bodemroofmijtengevonden.Bodemroofmijtenprederenvarenrouwmuglarven. In juliwerdenvooral
inheemsetripssoorten waargenomen. Inaugustuswerdcalifomische trips entabakstrips aangetroffen in
lage aantallen.Dezebeidetripssoorten kunnenschadelijk zijnvoor bloemisterijgewassen. Tabakstrips komt
ookvoor inallerlei akkerbouwgewassen. Nahalfaugustuswerd califomische trips niet meer aangetroffen
opdevangplaten,welveelinheemsetripssoorten. September waswarmennat.Vantabakstrips werden
enkele,vaninheemsetrips werdenveelexemplaren aangetroffen. Hetaantalvarenrouwmuggen namsterk
toe,vooral gedurende detweede helftvanseptember.Veelvarenrouwmuggen werden op hetbedrijf
gevangen op deplatendie richtingdeomgevinggekeerd stonden.Inmonstersjonge compostwerden
geen,inoude compost enkelevarenrouwmuglarven gevonden.Uitmonsters grondvandedijk rondhet
bedrijf bleek datvooral hierveelvarenrouwmuglarven voorkwamen;deze levenvandewortels vangrassen
enkruiden.Zowel inde compost alsindegrond kwamenveel bodemroofmijten voor. Oktober waszacht
zonder vorstdagen.Opdevangplatenwerden 3tripsengevangenwaarvan 2tabakstrips. Demeeste
varenrouwmuggen werden gevangen opdevangplaten bijhetbedrijf die richting hetwestengekeerdwaren.
Innovember endecember werdgeentrips meer gevonden,hetaantalvarenrouwmuglarven opde
vangplatenwas zeer laag.
Conclusies uitdewaarnemingen in2000:
• Voor bloemisterijgewassen schadelijketripssoorten als califomischetrips (Frankliniella occidentalis) en
tabakstrips (Thrips tabach werden slechts inlageaantallengedurende eenkorte periodewaargenomen,
zowelrondhetcomposteringsbedrijf alsopdereferentieplaten bijhetProefstation.
• Inheemsetripssoorten werden opallevangplatenwaargenomen. Demeestenwerdengevangen inde
buurtvanstruiken.
• Demeeste varenrouwmuggen die opdevangplaten bijhetcomposteringsbedrijf aangetroffenwerden,
warenafkomstigvanhetweilandenvandedijk rondom het bedrijf.

Opde referentieplaten bij het proefstation werden ookvarenrouwmuggenwaargenomen, minder talrijk
daninde buurtvanhetcomposteringsbedrijf, maar wel indezelfde periode vanhetjaar.

1

Inleidingendoelstelling

1.1

Inleiding

Hetcomposteringsbedrijf Groenrecycling Combinatie B.V. ligt aandewegvanRoelofarendsveennaar
Rijpwetering,ca.600 mtenwestenvanhettuinbouwgebied vanRoelofarendsveen. Het bedrijf ligt rondom
inweiland.Metuitzonderingvandeingangligt rondhetgehele bedrijf eenlageaardenwalmetdaaropeen
éénmeter hooggaasdat dient omplastic, papier e.d.optevangen.Ophetbedrijf wordt compost gemaakt
vanallerlei organischafval zoals bermmaaisel,groen plantsoenafval, groenafvalvanbloemisterijbedrijven,
e.d.. Versgroenafval wordt door vrachtwagens gestort. Meteenshovelwordt dit materiaaltegeneen
bestaande composthoop aangezet. Bacteriën enschimmels gaanaanhetwerk ennaca.acht uurwordt
reedseentemperatuur van50tot 60 °Cbereikt. Dehoogstte bereikentemperatuur is ca.80 °C. Na
tweemaal omzetten is naca.eenhalfjaar vanvers materiaal bruikbare compost gemaakt.
Inkomendgroenafval kandierlijke parasieten bevatten zoals insecten enmijten.Indienafvalwordt
aangeleverd metgronddelen kunnendaarin insecten,mijten enallerlei bodemdiertjes voorkomen.Het
inkomende materiaalwordt nietgecontroleerd opinsecten enmijten.Mijten kunnenzichalleenlopend
verplaatsen ofviatransport vanmateriaal,mensenendieren.Verspreidingvanuit hetbedrijf naarde
omgevingligt nietvoor de hand.Devraag isof insectenvanuit hetbedrijf deomgeving kunnenbesmetten.
Hetgaat hierbij ominsecten diegoedkunnenvliegeneninsecten diezichmet dewindlatenmeevoerenof
insecten die beide manierengebruiken omzichteverplaatsen.

