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Voorwoord
In de periode 1999 - 2005 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de biologie en de biologische bestrijding
van de slawortelboorder Hepialus lupulinus (Linnaeus). Het onderzoek werd gefinancierd door het
Productschap Tuinbouw. De slawortelboorder veroorzaakt met name grote schade in de teelt van Pioenroos
en enkele andere zomerbloemgewassen. Vanwege tegenvallende resultaten met chemische bestrijding en
het wegvallen van veel chemische middelen ontstond de noodzaak onderzoek te verrichten naar duurzame
vormen van bestrijding. Veel informatie over de levenscyclus van de slawortelboorder was bij het begin van
het project nog onbekend. Deze informatie is essentieel voor het gericht uitvoeren van een bestrijding.
Dit rapport bestaat uit drie delen en beschrijft het onderzoek in de periodes 1999-2000, 2001-2002 en
2004-2005. In 2003 heeft er geen onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek in de periodes 1999-2000,
en 2001-2002 is al eerder verschenen in twee deelrapporten.
Deel 1: 'De slawortelboorder Hepialus lupulinus [\jmaeus). Onderzoek naar biologie en bestrijding.'
Beschreven wordt het onderzoek in 1999 en 2000 naar de levenscyclus van de slawortelboorder,
kleinschalige proeven naar de bestrijding met insectenparasitaire aaltjes en kleinschalige proeven, een
kasproef en twee veldproeven met de insectenpathogene schimmel Beauveria bassiana.
Deel 2: 'Bestrijding van de slawortelboorder Hepialus lupulinus met de insectenpathogene schimmel
Beauveria bassiana. Praktijkproeven Pioenroos en Campanula 2001-2002.'
Beschreven wordt het onderzoek in de periode 2001-2002 naar de bestrijding van de slawortelboorder met
insectenparasitaire aaltjes in laboratoriumproeven, en het onderzoek met Beauveria bassiana op twee
praktijkbedrijven met de gewassen Pioenroos en Campanula.
Deel 3: 'Bestrijding van de slawortelboorder Hepialus lupulinus met de insectenpathogene schimmel
Beauveria bassiana. Praktijkproeven Pioenroos 2004-2005.'
Beschreven wordt het onderzoek in de periode 2004-2005 met Beauveria bassiana tegen de
slawortelboorder op twee praktijkbedrijven met het gewas Pioenroos.

Uit het onderzoek blijkt dat de slawortelboorder slechts één generatie per jaar heeft. De vlinder vliegt in het
voorjaar, rond eind april, begin mei. Drie weken na de vlucht van de vlinders werden de eerste larven
gevonden. Gedurende het jaar groeien de larven naar een lengte van 35 tot 40 millimeter. De
slawortelboorder overwintert als larve. In het voorjaar ontstaat het popstadium.
De insectenpathogene schimmel Beauveria bassiana lijkt een goede bestrijder van de slawortelboorder
Hepialus lupulinus L. in zowel laboratoriumproeven als in veldproeven. Door de schimmel aangetaste rupsen
werden makkelijk aangetroffen in en buiten het behandelde perceel. De beste strategie lijkt op dit moment
het opsplitsen van de dosering over meerdere bespuitingen met een interval van één tot twee weken. De
bespuitingen moeten worden uitgevoerd op het moment dat de larven boven in de grond aanwezig zijn, op
een bij voorkeur vochtige grond. De eerste bespuiting wordt 34 weken na start van de vlucht van de
vinders uitgevoerd. Na de bespuiting het perceel beregenen om de sporen in de bovenste laag van de
grond te spoelen.
Van de insectenparasitaire aaltjes Heterorhabditis bacteriophora, Heterorhabditis marelatus en Steinernema
feltiae \% een effect op de larven van de slawortelboorder aangetoond.

Bertin Boertjes
PPO Glastuinbouw
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Samenvatting
Sinds het begin van de 20ste eeuw is bekend dat de larven van de slawortelboorder, Hepialus lupulina L.,
schade kunnen veroorzaken in pioenroos en andere gewassen. De rupsen leven ondergronds en eten aan
de wortels van verschillende planten. In de dikkere wortels, wortelstokken en knollen kunnen zij zich geheel
inboren, waardoor deze worden uitgehold.
Omdat telers ondanks veelvuldig gebruik van chemische middelen schade niet konden voorkomen, is in
1999 onderzoek gestart met financiering door het Productschap Tuinbouw. Het onderzoek dat in dit
rapport beschreven wordt, is gedurende het jaar 1999 en 2000 uitgevoerd en omvatte onderzoek naar de
biologie van de slawortelboorder, naar het sexferomoon van de slawortelboorder en naar de mogelijkheden
van biologische bestrijding met insectenparasitaire aaltjes en de schimmel Beauveria bassiana.
Door het onderzoek zijn een groot aantal zaken over de biologie van de slawortelboorder duidelijk
geworden. Zo staat onder andere vast dat de slawortelboorder slechts één generatie per jaar heeft. De
vlinder vliegt in het voorjaar, rond eind april. Drie weken na de vlucht van de vlinders werden de eerste
larven gevonden. Gedurende het jaar groeien de larven naar een lengte van 35 tot 40 millimeter. De
slawortelboorder overwintert als larve. In het voorjaar ontstaat het popstadium.
Het onderzoek naar het ontwikkelen van het sexferomoon van de slawortelboorder is uitgevoerd op het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) te Wageningen. In het onderzoek konden in de
headspace van zowel mannelijke als vrouwelijke vlinders van Hepialus /upu/inus geen verbindingen worden
aangetoond die bekend zijn van feromonen van andere vlinders. Hierdoor is niet duidelijk geworden of er
sexferomonen worden geproduceerd en verspreid door de slawortelboorder, en of dan de mannelijke of de
vrouwelijke vlinders dat doen.
Het aaltje Heterorhabditis megidis had in dit onderzoek geen werking op larven van de slawortelboorder.
Over de werking van Steinernema carpocapsae en Steinernema feltiae tegen de larven van
slawortelboorder kan naar aanleiding van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan. De geleverde
producten bevatten onvoldoende levende aaltjes.
In één inzending pioenplanten werden larven gevonden met een witte schimmel. De schimmel werd
gedetermineerd als Beauveria bassiana. Beauveria bassiana is bekend als insectenpathogene schimmel op
meerdere insecten. De schimmel is in kweek genomen en er zijn verschillende bestrijdingsproeven mee
uitgevoerd, zowel in het laboratorium, in de kas als op twee praktijkpercelen.
De gevonden Beauveria bassiana lijkt een veelbelovende bestrijder te zijn, als die rechtstreeks vanaf het
kweekmedium wordt verzameld, en wordt gespoten als verse sporen. Ook een experimenteel product met
gedroogde sporen van Beauveria bassiana had een werking op de slawortelboorder. Rupsen geïnfecteerd
door Beauveria bassiana werden in de praktijkproeven makkelijk gevonden, ook in de onbehandelde
controle veldjes.
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1 Inleiding
Sinds het begin van deze eeuw is bekend dat de larven van de slawortelboorder, Hepialus lupulina L,
schade kunnen veroorzaken in pioenroos en andere gewassen. In Amsterdam en Aalsmeer werd al in 1905
de slawortelboorder op pioenroos gevonden en in Boskoop in seringen. In 1908 werd de slawortelboorder
aangetroffen in sla in Wageningen. Voor en na de tweede wereldoorlog was de slawortelboorder zeer
schadelijk in de teelt van Convallaria majalis (Lelietje van Dalen). De schade werd zo zwaar dat vele telers
deze teelt beëindigden. In 1984 kwamen meldingen op het toenmalige Proefstation voor de Bloemisterij in
Nederland (PBN) van enkele telers van pioenrozen in Aalsmeer en Abbenes (Haarlemmermeer) over schade
aan hun gewas door rupsen in de wortels. Het bleken rupsen te zijn van de slawortelboorder. Door de
afdeling gewasbescherming van het PBN werden bestrijdingsproeven met chemische middelen uitgevoerd.
Uit deze proeven bleek dat geen van de middelen een voldoende bestrijdingseffect behaalde. De oorzaak is
dat de rupsen zich diep in de grond in de wortels bevinden. Met het middel Lindaan werd nog het beste
bestrijdingseffect behaald.
Eind jaren 90 van de 20ste eeuw is de slawortelboorder vooral schadelijk in de Pioenroos, maar de indruk is
dat de plaag zich sterk ontwikkelt. Steeds meer telers melden problemen met slawortelboorder, ook uit
andere teelten zoals Campanula en Lysimachia. Ondanks veelvuldig gebruik van chemische middelen
kunnen telers schade niet voorkomen. Omdat bestrijding met chemische middelen onvoldoende resultaat
geeft en omdat op termijn een aantal chemische middelen niet langer toegelaten is, moet verder gezocht
worden naar alternatieve duurzame vormen van bestrijding, waarbij men niet afhankelijk is van chemische
middelen. Van verschillende soorten aaltjes is bekend dat zij larven van vlinders in de grond infecteren en
vervolgens doden. Er zijn verschillende soorten aaltjes op de markt. Een andere vorm van duurzame
bestrijding is verwarringstechniek met behulp van een feromoon (lokstof). Door de verwarringstechniek
zullen veel minder eieren afgezet worden, waardoor het aantastingsniveau daalt.
Om een bestrijding gericht in te kunnen zetten is het nodig om meer te weten over de biologie van de
slawortelboorder; hoeveel generaties zijn er per jaar, wanneer komen de rupsen uit de eieren, hoelang doen
de rupsen over het inboren van de wortels, etc?