1.2 Doelvanhetonderzoek
Hetonderzoek heeftals doel devraagte beantwoorden of insectenvanuit hetcomposteringsbedrijf de
omgevingenmet namehettuinbouwgebied Roelofarendsveen kunnen besmetten.Vooralcalifornische trips
{Frankliniella occidentale is inditverband belangrijk.

Materiaal enmethoden

2.1 Vangplaten
Voor hetwaarnemenvandeinsectenwerdentwintigvangplaten geplaatst inhouders. Dewaarnemingen
vonden plaats metgele enblauwevangplaten.Gelevangplatenvoor insecten algemeen enblauwe
vangplaten speciaalvoor trips. Deplaatsvandevangplatenwerd inoverlegmet de opdrachtgever
vastgesteld.Achter hetkantoor werdentwee geleentwee blauwevangplaten geplaatst enaandeandere
zijdevanhetterrein nogmaalstwee gele entwee blauwevangplaten (ziesituatieschets bijlage 1).In de
eerste plaats diendendezevangplaten insectente vangendie mogelijk uitdecompost komen(vangplaat
13, 14,17 en 18).Dezevangplaten stonden danook dicht bijdecompost. Devangplaten 15, 16, 19en
20vingenook insectenvanuit deomgevingwaarvandaan dewind meestal komt (west).Opdezewijzewerd
inkaart gebrachtwelke insecten metdewindophet bedrijf kwamen.Naar hetoostentoe isopca.150m
vanhetbedrijf eenterrein met struiken.Voor destruikenwerden drie geleendrie blauwevangplaten
geplaatst (vangplaat 7t/m 12). Dezevangplaten diendenominsectentevangenvanuit deomgevingen
mogelijk afkomstigvanhetbedrijf. Nogverder naar hetoosten ligt desnelwegA-4.Voorbij deA4 ligteen
dijk. Opdezedijk werdendrie geleendrie blauwevangplatengeplaatst (vangplaat 1t/m 6).Opdeze
vangplatenwerden insecten gevangenvanuit deomgevingenmogelijk afkomstigvanhetbedrijf. Ophet
Praktijkonderzoek PlantenOmgevingteAalsmeer stondentwee referentievangplaten (vangplaat 21en22).

2.2 Waarnemingen
Indemaandenjanuari,februari,maart, april, oktober, november endecember isdeactiviteit vaninsecten
laag.Indeze maandenwaséénweek per maandwaarnemenvoldoende.Indemaanden meit/m september
isdeactiviteitvaninsecten hoogendiendevanelketwee wekenéénweektewordenwaargenomen.In de
waarnemingsweken werden elkeweek 20 nieuwevangplaten geplaatst. Eenweek later werden deplaten
opgehaald enwerden de insecten opdevangplaten opnaamgebracht (familie,geslacht).
Naast dewaarnemingen metvangplatenwerden monsters genomenvanhet inkomende enuitgaande
materiaal. Dit materiaalwerdviadeTulgren-methodeverwerkt. Opgevangen insecten enmijtenwerdenop
naamgebracht (familie,geslacht).
Hetweer heeft eengroot effect opdeactiviteit vaninsecten.Vanelke maandis deweersituatie
bijgehouden.

Resultaten

3.1

Januari

Januariwasvoor hetgrootste deelzacht, droogenzonnig.Degemiddelde temperatuur wasinDeBilt4,3
°C,tegen 2,2 °Cals langjariggemiddelde. Eindjanuariwasheteenkorte periode vriezendweer.
Injanuari kwamenopdevangplaten bijnageeninsectenvoor, alleenenkele onschadelijke vliegjes
(Diptera) enmuggen(Chironomidae).

3.2

Februari

Infebruariwashetweer zeer zacht, zeer nat, maar ook zonnig.Demeestetijdwerd zachte envochtige
luchtvanaf zeeaangevoerd meteengemiddeldetemperatuur van 5,6 °Ctegen 2,5 °Cals langjarig
gemiddelde.
Devangplaten stondenvan 15t/m 22februari.Hetbleek dat opdevangplaten rondhet
compostbedrijf (13t/m 20) enopdevangplaten op 150 mafstandvoor destruiken (7t/m 12),gemiddeld
enkelevliegjes(Diptera) endansmuggen(Chironomidae) voorkwamen. Opvangplaat 9(voor destruiken)
kwaméénkevertje (Coleoptera)voor. Ookkwamenenkelegewone muggenvoor opdevangplaten.De
gevonden insecten zijn niet schadelijk voortuinbouwgewassen. Opdevangplaten op dedijk (1t/m 6)
kwamentwee gewone muggen enéénvliegvoor. Trips, bladluizen of andere schadelijke insectenvoor
tuinbouwgewassen zijn infebruari nietopdevangplatenwaargenomen.

3.3

Maart

Vooraldeeerste helftvanmaartvielveel regen,later werd hetkouder. Degemiddeldetemperatuur was 6,8
°Ctegen eenlangjariggemiddelde van5°C.
Opdevangplaten dievan 14tot 21 maart stonden,kwamentenopzichte vanjanuari enfebruari
veelinsectenvoor.Waarschijnlijk was deactiviteit vaninsecten indezewekentoegenomen door hetzachte
weer. Opdeplaten 13, 18en 19kwamenrespectievelijk 35, 22 en21vliegenvoor. Opdeplaten 1,2,3
en5 kwamen spinnenvoor, deze laten zichzakkenaanspinseldraden uitdevlakbij staande bomen.Opde
platen 13t/m 20 kwamenrelatief veelmuggenvoor (tussen de 10en 54 per plaat),waarvan ca. 50% de
varenrouwmug(Sciaridae)was.Varenrouwmuggenkunnen invochtige grondeieren afzetten, delarven
veroorzaken schade door vraat aanjongewortels vandiverse gewassen.Uitdewaarnemingen bleekdat
ook opplaat 15 en 16varenrouwmuggen voorkwamen.Dezetweevangplaten stonden naar hetweiland
gekeerd (naar hetwesten)omte controleren of insecten uithetweilandkomenof met dewindworden
meegevoerd enopdezewijze ophetbedrijf komen.Opdevangplaten opdedijk voor dekassenkwamen
slechts 0tot 3varenrouwmuggen voor, dit iseenteverwaarlozen aantal.Bovendien komen
varenrouwmuggen overalvoor, ook opkwekerijen.Indeze periode kwamenkortschildkevertjes voor
behorendtot defamilie Staphylinidae. Dezekevers levenvanroof envanbeschimmeld organischmateriaal.
Schadelijketrips enbladluizenwerden nietwaargenomen.

3.4 April
Aprilwaseenmaanddie zeer zacht, droogenzonnigwas.Degemiddelde temperatuur was 10,0 °Ctegen
8,0 °Cnormaal.Delaatste 10dagenwarenwarm,dehoogstetemperatuur van25,6 °Cwerdgemetenin
Hoogeveen.
Van 11tot 18april stondenvangplaten buiten.Opdevangplaten zatendeze periodeveelmuggen
envliegen.Opnieuwkwamenvanuit hetweilandvarenrouwmuggenopdevangplaten,metnameopde
vangplaten 15en 16.Opdevangplaten opdedijk(vangplaat 1t/m 6)kwamenenkele varenrouwmuggen
voor. Opdegele referentievangplaat (vangplaat 22)op hetPPO-Aalsmeerkwamééntrips voor endie
behoordetot desoort Thripsfuscipennis. Dezetrips behoorttot denatuurlijke omgeving enwordt ookwel
opvangplateninkassenaangetroffen. Schadelijketrips, bladluizen of andere schadelijke insectenwerden
opdevangplaten nietwaargenomen.

3.5 Mei
Mei2000 waszeerwarm, natenzonnig.Degemiddelde temperatuur was 14,7 °Ctegen 12,3 °Cnormaal.
5t/m 16meiwaseenzomerse periodemetdagelijksmaximumtemperaturenvan25 °Cof hoger. Door
dezewarme periodewas er eengrote activiteit vaninsecten.
Indeperiode 25 apriltot 30 meistonden driemaalvangplaten opgesteld.Van25 apriltot 2 meiwashet
gedurende 25t/m 28 aprilvrijwarmweer mettemperaturen rondde 20 °C.Opdevangplatenwerden
zwarte enbruinetrips gevonden.Demeestetrips wasvandesoort Thripsfuscipennis. Ditsoort levert bij
hethuidige bestrijdingsmiddelengebruikgeengrote problemen op indeNederlandse glastuinbouw.Verder
kwamenopdevangplaten 1t/m 6(opdedijk)vrijveel kleine kevertjes voor, waarschijnlijk vanuit debomen
diedaarstaan.
Inde periode 9t/m 16meiwas hetzeer zachtenwarmweer metmaximumtemperaturen rondde
26 °C.Insectenwarenactief endatwerdvertaald naar devangplaten.Hetaantaltrips was hethoogstop
devangplaten 10en 16,beide 23trips. Opdevangplaten 1t/m 6(opdedijk) kwamendelaagste aantallen
trips voor, tussen 0en4. Degevangentrips waszwart of lichtbruintot lichtgroen vankleur, allevoor
bloemisterijgewassen inheemseweinig schadelijketripssoorten.Tevens kwamenzeerveel bladluizen opde
vangplatenvoor, tot ca. 145 opplaat 17. Deze bladluizen kwamen uitdebegroeiing rondhetterrein enzijn
nietvanbelang.Ookop dereferentieplaten bij het proefstation werdenveel bladluizenwaargenomen.Op
enkele platen kwamen kevertjes, gaasvliegen eneenvlinder voor. Ookwerden op enkelevangplaten,lage
aantalenvarenrouwmuggen waargenomen,vooral opdegroep platen 7t/m 12.
Inde periode 23 tot 30 meiwashetkoelenvooral op28 meierg nat metveelwind. Demaximum
temperatuur wasvrij laagtussen 15en 18°C.Opdevangplaten kwamenvoornamelijk zwarte tripsen
kleine bleekgroene trips voor, hethoogste aantalzwartetrips was 11opvangplaat 19. Demeeste kleine
bleekgroene trips werden gevangen opdeplaten 7t/m 12bijde bosjes langsdeweg.Dezetrips kwamen
indestruikenvoor die daar staan.Zoweldezwarte als debleekgroene trips waren soorten dieinkassen
methethuidige bestrijdingsmiddelengebruik geengrote problemenveroorzaken. Opdevangplatenkwamen
enkele gaasvliegenenbladluizenvoor. Gaasvliegen zijn natuurlijke vijandenvanbladluizen,indiezinnuttige
insecten.
Opdevangplaten 21en22(ophet Proefstation teAalsmeer) kwamendezelfdetrips voor alsop
hetcomposteringsbedrijf te Rijpwetering.HetProefstation staat ineentuinbouwgebied.