1.1

Doel van het project

Het doel van het onderzoek in 1999 en 2000 is:
1. Onderzoek doen naar de biologie van de slawortelboorder. Met deze informatie kan de biologische
bestrijding op het geschikte moment worden ingezet.
2. Het ontwikkelen van het feromoon van de vlinder van de slawortelboorder om de vliegperiode van de
vlinders nauwkeurig vast te kunnen stellen en een verwarringstechniek te kunnen ontwikkelen.
3. Onderzoek doen naar de mogelijkheden van biologische bestrijding met insectenparasitaire aaltjes en
de insectenpathogene schimmel Beauveria bassiana. Door deze vorm van bestrijding zal het gebruik,
de afhankelijkheid en de emissie van chemische grondbehandelingsmiddelen afnemen.
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2 Biologie van de slawortelboorder
2.1

Inleiding

Er is bijzonder weinig bekend over de slawortelboorder Hepialus lupulinus. Een aantal zaken is echter wel
bekend. De Hepialus lupulinus behoort tot de orde van Lep/doptera en de familie van de Hepialidae
(wortelboorders). De hoofdgroep van de nachtvlinders waar de Hepialus lupulinus toe behoort, is
hoofdzakelijk geconcentreerd in het Australische gebied en in mindere mate in Zuid-Afrika. De enige familie
die buiten deze gebieden verspreid is, is die van de Hepialidae (wortelboorders). In Nederland en België zijn
hier vijf soorten van waargenomen.
De Hepialus lupulinus\s een middelgrote tot grote nachtvlinder die van andere grote nachtvlinders kan
worden onderscheiden door het bezit van zeer korte antennen en door de gelijke vorm van voor- en
achtervleugels. De motten zijn vooral 's nachts actief. De Hepialus lupulinus komt in de schemering vaak op
verlichte vensters af, andere soorten schijnen wat minder door licht aangetrokken te worden.
Over de biologie van de slawortelboorder bestaan nog veel onduidelijkheden. Zo is bijvoorbeeld niet met
volledige zekerheid te zeggen of er sprake is van een éénjarige levenscyclus. Ook informatie over het
gedrag van de rupsen in de grond gedurende het jaar is niet beschikbaar. Hoe lang blijven eirupsen
bijvoorbeeld aan de stengelvoet van de plant, hoe diep gaan de larven de grond in en hoe lang duurt het
voor de rupsen zich in de wortels bevinden? Om antwoorden te verkrijgen op deze en vele andere vragen
zijn er gedurende het jaar 1999 zowel waarnemingen in de kas als waarnemingen onder laboratorium
omstandigheden gedaan. De resultaten van deze waarnemingen worden in de volgende paragrafen
beschreven. Allereerst wordt de schade besproken die de Hepialus lupulinus in pioenrozen kan aanrichten.

2.2

Schade

De volwassen vlinders hebben niet-functionerende monddelen en veroorzaken geen schade aan het gewas.
De rupsen leven ondergronds en eten aan de wortels van verschillende planten. In de dikkere wortels,
wortelstokken en knollen kunnen zij zich geheel inboren, waardoor deze worden uitgehold. Vooral jong
gevormde worteldelen worden aangetast. Schade is bekend bij onder andere pioenrozen, Campanula, iris,
geranium, aardbeien, chrysanten, bloembollen, sering, sla, peen en aardappelen. Vele andere planten
kunnen eveneens worden aangetast. Ook in grasland, met name kweek, worden deze rupsen wel
geconstateerd. Wanneer de rupsen zich eenmaal in de wortels hebben geboord, zijn ze moeilijk bereikbaar
voor chemische middelen (Figuur 1).

Figuur 1. Schade door slawortelboorder aan de
wortels van Pioenroos.

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
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2.3
2.3.1

Onderzoek aan de biologie
Inleiding

Het onderzoek aan de biologie is op twee manieren uitgevoerd. Op de eerste plaats zijn er aangetaste
planten geplant in een kas op het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer. Gedurende het jaar zijn er
planten gerooid en gecontroleerd op aantal en grootte van de rupsen. Verder zijn er laboratoriumproeven
uitgevoerd waarin getracht is het gedrag van de larven en de poppen in de grond te volgen.