3.6 Juni
Juni2000 wasgemiddeld gezieneenwarme maandmeteengemiddeldetemperatuur van 16 °Ctegen
15,2 °Cnormaal.3en9juniwarenwarme dagen,alsmede deperiodevan 18tot enmet 21junimet
temperaturen bovende 30 °C.Delaatsteweekvanjuniwas bewolkt enkoel. Door dewarme periodenwerd
vooraltussen 6en 13juniveeltrips opdevangplatengevangen.
Indeperioden 6-13 en20-27junistondendevangplaten.Vandevangplaten 1t/m 6 (opdedijk)
werdopplaat 2,13 trips gevangen, 11lichte en2zwartetrips.Opdeandere platenwerdentussen0-3
zwartetrips engeenlichtkleurigetrips gevangen.Delichtkleurigetripswerdgedetermineerd als Thrips
major, eenbloementrips. Opdevangplaten 7t/m 12(voor destruiken)werdveeltrips gevangen,tot 29
per vangplaat. Hetbetrof voor hetgrootste deel Thripsfuscipennisen Thripsmajor. Naasttripswerdeen
geringaantal bladluizen gevondentot maximaal4 per plaat. Opallevangplaten ook enkeletot 25 stuks
varenrouwmuggen;opdevangplaten 13en 15werden respectievelijk 21en24varenrouwmuggen
gevonden.Vangplaat 15 staat naar hetweilandtoe gekeerd.Opdevangplaten kwamenookenkele
kevertjes engaasvliegenvoor behorendetot denatuurlijkeomgeving.
Indeperiode 20t/m 27juniwerdveelmindertrips opdevangplaten gevonden.Hethoogste
aantalwas20trips opplaat 20(rechtsachter ophet bedrijf, richting hetweiland). Detrips diewerd
gevonden isweinigschadelijk voor bloemisterijgewassen. Opplaat 1t/m 6werden maximaal 13trips
gevonden,op plaat 7t/m 12 maximaal 12stuks.Opdevangplaten op hetProefstationteAalsmeer werden
dezelfde soortenaangetroffen alsophetcomposteringsbedrijfte Rijpwetering,deaantallenwarenechter
iets lager.
Monstersvanjonge compost vanca.2maandenenoudecompost vanca.eenhalfjaarwerden
verzameld engeanalyseerd opinsectenenmijten.Hetbleek datinbeideveelroofmijtenvoorkwamen.De
meeste roofmijten zijnbodemroofmijtenvanhetgeslacht Hypoaspis. Dezeroofmijten levenvankleine
bodemdiertjes waaronder varenrouwmuglarven(Sciaridae). Indeoude compost werdenenkele
varenrouwmuglarvenaangetroffen. Opdevangplaten kwamen 3tot 4 varenrouwmuggen voor.

3.7 Juli
Juliwas eensombere, koele ennatte maand.Degemiddelde temperatuur was 15,5 °C,terwijl hetlangjarig
gemiddelde 16,8 °C is.Indeperioden 4t/m 11en 18t/m 25juli stonden devangplaten.Ondankshet
slechte weerwerdentoch insectenopdevangplatengevangen,met nametrips.
Indeperiode 4t/m 11juliwerdvooral zwartetrips gevangen.Demeestetripsen werdengevangen
opplaat 7t/m 12,voor de struiken,tot 28 stuks per plaat,waarvaneengroot deel Thripsfuscipennis.
Verder werdenenkeleanderetripssoorten gevangen zoalsAnaphothripsobscurusen Frankliniella
tenuicornis, beidegrastrips. Dezetripsen behorentot denatuurlijkefauna.Naasttrips kwamenopde
vangplatentwee bladluizen,twee kevers,twee gaasvliegen enzesvlinders voor. Opdevangplaten ophet
Proefstation werden bijelkaar 10zwartetrips gevonden behorendetot denatuurlijke omgeving.Opalle
vangplaten kwamen ookenkelevarenrouwmuggen voor, ook opdeplaten dienaar hetweiland stonden
gekeerd.
Hetaantalgevangen insecten indeperiode 18t/m 25juliwaszeer laagalsgevolgvanhetslechte
weer. Opvangplaat 9werden 10zwartetrips aangetroffen, opdeoverige vangplatenwerden geenofzeer
lage aantallentrips gevonden.Opdevangplaten ophet Proefstation werden indeze periode geen insecten
aangetroffen.
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3.8 Augustus
Augustuswaswarm,regelmatig kwamenhevigeregen-enonweersbuien voor. Deneerslagwassterk
wisselendvanplaats. Degemiddelde temperatuur was 17,4 °Ctegen eenlangjariggemiddelde van 16,7
°C. InDeBiltwerden 30 warme dagengeregistreerd,maximumtemperatuur boven20°C. Periodenmet
stabielwarmweerwarenvankorte duur. Regenperioden enregenbuien hebbeneensterke invloedophet
aantalinsecten opdevangplaten.Bijregenwordenveelminder insectengevangen.Indezemaandkunnen
belangrijke tripssoorten buitenvoorkomen.
Indeperioden 1t/m 8en 15t/m 22 augustus stondendevangplaten.Inde periode 1t/m 8
augustuswerdenweinigtrips gevangen,maarwelbelangrijke trips. Opdevangplaten 5en6, 12, 15, 16,
20, 21en22 kwamenper vangplaat éénoftwee californischetrips {Frankliniella occidentale voor.Op
vangplaat 19en20 kwamtabakstrips (Thrips tabach voor. Beidetripssoorten kunnenschadeveroorzaken
aanbloemisterijgewassen, maar met namecalifornischetrips is schadelijk. Opdevangplaten 15en16
(gekeerd richting hetweiland) kwamenrespectievelijk éénentwee californische trips voor. Opde
vangplaten ophetProefstation kwamenook enkelecalifornische trips voor.
Indeperiode 15t/m 22 augustus kwamenvooralveelzwartetrips opdevangplaten.Opde
vangplaten 7t/m 12(voor destruiken) kwamendemeeste zwartetrips voor, tot 58 stuks opvangplaat8.
Dezezwartetrips behoorttot denatuurlijkefauna.Opdeblauwevangplaat 20, rechts achteraanophet
bedrijf kwamen66 lichtkleurige trips voor,waarvan 2tabakstrips.Tabakstrips kwamookvoor opde
vangplaten 10en 15(vanaf hetweiland),op elkeplaatééntabakstrips.Alletrips behoort tot denatuurlijke
omgeving.Verder kwamennoganderetripssoortenvoor zoals Limothrips cerealium, kleinegraantrips,
Thripsfuscipennis, derozentrips,Anaphothrips obscurusenFrankliniella tenuicornis, beide grastripsenen
Thripsmajor, eenbloementrips. Opallevangplaten kwamenenkelevarenrouwmuggenvoor. Opde
vangplaten 13 en 14wasveelstof gewaaid,daardoor trokken deplatenweiniginsecten aan.Opdetwee
vangplaten ophetProefstation werdopelke plaatéénzwartetrips gevangen.Indedirecte omgevingvan
dezevangplaten stondop datmomenteenteelt zonnebloemen,nogniet inbloei.
Devangstvancalifornische trips indeperiode 1t/m 8 augustus isvankorte duur geweest, nahalf
augustus iscalifornische trips nietmeerwaargenomen.