2.3.2

Onderzoek in de kas

In februari en maart werden, na een oproep aan pioentelers, vele aangetaste planten ontvangen. De planten
waren afkomstig van vier verschillende telers. Eén partij planten werd geleverd in containers, de andere
partijen waren planten met een flinke wortelkluit. Sommige planten hadden een dusdanige omvang dat ze in
twee of drie stukken gedeeld werden voordat ze geplant werden. De planten werden opgeplant in een
vollegrond kas met een oppervlakte van 300 m2. De kasgrond was voor het planten gestoomd. In totaal
werden acht bedden aangelegd. Het aantal planten per bed was afhankelijk van de omvang van het
plantmateriaal. Van ieder bed was bekend welke herkomst de planten hadden en wat de mate van
besmetting met slawortelboorder was. Alle planten met dezelfde herkomst werden achter elkaar in het bed
geplant. In de kas werd verder een gaastent gebouwd om eventuele vlinders beter te kunnen waarnemen.
Ook werd gehoopt dat de nieuwe aantasting met jonge rupsen binnen de tent hoog zou zijn zodat hier
gemakkelijk larven terug gevonden konden worden voor de waarnemingen. In de tent stonden twaalf
planten, zes planten in een container en zes planten in de vollegrond. In de kas en buiten de kas werd een
grondthermometer op 20 centimeter diepte in de grond geplaatst om de temperatuursverschillen vast te
kunnen leggen. In Bijlage 1 is een plattegrond van de kas opgenomen.
In de kas werd regelmatig waargenomen of er poppen of pophuidjes bij de planten zichtbaar waren (Figuur
2). Op 1 april werd de eerste pop aangetroffen. De pop stak ongeveer één centimeter boven de grond uit
en was zeer bewegelijk. Op 12 april werd de eerste vlinder waargenomen in de kooi in de kas. In de kas zelf
was het moeilijk om levende vlinders terug te vinden. Gedurende de dag houdt de vlinder zich waarschijnlijk
schuil tussen of onder de planten. Wel werden aan de corridorzijde van de kas dode vlinders gevonden. Aan
de overzijde van de corridor bevond zich een kas met assimilatiebelichting. Waarschijnlijk werden de
vlinders aangetrokken door het licht en hebben zich tegen de gevel dood gevlogen. Uit de literatuur is
bekend dat de vlinders vaak op verlichte vensters af komen.
Tot eind april werden vlinders waargenomen in de tent in de kas. Om een idee te krijgen van het aantal
vlinders dat was uitgekomen werden alle lege pophuidjes in de kas geteld.

Figuur 2. Lege pophuidjes.

In Tabel 1 staat een overzicht van het aantal gevonden poppen per bed. Bij sommige planten werden wel
zeven pophuidjes gevonden. In totaal werden er 275 pophuidjes gevonden in de kas. De verhouding
mannelijke/vrouwelijke vlinders die aangetroffen werden, was ongeveer 50%-50%. Er zijn dus ongeveer
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Tabel 2. Overzicht van waarnemingsdata, gemiddelde lengte van de larven en diepte waarop de larven gevonden zijn.

Waarnemingsdatum
20 mei
2 juni
10 juni
23 juni
6 juli
22 juli
18 augustus
31 augustus
17 september
28 september
13 oktober
27 oktober
10 november
24 november
8 december

Gemiddelde lengte
3 mm
7 mm
7 mm
12 mm
17 mm
21 mm
30 mm
30 mm
37 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm

Opmerkingen

Diepte
5 cm
5-10 cm
20-30 cm
3540 cm
In en tussen de wortels
In en tussen de wortels
In en tussen de wortels
In en tussen de wortels
In en tussen de wortels
In en tussen de wortels
In en tussen de wortels
In en tussen de wortels
In en tussen de wortels
In en tussen de wortels
In en tussen de wortels

—

Grote variatie in lengte
Grote variatie in lengte
Larven in de wortels
Grote variatie in lengte
Grote variatie in lengte
—
—

Weinig variatie lengte
—
—

Gewicht 0,2-0,5 gr.
Sommige larven in spinsel
Larven lijken in rust
—

Naar aanleiding van de waarnemingen in de kas zijn een aantal zaken duidelijker geworden over de
levenscyclus en het gedrag van de van de slawortelboorder.
Een overzicht:
• Begin april werden de eerste poppen in de kas gevonden;
• Half april werden de eerste vlinders waargenomen;
• Vlinders bleven maximaal vijf dagen in leven;
• Vlinders werden tot eind april waargenomen;
• Tussen de mannetjes en de vrouwtjes was in het vlinderstadium duidelijk verschil te zien. Vrouwtjes
hadden een bol, wat opgeblazen achterlijf, terwijl mannetjes een spits achterlijf hadden. Ook was er een
verschil in lengte. De vrouwtjes waren ca 20 millimeter lang, de mannetjes ca 15 millimeter;
• De eieren van de Hepialus zijn 0,5 millimeter in diameter en zwak ovaalrond. De eerste dag waren de
eieren wit, daarna verkleurden ze zwart;
• Drie weken na de vlucht van de vlinders werden de eerste larven waargenomen. De larven hadden een
lengte van 3 millimeter en waren vaalgeel van kleur met een roodbruine kop;
• Gedurende het jaar groeiden de larven naar een lengte van 35 tot 40 millimeter;
• Onder invloed van lagere temperaturen gaan de larven in rust;
• In de kas was er sprake van één generatie per jaar.
Men dient wel in het achterhoofd te houden dat de waarnemingen werden gedaan in een kas. De
temperatuur in de kas lag gedurende de proef boven de buitentemperatuur (zie Bijlage 2). Ook de
bodemtemperatuur in de kas lag gedurende de proef boven de bodemtemperatuur die buiten gemeten werd
(zie Bijlage 3). De levenscyclus buiten zal enkele weken achter lopen op de hier gevonden data.

2.3.3

Onderzoek in het laboratorium

Onder laboratoriumomstandigheden is gekeken naar het gedrag van de larven en de poppen in de grond.
Hiervoor zijn verschillende proeven gedaan. Ten eerste zijn een aantal larven in reageerbuizen gedaan. In
totaal zijn elf buizen met een doorsnee van 2 centimeter en een lengte van 15 centimeter en vijf buizen met
een doorsnee van 4,5 centimeter en een lengte van 25 centimeter gevuld met kasgrond. In de kleine buizen
werd één larve per buis gedaan, in de grote buizen werden twee larven gedaan. De buizen zijn weggezet in
een klimaatcel bij een temperatuur van 15°C en continu donker. De proef werd op 16 februari ingezet, dus
met grote larven. Op verschillende tijdstippen werd waargenomen waar de larven zich bevonden en of de
larven begonnen met verpoppen. De plaats waar de larven of poppen zich tijdens een waarneming
bevonden werd gemarkeerd met een datumsticker. Op deze manier kon precies gevolgd worden wat de
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140 vrouwtjes aanwezig geweest die eieren af hebben kunnen zetten. In de literatuur wordt gesproken over
100 tot 300 eieren per vrouwtje. Tijdens waarnemingen op het Proefstation werden onder
laboratoriumomstandigheden veel hogere aantallen eieren gevonden van gemiddeld zo'n 1200 eieren per
vlinder. In ieder geval mag aangenomen worden dat er voldoende eieren waren afgezet om verder
onderzoek aan de biologie mogelijk te maken.
Er was een duidelijk verschil tussen de mannetjesvlinders en de vrouwtjesvlinders. De vrouwtjes hadden een
bol, wat opgeblazen achterlijf, terwijl de mannetjes een spits achterlijf hadden. Ook was er een verschil in
lengte. De vrouwtjes waren ca 20 millimeter lang, de mannetjes ca 15 millimeter. De vlinders leefden kort,
maximaal vijf dagen. De eieren waren ongeveer 0,5 millimeter in diameter en licht ovaalrond. De eerste dag
waren de eieren wit, daarna verkleurden ze naar zwart. In de kas werden geen eieren gevonden. De eieren
worden waarschijnlijk in de vlucht losgelaten en rollen van het blad af op de grond. Door de snelle
verkleuring worden de eieren onvindbaar.

Tabel 1. Aantal lege pophuidjes in de kas.

Bednummer
1
2
3
4
5
6
7
8

Aantal pophuidjes

2V
32
34
5
25
28
72
52

') In de kooi werden 20 pophuidjes geteld.

Vanaf begin mei werd ongeveer iedere twee weken een aantal planten verdeeld over de kas gerooid. De
grond rondom en tussen de wortelkuit werd minutieus onderzocht op de aanwezigheid van larven. In Tabel
2 staat een overzicht van de data waarop planten zijn gerooid, wat de gemiddelde lengte van de gevonden
larven was en op welke diepte de larven zich bevonden.
Op 20 mei 1999, ongeveer drie weken na de vlucht van de vlinders, werden de eerste larven gevonden. De
larven hadden een grootte van ongeveer 3 millimeter en waren vaalgeel van kleur met een glanzende
roodbruine kop. De larven bevonden zich nog in de bovenste vijf centimeter grond. De schade aan de
planten bleef beperkt tot de bovenste wortels en tot ongeveer 1 centimeter diep in de wortels. Gedurende
de waarnemingen in juni viel het op dat er een grote variatie was in de lengte. Bij de waarneming van 10 juni
varieerde de lengte van minimaal 4 millimeter tot maximaal 10 millimeter. Mogelijk werd dit verschil in
lengte veroorzaakt door spreiding in de eileg. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de mannetjes in het
larvale stadium al duidelijk kleiner zijn dan de vrouwtjes. De larven bevonden zich toen al op een diepte van
20 tot 30 centimeter. Zes weken na het uitkomen van de eieren bevonden de larven zich reeds in de
wortels op een diepte van 3540 cm. Van mei tot en met augustus groeiden de larven snel. De schade aan
de wortels was groot. De larven boorden zich volledig in en vraten zich een weg door de wortels. Na
oktober namen de rupsen niet meer toe in lengte. Er zal waarschijnlijk ook weinig schade meer gedaan
worden. In december werd de laatste waarneming gedaan. De larven bevonden zich op dat moment veelal
aan de onderkant van de wortelkluit en waren weinig bewegelijk. Door een lagere temperatuur werd de
activiteit waarschijnlijk minder. Sommige larven bevonden zich in een soort spinsel. Van een tunnel naar
boven was echter (nog) geen sprake. Waarschijnlijk blijven de rupsen in rust totdat de bodemtemperatuur
weer gaat stijgen. Onder invloed van een hogere temperatuur zullen de larven het volgende voorjaar
verpoppen. Hiermee is hun levenscyclus rond. Er is dus sprake van één generatie per jaar.
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bewegingen van de larf of pop door de grond waren. Gedurende het larvale stadium bleven de larven zich
actief bewegen in de buizen. In sommige buizen werd door de larf spinsel gevormd, waardoor een gang
ontstond. Dit was echter lang niet in alle buizen het geval. Op 15 maart, ongeveer één maand na het
inzetten van de proef, werden de eerste poppen waargenomen. Opvallend was dat de poppen zeer
bewegelijk waren. Ook het popstadium bleef zich van boven naar beneden door de buizen bewegen. Op 12
april, ongeveer een maand nadat de eerste poppen werden waargenomen, werd de eerste vlinder
waargenomen. De buizen werden overgezet naar een gaaskooi bij een temperatuur van ongeveer 22°C om
de uitkomende vlinders goed te kunnen waarnemen. Op 21 april werd de proef beëindigd. De buizen waar
geen pophuidje bovenuit stak, en dus geen vlinder was uitgekomen, werden leeggeschud. Het ging hierbij
om twee kleine en twee grote buizen. In de kleine buizen bleken de pophuidjes net onder de grond te zitten.
In de twee grote buizen werden twee pophuidjes en twee dode poppen gevonden. Waardoor de poppen zijn
doodgegaan, was niet duidelijk.
Op 22 februari werd een tweede proef gestart. Voor deze proef werden zes buizen met een doorsnede van
4,5 centimeter en een lengte van 25 centimeter met kasgrond gevuld. Aan elke buis werden twee larven
toegevoegd. De buizen werden in een tempex bak gezet met daarop een deksel. De uiteinden van de buizen
staken door gaten die in het deksel waren gemaakt. Door deze opstelling werd geprobeerd de
praktijkomstandigheden voor wat betreft de daglengte en de plaats van het licht zo goed mogelijk te
benaderen. De tempex bak werd in een gazen kooi gezet die in een kas werd geplaatst bij een temperatuur
van 22°C. Naast de tempex bak werd een opgepotte pioenplant geplaatst. Gedurende de proef werd
geprobeerd de bewegingen van de larven of poppen door de buizen te volgen. Door de diameter van de
buizen waren de larven of poppen niet continu zichtbaar. Wel werd duidelijk dat zowel de larven als de
poppen zich actief door de buizen verplaatsten. Op 30 maart werd de eerste vlinder in de kooi
waargenomen. Dit was dus ruim twee weken eerder dan in het experiment in de klimaatcel. Waarschijnlijk
was de hogere temperatuur hier de oorzaak van. Op 7 april, zes weken na de start van de proef, werd de
proef beëindigd. De buizen werden leeggemaakt. In totaal werden vijf dode poppen gevonden. Dit
betekende dat er zeven poppen uitgekomen waren. De mogelijke oorzaak van de hoge sterfte, bijna 50%, is
waarschijnlijk de hoge temperatuur geweest.
Naar aanleiding van bovenstaande proeven zijn een aantal zaken voor wat betreft de biologie duidelijk
geworden:
• De larven bewegen zich onder laboratoriumomstandigheden actief op en neer door de grond;
• Een gang van spinsel werd onder laboratoriumomstandigheden in het larvale stadium gevormd. Lang
niet alle larven maakten echter zo'n gang;
• In het popstadium bleef de slawortelboorder zich actief door de grond bewegen;
• Voor het verpoppen was geen licht of dag/nacht-ritme nodig. De eerste vlinder werd waargenomen
toen de buizen nog in een continue donker opstelling stonden (proef 1);
• Voor de ontwikkeling van larve naar vlinder was geen plant nodig;
• Temperatuur is waarschijnlijk de factor waardoor larven worden gestimuleerd om zich verder te
ontwikkelen naar het popstadium.