3.9

September

September 2000 waszeer warm,natenaandesombere kant. Degemiddelde temperatuur was 15,8
tegen 14,0°C normaal.Op 18dagenwashetwarmer dan20°Ctegen 9 dagennormaal.Dithadtot gevolg
datook insectenwatactiever warendananderejaren.
Inseptember stonden devangplatentweeweken,van 5tot 12envan 19tot 26 september. Opde
vangplaten opdedijk (plaat 1t/m 6) werdopelkegelevangplaat slechts ééntrips gevangen.Opde
vangplatenvoor destruiken(plaat 7t/m 12)werdenveel inheemsetrips gevonden,vooral Anaphothrips
obscurus(grastrips), Thripsmajor(bloementrips) enenkele Thrips tabaci(tabakstrips). Opdezevangplaten
werdentussen de4 en 19trips gevangen.Opdevangplaten bij hetweiland(plaat 15 en 16)werden opelk
6trips gevangen.Opdevangplaten ophetbedrijf werdentussen de 1en6trips gevangen,allewaren
inheemsetripssoorten. Hetaantalvarenrouwmuggen namonder invloedvanhetvochtige warmeweertoe.
Opdevangplaten opde dijk werdenvan5-12 september tussen de9en 17varenrouwmuggengevangen.
Indeperiode 19-26 september warendattussen de 16 en37 varenrouwmuggen per plaat. Ophetbedrijf
werdendemeestevarenrouwmuggen gevangen opvangplaat 19 (richtingomgeving),47 indeperiode 5-12
september en94 indeperiode 19-26 september. Indeze periodewerden meervarenrouwmuggen ophet
bedrijf gevangen danop devangplaten opdedijk envoor destruiken.Opalleplaten kwamen bladluizen
voor, hetgeen normaal isvoor dezetijdvanhetjaar.
Opdevangplaten op hetProefstation werden indeperiode 5-12 september 2 licht gekleurde trips
pervangplaat aangetroffen, indeperiode 19-26 september warendater meer, ca.20trips pervangplaat,
veel meer danophetcompostbedrijf. Deoorzaak isdat ophetProefstation eenteelt zonnebloemen inbloei
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stondwaartrips inaanwezigwas.Hetaantalvarenrouwmuggenopdevangplaten op hetproefstationwas
vergelijkbaar metdeaantallen opdedijk bijtuinbouwgebied Roelofarendsveen,tot 23 stuks per plaat.Ook
ophet proefstationwerdenveelbladluizen opdevangplaten aangetroffen.

3.10 Oktober
Inoktober was hetzachtweer, metgemiddeld 11,3 °Cietswarmer dannormaal met 10,5 °C.Erkwamen
inoktober geenvorstdagen voor. Op23 oktober werddehoogstetemperatuur gemetenvan 19,8 °C.
Gemiddeldvielinoktober 109 mmneerslag,terwijl datnormaalgemiddeld 73 mm is.Op29 en30 oktober
washetonstuimigweer metveelwindenstorm,devangplatenwarentoenalgeteld.
Inoktober stondendevangplatenéénweek,van 17tot 24 oktober. Datoktober eenzachtemaand
was, iste zienaandeaantallen insecten diewerdengevangen.Opdevangplaten op dedijk (plaat 1t/m 6)
werdgeentrips gevangen.Welwerden opdegelevangplaten 2tot 10 bladluizen gevangen,afkomstigvan
debomen indedirecte omgeving.Opallevangplaten opdedijkwerdenvarenrouwmuggen gevangen,de
hoogste aantallenopdegelevangplaten,tussen de37 en71varenrouwmuggen per plaat. Opde
vangplaten bijdestruiken langs deweg(plaat 7t/m 12)werden 3tripsen gevangen,waarvan 2Thrips
tabac/(tabakstrips) en 1 Thrips/ra/br(bloementrips).Verder werden bladluizen gevondentot 24per
vangplaat.Varenrouwmuggen kwamenook hiervoor,tussen de22 en42 pervangplaat. Opdevangplaten
bijhetweiland(plaat 15en 16)kwamenopdegeleplaat2enopdeblauweplaat4 inheemsetripsenvoor.
Bladluizenwerden daar nietgevangen.Opdegelevangplaat nr 15werden81varenrouwmuggengevangen.
Opdeanderevangplaten ophetbedrijf (plaat 13, 14en 17t/m 20)werdgeentrips engeenbladluis
gevangen.Welkwamenopvangplaat 19, 103 varenrouwmuggen voor. Monstersvannognietverteerde
jonge compost, oudeverteerde compost envandedijk rondhetbedrijf werden onderzocht oplarvenvan
devarenrouwmug. Indedijk rondhetbedrijf kwameninhetmonster 8 varenrouwmuglarvenvoor, deze
larvenlevenvandewortels vangrassenenkruiden.Indeoudeverteerde compost kwam 1,indejonge nog
nietverteerde compost kwamgeenvarenrouwmuglarvevoor. Indemonsters compost endemonstersvan
dedijk rondhetbedrijf, werdentevensveelbodemroofmijtenaangetroffen. Metname de Hypoaspis
bodemroofmijtenprederen opvarenrouwmuglarven.
Opdetweevangplaten ophetProefstationwerden opelke plaat 3 inheemsetripsen gevonden.Op
dezevangplatenwarengeenbladluizen aanwezig.Opdegele plaatwerden 2 enop deblauwe plaatwerd 1
varenrouwmug aangetroffen.