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

13

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

3

Biologische bestrijding

3.1

Inleiding

Chemische bestrijding van slawortelboorder is nooit goed mogelijk geweest. Door de verborgen levenswijze
van de rupsen zijn ze zeer moeilijk te bereiken. De periode waarin de rupsen eventueel wel bereikt kunnen
worden is zeer kort. De rupsen banen zich al snel nadat ze uit het ei gekomen zijn een weg naar beneden,
de grond in. Na vier weken bevinden ze zich al in de plantenwortel en zijn nagenoeg onbereikbaar geworden
voor elke chemische grondbehandeling. Een en ander is wel afhankelijk van het gewas en dan vooral van de
diepte van beworteling. Bovendien zijn op termijn een aantal chemische middelen niet langer toegelaten. Er
dient dus gezocht te worden naar een andere, biologische, manier van bestrijden. Onderzoek naar
biologische bestrijding van slawortelboorder is in het verleden niet of nauwelijks uitgevoerd. Er zijn een
aantal mogelijkheden. Ten eerste kan men denken aan verwarringstechniek met behulp van een feromoon
(lokstof). Door de verwarringstechniek zullen de mannelijke vlinders de vrouwelijke vlinders moeilijker kunnen
vinden, waardoor veel minder eieren afgezet worden en het aantastingsniveau daalt. In samenwerking met
het IPO is getracht het sexferomoon van de slawortelboorder te ontwikkelen. Van insectenparasitaire aaltjes
is bekend dat zij rupsen in de grond kunnen parasiteren.
Verder werden er in één van de inzendingen van pioenplanten larven gevonden die gedood waren door een
witte schimmel. De schimmel werd gedetermineerd als Beauveria bassiana. Deze schimmel is bekend als
insectenpathogene schimmel op meerdere insecten. De schimmel is in kweek genomen en vermeerderd
zodat er proeven mee konden worden uitgevoerd.

3.2

Feromoononderzoek

Het onderzoek naar het ontwikkelen van het feromoon is uitgevoerd op het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) te Wageningen. Dit instituut heeft de mogelijkheden de chemische
structuur van het feromoon vast te stellen en synthetisch na te maken.
Feromonen worden meestal geproduceerd door een vrouwtjesinsect om het mannetje van dezelfde soort te
lokken voor de paring. Het feromoon van een bepaalde soort is zeer specifiek óf in de chemische
samenstelling óf in de onderlinge samenstelling (verhouding) van de chemische componenten. Indien de
identiteit en samenstelling van een feromoon bekend is, kan dit worden gebruikt om de soort in een zeer
vroeg stadium en zeer selectief waar te nemen.
Uit de literatuur is bekend dat binnen de familie van de Hepialidae, waartoe de slawortelboorder behoort,
zowel soorten met mannelijk feromoon (bijvoorbeeld Hepiatus hecta) als soorten met vrouwelijk feromoon
(bijvoorbeeld Hepialus gracilis) gevonden zijn. Voor de bepaling van het feromoon voor Hepiatus lupulinus
was niet bekend of dit een mannelijk of vrouwelijk feromoon betrof.
De kans is groot dat binnen een zelfde familie de feromonen op elkaar lijken. Daarom zijn alle bekende
feromoonverbindingen binnen deze familie in de computer gezet. Wanneer deze verbindingen ook in een
extract van H. lupulinus zouden zitten, worden deze onmiskenbaar herkend door de computer van het
feromoon identificatie systeem (GC-MS).
Poppen en larven van H. lupulinus zijn verzameld (>150) en bewaard bij twee verschillende temperaturen.
Hiermee werd bereikt dat de poppen met enige tussenpozen zouden uitkomen. Per jaar is er slechts één
vlucht. De uitgekomen motten konden slechts enkele dagen in leven worden gehouden. Het niet aanwezig
zijn van een kweek maakte het onderzoek aanmerkelijk lastiger.
Mannetjes en vrouwtjes zijn in een glazen stolp geplaatst die verbonden is met de GC-MS apparatuur.
Hiermee is het mogelijk om de lucht rondom de motten te analyseren. Zodra de motten gaan 'roepen'
verspreiden ze de feromonen in de lucht (headspace) die vervolgens door de apparatuur geanalyseerd
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kunnen worden. Tot nu toe konden in de headspace van zowel mannetjes als vrouwtjes Hepialus lupulinus
geen 'bekende' verbindingen worden aangetoond. Het is mogelijk dat er niet 'geroept' is of dat het
feromoon uit onbekende verbindingen bestaat.

3.3

Insectenparasitaire aaltjes

Er zijn verschillende soorten insectenparasitaire aaltjes bekend. Een aantal van deze aaltjes is als
commercieel product op de markt. Voor de bestrijdingsproeven met de slawortelboorder zijn drie
verschillende soorten aaltjes gebruikt namelijk Heterorhabditis megidis, Steinernema feltiae en Steinernema
carpocapsae. Heterorhabditis-aaItjes worden vooral ingezet tegen de taxuskever, Steinernemaad^es tegen
de varenrouwmug. De werking is als volgt: de aaltjes dringen de gastheer binnen en voeden zich met de
inhoud van de larven waarbij specifieke bacteriën vrijkomen uit het darmkanaal van de aaltjes. Deze
bacteriën zetten gastheerweefsel om in producten die makkelijk zijn op te nemen door de aaltjes. De larven
sterven binnen enkele dagen. De aaltjes vermenigvuldigen in de larve. Na verloop van tijd verlaten ze de
larve en gaan op zoek naar een nieuwe prooi.

3.3.1

Bestrijding met Heterorhabditis megidis

Op 17 februari werd een proef ingezet waarbij larven van de slawortelboorder onder
laboratoriumomstandigheden werden blootgesteld aan Heterorhabditis megidis-aa\ï\es. Er werd gebruik
gemaakt van het commerciële product Larvanem dat geproduceerd wordt door de firma Koppert. In een
petrischaal werden twee kleine filtreerpapiertjes met een doorsnede van 7 centimeter gelegd. De
filtreerpapiertjes werden vochtig gemaakt met kraanwater. Op het vochtige filtreerpapier werd 0,4 milliliter
Larvanem-oplossing gepipetteerd. Aan iedere petrischaal werd één larve van de slawortelboorder en een
stukje wortel van een pioenroos toegevoegd. In totaal werd de proef tien keer herhaald (tien petrischalen).
De schalen werden weggezet bij een temperatuur van 15°C, continu donker. Regelmatig werden de schalen
gecontroleerd op dode larven. Als er dode larven werden gevonden, werden deze eerst afgespoeld om
eventuele alen die nog aan de buitenzijde zitten te verwijderen. Daarna werden de dode larven opengemaakt
om te kijken of er alen in het beest aanwezig waren. Zeven dagen na het inzetten van de proef werd de
eerste dode larf waargenomen. In de larf werden geen alen aangetroffen. Veertien dagen na het inzetten
van de proef werden opnieuw dode larven aangetroffen. Wederom werden er geen alen gevonden in de
larven. Er werden echter nog wel levende alen in de schaal aangetroffen. Op 17 maart, één maand na het
starten van de proef werd de proef beëindigd. Alle larven van de slawortelboorder waren dood. In geen
enkele larf werden levende alen aangetroffen. Biologische bestrijding van slawortelboorder met
Heterorhabditis megidis lijkt in de praktijk dus niet mogelijk.

3.3.2

Bestrijding met Steinernema feltiae en Steinernema carpocapsae

Op 16 maart werd een proef ingezet waarbij larven van de slawortelboorder onder
laboratoriumomstandigheden werden blootgesteld aan Steinernema feltiae en Steinernema carpocapsae
aaltjes. Er werd gebruik gemaakt van materiaal dat geproduceerd werd door de firma Novartis. In een
petrischaal werden twee kleine filtreerpapiertjes met een doorsnede van 7 centimeter gelegd. De
filtreerpapiertjes werden vochtig gemaakt met kraanwater. Op het vochtige filtreerpapier werd 0,4 milliliter
oplossing met aaltjes gepipetteerd. Aan iedere petrischaal werd één larve van de slawortelboorder en een
stukje wortel van een pioenroos toegevoegd. Per alensoort werd de proef tien keer herhaald (tien
petrischalen). De schalen werden weggezet bij een temperatuur van 10°C en 15°C, continu donker.
Regelmatig werden de schalen gecontroleerd op dode larven. Als er dode larven werden gevonden, werden
deze eerst afgespoeld om eventuele alen die nog aan de buitenzijde zitten te verwijderen. Daarna werden
de dode larven opengemaakt om te kijken of er alen in het beest aanwezig waren.
Na drie dagen werden de eerste dode larven gevonden bij de Steinernema fe/ifee-behandeling bij 15°C. In
de larven werden geen alen aangetroffen. Ook werden op geen enkele schaal levende alen gevonden. Bij de
10°C-behandeling werden nog wel levende alen op de schalen gevonden. Vier weken na het inzetten werd
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de proef beëindigd. Alle larven waren dood. Op geen van de schalen werden levende alen teruggevonden. In
geen enkele behandeling werden door Steinernema fettiae geïnfecteerde larven gevonden. Na controle van
het product bleek dit weinig levende alen te bevatten. Over de werking van Steinernema fettiae tegen de
larven van slawortelboorder kan naar aanleiding van deze proef geen uitspraak gedaan worden. De proef
dient herhaald te worden met een betere kwaliteit alen.
In de proef met het Steinernema carpocapsae-m\ï\z werden bij beide temperaturen één dag na het inzetten
van de proef geen levende alen meer gevonden op de schaal. De proef werd daarom afgebroken. Na
controle van het product bleek dat er weinig levende alen aanwezig waren. Over de werking van
Steinernema carpocapsae tegen de larven van slawortelboorder kan naar aanleiding van deze proef geen
uitspraak gedaan worden. De proef dient herhaald te worden met een betere kwaliteit alen.
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3.4

Insectenpathogene schimmel Beauveria bassiana

In één van de inzendingen van pioenplanten werden larven gevonden die gedood waren door een witte
schimmel. De schimmel werd gedetermineerd als Beauveria bassiana. Deze schimmel is bekend als
insectenpathogene schimmel op meerdere insecten. De schimmel is in kweek genomen en sterk
vermeerderd zodat er proeven met verse schimmelsporen mee konden worden gedaan. Er is ook een
geformuleerd product verkrijgbaar dat sporen van Beauveria bassiana bevat. Onbekend is of dit dezelfde
stam is. Dit geformuleerde product is in de proeven meegenomen. Er zijn zowel proeven in het laboratorium
als proeven in de kas en het veld uitgevoerd.

3.4.1

Laboratoriumproeven met Beauveria bassiana

De proeven werden op twee verschillende manieren opgezet namelijk op grond en op petrischalen.
Aangezien er op het tijdstip van deze proeven alleen poppen van slawortelboorder voorhanden waren, zijn
de behandelingen op dit stadium uitgevoerd. Van het geformuleerde product op oliebasis, is in beide
proeven 10 milliliter product per liter water gebruikt. Dit komt neer op 2,1 * 108 sporen per milliliter
spuitvloeistof. Voor de bespuitingen met de verse Beauveria bassiana sporen werden twee geïnfecteerde
larven bedekt met sporulerende Beauveria bassiana aigespoe\ó. Het aantal sporen bedroeg ongeveer
1,4*105 sporen per milliliter. Het was moeilijk om een hogere concentratie te krijgen.

3.4.1.1

Grondproef

Voor de proeven met grond werd ongeveer 1 cm vochtige kasgrond in een plastic bakje gedaan. Per bakje
werden vijf poppen van slawortelboorder gebruikt. De proef werd uitgevoerd met zeven behandelingen in vijf
herhalingen. De behandelingen staan vermeld in Tabel 3. De bespuitingen werden uitgevoerd met een
handspuit. Alle bakjes werden in een stoof bij 15°C weggezet en regelmatig (om de één a twee dagen)
bekeken en beoordeeld. Waarnemingen werden vastgelegd in een logboek.
Tabel 3. Omschrijving van de gebruikte behandelingen in de proeven met grond.

Behandeling
1
2
3
4
5
6

Omschrijving
Grond bespuiten met geformuleerd product en hierop de poppen neerleggen
Poppen op de grond leggen en bespuiten met geformuleerd product
Grond bespuiten met verse Beauveria bassiana sporen en hierop de poppen neerleggen
Poppen op de grond leggen en bespuiten met verse Beauveria bassiana sporen
Onbehandelde controle
Poppen op de grond leggen, bedekken met een laagje grond en bespuiten met verse

1

Poppen op de grond leggen, bedekken met een laagje grond en bespuiten met
geformuleerd product

Beauveria bassiana

Drie weken na het inzetten van de proef werd de eindbeoordeling gedaan. Het aantal geïnfecteerde poppen,
het aantal levende poppen en het aantal uitgekomen poppen werd genoteerd. Het percentage geïnfecteerde
poppen staat weergegeven in Tabel 4. Uit de resultaten blijkt dat een rechtstreekse bespuiting van de
poppen (behandeling 2 en 4) een hoger percentage geïnfecteerde poppen te zien geeft dan een bespuiting
van de grond en daarna de poppen daar opleggen (behandeling 1 en 3). Als alleen de grond bespoten wordt
met één van beide formuleringen (behandelingen 1 en 3) wordt er een vergelijkbaar percentage
geïnfecteerde poppen gevonden als in de controlebehandeling (behandeling 5). Onbekend is hoe de larven
van de controle behandeling geïnfecteerd zijn met de schimmel Beauveria bassiana. Ook in de
behandelingen waarbij de poppen werden afgedekt met een laagje grond alvorens te worden bespoten
(behandeling 6 en 7), werden infectiepercentages gevonden (respectievelijk 32 en 30%) die vergelijkbaar
waren met de infectiepercentages in de controle. Een verschil met de praktijkomstandigheden was natuurlijk
wel dat de sporen die gespoten werden op de grond daar waarschijnlijk bleven liggen. In de praktijk zal er
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door regenval meer inspoeling plaatsvinden waardoor de sporen dieper de grond in kunnen dringen.
Bovendien zal onder praktijkomstandigheden de gebruikte hoeveelheid spuitvloeistof hoger zijn om een
goede inspoeling te bevorderen.
Tabel 4. Percentage geïnfecteerde poppen drie weken na het starten van de proef.