3.11 November
Innovember was het zeer zachtweer enervielveel regen.Dehoeveelheid zonwas normaal.De
gemiddelde temperatuur was 7,8 °C(DeBilt)tegen eenlangjariggemiddelde van5,9 °C.Nergenstraden
temperaturen oponder hetvriespunt.
Innovember hebbendevangplaten éénweek gestaan,van 14t/m 21 november. Innovember
werdengeentrips enbladluizengevangen.Waarnemingen uiteerderejaren bevestigen dit.Welwerdennog
enkelevarenrouwmuggen gevangen;opdevangplatenopdedijk (plaat 1t/m 6) 1tot 6varenrouwmuggen
per plaat. Opdevangplaten 7t/m 12(bijdestruiken naastdeweg)werden 0tot 6 varenrouwmuggen
gevangen. Demeestevarenrouwmuggen werdengevangen opvangplaat 16bijhetweiland.Opdeze
blauwe plaatwerden 12varenrouwmuggen geteld.Opdegelevangplaat bijhetweiland(vangplaat 15)
werden 6varenrouwmuggen geteld.Opdeoverige vangplaten op het bedrijf werden alleenopvangplaat
13, 5varenrouwmuggen gevonden,opdeanderevangplatenwerdengeenvarenrouwmuggen aangetroffen.
Opdevangplaten 21 en22 (ophet Proefstation)werdengeentrips envarenrouwmuggen
gevonden.Andere insectenzoals kevertjes, gaasvliegen ofvlinderswerden nietaangetroffen.
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3.12 December
December waseenzeer zonnige maand,hetwaszachtweer metde normale hoeveelheid neerslag.Tot 13
december was hetgemiddeld 9,9 °C,na 17 december kouder metvorst inde nachtenlater ook overdag
vorst.Vanaf 24 december vieldeneerslag indevormvansneeuw.Bijdezeweerssituatie werdennauwelijks
insecten gevangen.Devangplaten stonden 12t/m 19december. Bijelkaar werden 6varenrouwmuggen
gevangen. Opvangplaat 2(opdedijk), 10(bijdestruiken naastdeweg)en 14(op hetbedrijf)werdelk 1
varenrouwmuggevangen.Opdegelevangplaat 15(bij hetweiland)werden 3varenrouwmuggengevangen.
Opdeandere vangplatenwerdengeen insectenaangetroffen.
Dewaarnemingindecember wasdelaatste indit onderzoek.
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Discussie
Hetonderzoek wasgericht opdevraagof eninwelke mate insectenvanuit het compostbedrijfde
omgeving kunnenbesmetten,met namehettuinbouwgebied Roelofarendsveen. Het blijkt datindekoude
maandenjanuari,februari endecember insectengeenrol spelen.Indeandere maandenworden insecten
waargenomen.
Varenrouwmuggenbehorentot denormale insectenfauna inNederland.Varenrouwmuggenkunnenin
vochtige grondeierenafzetten,voorkeur gaat uitnaarvochtige veenachtige substraten. Delarven
veroorzaken schadedoor vraataanjongewortelsvandiversegewassen.
Vooral indevoorjaars- ennajaarsmaanden kwamvarenrouwmugvoor.Vanaf maart kwamen
varenrouwmuggen opdevangplatenvoor enhunaantalsteeg inapril. Meitot enmet augustus namhet
aantalaf. Inseptember steeghetaantalvarenrouwmuggen explosief waarna eindoktober ennovember het
aantalsterk af nam.Demeeste varenrouwmuggenwerden gevonden opdevangplaten 15, 16, 19en20.
Dezevangplaten stonden naar hetwestengekeerd omte controleren of insecten uit hetweiland kwamenof
metdewindwerden meegevoerd enopdezewijze ophet bedrijf kwamen.
Uitgrondmonstersvandedijk enmonsters compost bleek dat relatief veelvarenrouwmuglarven
voorkwamen ingrondvan dedijk rondhet bedrijf. Ingrondwerdentot acht keer meer larven aangetroffen
daninoude compost vanbijna eenhalfjaar oud.Injonge compostwerdengeenvarenrouwmuglarven
waargenomen. Opdeplekwaarvangplaten 1t/m 6en 7t/m 12 stondenenvanhetweilandrondhet
bedrijf zijngeengrondmonsters genomen.Deresultaten latenziendat demeestevarenrouwmuggenvan
buitendecompost (de dijk rond het bedrijf enhetweiland) opdevangplaten komenenvanaf daarde
compost besmetten.
Opdetweevangplaten ophetProefstation werdenweinigvarenrouwmuggen aangetroffen.Deze
vangplaten staan bovenzwarte grond,er isgeenweilanddicht indeomgeving.Hetwasalbekend,maar dit
onderzoek geeft nogmaalsaandatgrassen enkruideneengoede omgevingzijnvoor varenrouwmuggen
omzichtevermeerderen.Varenrouwmuggen komenoveralvoor, ook op kwekerijen.Devangstentotin
november latenziendat gedurende eengroot deelvanhetjaar varenrouwmuggen uitweilanden
grasbermen zichontwikkelen.Opdereferentieplaten op hetproefstationwerdvanmaarttot november
varenrouwmugwaargenomen,dit is dezelfde periode alsopdeandereplaten.
Tripsenwerden opdevangplaten gevonden indeperiode apriltot enmet oktober. Hetbetrof deelsweinig
schadelijke grastripsen dievannaturevoorkomen. Thripsmajoren Thrips fuscipenniswerdenook
regelmatig aangetroffen. Bijhet huidige bestrijdingsmiddelengebruikveroorzaken diegeengrote problemen
indekassen.Deeerste exemplarenvan Thripsfuscipenniswerden waargenomen opde
referentievangplaten op hetproefstation.Voor bloemisterijgewassen schadelijke tripssoortenals
californischetrips {Frankliniella occidentalis) entabakstrips (Thrips tabach werden slechts inlageaantallen
gedurende eenkorte periodewaargenomen. Californische trips werd alleeninaugustus endanook nogin
zeer lageaantallenwaargenomen.Ookopdevangplaten op het Proefstation kwamen inaugustusenkele
californische tripsvoor. Augustus is bijuitstek demaandwaarintrips zichbuiten sterk kanontwikkelen,
tenzij het regenachtigenkoelweeris.
Uiteeninventarisatie uitgevoerdin 1999 door dePlantenziektenkundige Dienst blijktdat
californische trips indezomer buitenindeomgevingvankassenvoorkomt. Tabakstrips komt inNederland
voor enkanvanuit denatuurlijke situatie opdevangplaten komen.Tabakstrips werd indeperiode augustus
tot enmet oktober opdevangplatenwaargenomen.
Bladluizenwerdenvooralwaargenomen inhetvoorjaar (half mei)eninhetnajaar (september). Ditzijnde
periodeswaarin demeeste bladluizen migrerentussenwinter- enzomerwaard. Inhetvoorjaar warende
bladluizen afkomstigvandebomenenstruiken indebuurtvandevangplaten.Dezebladluizen betroffen
geensoorten dievanbelangzijnvoor deglastuinbouw.
Andere schadelijke insectenwerden indeze proef nietwaargenomen.
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Conclusies
Conclusies uitdewaarnemingen in2000:
•