Behandeling
1
2
3
4
5
6
7

Percentage geïnfecteerde poppen
20
48
20
52
28
32
30

Tijdens de waarnemingen werden geïnfecteerde vlinders waargenomen. Bij de berekening van het
percentage geïnfecteerde poppen zijn deze geïnfecteerde vlinders echter niet meegenomen. Niet zeker is
of de vlinder geïnfecteerd werd en daarna is gestorven of dat de vlinder gestorven is en de Beauveria pas in
een later stadium de vlinder heeft geïnfecteerd. Ook vlinders kunnen dus geïnfecteerd worden met
Beauveria. De vraag die daarbij gesteld dient te worden is of dit onder praktijkomstandigheden ook werkelijk
zal gebeuren. De bakjes met grond waren afgesloten. De vlinders konden dus niet wegvliegen en bleven op
de grond zitten. De kans op infectie met Beauveria was dan ook groot. In de praktijk zullen de vlinders
zodra ze verpopt zijn, wegvliegen. De kans dat ze dan sporen van Beauveria meenemen is een stuk kleiner.

3.4.1.2

Proef in petrischalen

In een petrischaal werden twee kleine filtreerpapiertjes met een doorsnede van 7 centimeter gelegd. De
filtreerpapiertjes werden vochtig gemaakt met kraanwater. Per petrischaal werd één pop van de
slawortelboorder gebruikt. De proef werd uitgevoerd met vijf behandelingen in vijf herhalingen. De
behandelingen staan vermeld in Tabel 5.
Tabel 5. Omschrijving van de gebruikte behandelingen in de proeven op petrischaal.

Behandeling
1 geformuleerd - schaal
2 geformuleerd - pop
3 vers - schaal
4 vers - pop
5 controle

Omschrijving
Schaal bespuiten met geformuleerd product en hierop de poppen neerleggen
Poppen op schaal leggen en bespuiten met geformuleerd product
Schaal bespuiten met verse B. bassiana sporen en hierop de poppen neerleggen
Poppen op de schaal leggen en bespuiten met verse Beauveria bassiana sporen
Onbehandelde controle

De bespuitingen werden uitgevoerd met een handspuit. Alle schalen werden in een stoof bij 15°C weggezet
en op drie tijdstippen bekeken en beoordeeld. Waarnemingen werden vastgelegd in een logboek.
Gedurende de proef werden drie waarnemingen gedaan. Het aantal levende poppen, het aantal dode
poppen en het aantal geïnfecteerde poppen werd genoteerd. Een pop werd als geïnfecteerd aangemerkt als
er zichtbare schimmelgroei op de buitenkant van de pop waargenomen werd. Een pop werd als dood
aangemerkt als zichtbare schimmelgroei niet werd waargenomen. De resultaten van de waarnemingen
staan weergegeven in Tabel 6, 7 en 8.
Tabel 6. Aantal levende, dode en geïnfecteerde poppen tien dagen na het inzetten van de proef.

Behandeling
1 geformuleerd - schaal
2 geformuleerd - pop
3 vers - schaal
4 vers - pop
5 controle

Levende poppen
0
0
4
5
4
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Dode poppen
3
1
0
0
1
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Geïnfecteerde poppen
2
4
1
0
0

Tabel 7. Aantal levende, dode en geïnfecteerde poppen dertien dagen na het inzetten van de proef.

Behandeling
1 geformuleerd - schaal
2 geformuleerd - pop
3 vers - schaal
4 vers - pop
5 controle

Dode poppen
3
1
0
0
1

Levende poppen
0
0
4
5
4

Geïnfecteerde poppen
2
4
1
0
0

Tabel 8. Aantal levende, dode en geïnfecteerde poppen zeventien dagen na het inzetten van de proef.
Geïnfecteerde poppen
Behandeling
Levende poppen
Dode poppen
1 geformuleerd - schaal
3
0
2
2 geformuleerd - pop
4
0
1
3 vers - schaal
0
2
3
4 vers - pop
4
0
1
0
5 controle
4
1
Uit de resultaten blijkt dat tien dagen na een bespuiting met het geformuleerde product alle poppen dood
waren. Het maakte daarbij niet uit of alleen de schaal werd bespoten of dat de poppen rechtstreeks werden
bespoten. Er werden in beide gevallen geïnfecteerde poppen waargenomen.
Bij de behandelingen waarin met verse Beauveria bassiana sporen werd gespoten, werd in de eerste
waarneming slechts één geïnfecteerde pop gevonden.
Zeventien dagen na het inzetten van de proef werd de eindbeoordeling uitgevoerd. In alle behandelingen
waar Beauveria bassiana werd gespoten, werden geïnfecteerde poppen gevonden. Het aantal geïnfecteerde
poppen in behandeling 4 was tussen de laatste tellingen toegenomen van nul naar vier. Een infectie met
verse Beauveria bassiana sporen lijkt langer te duren als er geen geformuleerd product wordt gebruikt.
Mogelijk dat de olie, die aan de formulering toegevoegd is, een verzwakkend effect heeft op de poppen. De
Beauveria in het geformuleerde product zal hierdoor wellicht gemakkelijker en sneller de pop kunnen
binnendringen, dan de gespoten verse sporen. Maar de verse sporen zijn in een veel lagere dosering
gespoten dan het geformuleerde product, 1,4* 105 versus 2,1*108 sporen per liter spuitoplossing.