Voor bloemisterijgewassen schadelijketripssoorten als californischetrips {Frankliniella occidentalis) en
tabakstrips (Thrips tabach werden slechts inlage aantallen gedurende eenkorte periodewaargenomen,
zowel rond hetcomposteringsbedrijf als opdereferentieplaten bij hetProefstation.

•

Inheemsetripssoorten werdenopallevangplatenwaargenomen. Demeestenwerden gevangen inde
buurtvanstruiken.

•

Demeeste varenrouwmuggendie op devangplaten bij hetcomposteringsbedrijf aangetroffenwerden,
warenafkomstigvanhetweilandenvandedijk rondom het bedrijf.

•

Opdereferentieplaten bijhet proefstationwerden ookvarenrouwmuggen waargenomen, minder talrijk
danindebuurtvanhetcomposteringsbedrijf, maarwel indezelfde periode vanhetjaar.
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Bijlage 1.Overzichtvanhet onderzoeksgebied
Gelevangplaten:oneven nummers
Blauwevangplaten:evennummers
Nr21 en22 staanophet Praktijkonderzoek PlantenOmgevingAalsmeer

NOORDEN

12 3 4 5 6

Rijksweg A4

Afstand tot
bedrijf ± 575 m

7 8 9 10 11 12

Afstand tot
bedrijf ± 1 50 m

Lange dwarsweg

t

Y

kantoor

13 14

o
o
3
•o
o

«
CD
^_
D'

17 18

co
u>
D'

15 16

16

5'
zr
u'

19 20