3.4.1.3

Conclusies laboratoriumproeven

Uit de laboratoriumproeven is duidelijk naar voren gekomen dat een bestrijding van poppen van de
slawortelboorder met Beauveria bassiana mogelijk is. Er werden gedurende de twee proeven in alle
behandelingen geïnfecteerde poppen gevonden.
Met een directe bespuiting van de poppen werden de beste resultaten behaald. In de praktijk zal het niet
mogelijk zijn om larven of poppen rechtstreeks te bespuiten. De larven en poppen bevinden zich in de grond
en zijn daar moeilijk te raken. Als de bodem van de schaal of de grond werd bespoten dan was het
bestrijdingsresultaat te laag om over een goede bestrijding te kunnen spreken.
Mogelijk dat het popstadium door de dikkere huid minder gevoelig is. Verdere proeven zullen gericht
moeten zijn op de bestrijding van de larven van de slawortelboorder. De larven moeten in een zo jong
mogelijk stadium in contact worden gebracht met de Beauveria om zo schade te beperken. De jonge larven
zijn ook beter te bereiken dan de oude larven.
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3.4.2
3.4.2.1

Kasproef met Beauveria bassiana
Proefopzet

Aansluitend aan de proeven in het laboratorium werd een proef in de kas uitgevoerd. Er werd gebruik
gemaakt van de kas die ook voor de bepaling van de biologie in gebruik was. De buitenste drie rijen werden
voor de proef gereserveerd (Bijlage 1). De proef bestond uit vijf behandelingen in drie herhalingen. Iedere rij
was een herhaling, leder veldje bestond uit vijf planten. Tussen ieder veldje werd één plant aangehouden als
buffer. Deze plant werd niet behandeld. Een overzicht van de behandelingen staat in Tabel 9. Van het
geformuleerde product werd niet voor de olieformulering gekozen maar voor een water oplosbare
poederformulering met gedroogde sporen. Iedere behandeling werd drie maal uitgevoerd met een interval
van zeven dagen.
Op 20 mei werden tijdens waarnemingen de eerste larven gevonden. De larven werden gevonden op een
diepte van zo'n 5 centimeter. Aangezien de larven nog niet diep in de bodem of in de wortels zaten, zouden
ze nog goed te bereiken moeten zijn met een bespuiting. De eerste bespuiting werd uitgevoerd op 27 mei.
De volgende twee bespuitingen volgden met een interval van telkens een week. Eén dag voor de
behandelingen werden uitgevoerd, werden de plantkluiten goed vochtig gemaakt zodat het middel goed
door de grond geabsorbeerd kan worden. Na iedere behandeling werd een aantal dagen geen water
gegeven om uitspoeling van de sporen te voorkomen. De behandelingen werden uitgevoerd met een
proefveld-persluchtspuit met een druk van 4.0 bar en een grove Birchmeier-werveldop. Per veld, ongeveer 2
m2 groot, werd 2 liter spuitvloeistof gebruikt. Gedurende het jaar werd van elke behandeling elke twee tot
drie weken een aantal planten opgerooid. De eerste waarneming werd zeven dagen na de laatste bespuiting
uitgevoerd, de laatste telling vond 10 november plaats.
Tabel 9 . Overzicht van de verschillende behandelingen.

Code
onbeh.
vers-laag
vers-hoog
prod.-laag
prod.-hoog

3.4.2.2

Behandeling
Onbehandelde spuitcontrole
Verse sporen Beauveria bassiana, lage dosering
Verse sporen Beauveria bassiana, hoge dosering
Geformuleerd product, lage dosering
Geformuleerd product, hoge dosering

Sporen/m2
3,0* 108
5,0* 108
1,4*10"
2,8*10"

Resultaten en discussie

Tijdens de eerste controle werden er reeds geïnfecteerde larven gevonden in de behandeling 'vers-hoog'.
Het aantal was echter nog laag. In geen van de andere behandelingen werden geïnfecteerde larven
gevonden. In Tabel 10 staat het percentage geïnfecteerde larven weergegeven dat gemiddeld over de
gehele proef werd gevonden,. In Figuur 3 staat het cumulatieve aantal levende en geïnfecteerde larven aan
het einde van de proef weergegeven.
Tabel 10. Percentage geïnfecteerde larven aan het einde van de proef.

Behandeling
onbeh.
vers-laag
vers-hoog
prod.-laag
prod.-hoog

% geïnfecteerde larven
6,5
51,5
43,8
27,7
29,0

Het percentage geïnfecteerde larven is in de behandeling 'vers-laag' met 51,5% het hoogst. Het gevonden
percentage in de 'vers-hoog' is 43,8%. Gedurende de waarnemingen werd bij deze behandeling echter veel
Bsauveris schimmelpluis tussen de wortels en in de bodem gevonden. Dit zou er op kunnen duiden dat er
meer geïnfecteerde larven waren, maar dat deze larven in zo'n jong stadium geïnfecteerd werden dat ze
ondertussen volledig verteerd waren. In de behandelingen met het geformuleerde product ('prod.-laag' en
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'prod.-hoog') werd een percentage geïnfecteerde larven gevonden van zo'n 29%, beduidend hoger dan in de
onbehandelde controle veldjes. Het percentage lag lager dan in de 'vers'-behandelingen, ondanks dat met
het geformuleerde product meer sporen per hectare zijn gespoten. Ook werden in de veldjes bespoten met
het geformuleerde product meer levende larven aangetroffen dan in de veldjes bespoten met verse sporen
(Figuur 3). Onduidelijk is waardoor het verschil in bestrijding tussen verse sporen en geformuleerd product
wordt veroorzaakt. Het zou kunnen komen door verschillende stammen van Beauveria bassiana, of doordat
het product gedroogde sporen bevat, en in de andere behandeling verse sporen zijn gespoten.
Het aantal levende larven in de behandelingen met het experimentele middel waren vergelijkbaar met het
aantal levende larven in de onbehandelde controle. In de veldjes waar het geformuleerde product werd
gespoten, werden in totaal (levend + geïnfecteerd) dus meer larven gevonden dan in de veldjes die
onbehandeld waren. Wellicht wordt er een hoger percentage geïnfecteerde larven gevonden als er een
hogere dosering gebruikt wordt.

Totaal aantal levende en geïnfecteerde larven aan het einde van de proef

250

• Aantal levende larven
• Aantal geïnfecteerde larven
200

onbeh.

vers-laag

prod.-laag

vers-hoog

prod.-hoog

Figuur 3. Totaal aantal levende en geïnfecteerde larven aan het einde van de proef.

In de behandelingen werden geïnfecteerde larven gevonden in verschillende stadia. Zo werden er larven van
10 millimeter gevonden, maar ook larven van zo'n 30 tot 40 millimeter. Hieruit is op te maken dat Beauveria
bassiana gedurende het jaar in de grond aanwezig blijft en gedurende het jaar in staat is larven te
infecteren.
Uit de literatuur is bekend dat de temperatuurrange voor de groei van Beauveria bassiana tussen de 5 en
30°C ligt. De optimumtemperatuur is 25°C. Gedurende de uitgevoerde proef werd deze hoge
bodemtemperatuur niet bereikt. De bodemtemperatuur buiten lag gedurende de hele proef altijd enkele
graden onder de bodemtemperatuur in de kas (zie Figuur 4). De bodemtemperatuur in de kas daalde niet
beneden de 10°C. De bodemtemperatuur buiten daalde tot minimaal 5°C. Deze lage temperaturen werden
vooral de eerste maanden van het jaar gevonden. Bij een bestrijding in de praktijk dient men rekening te
houden met de bodemtemperatuur en kan men qua bodemtemperatuur in de zomer de beste resultaten
verwachten.
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Bodemtemperatuur in de kas en buiten gedurende 1999
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Figuur 4. Bodemtemperatuur in de kas eri bodemtemperatuur buiten gedurende de proef.

3.4.2.3

Conclusie

Uit de proef die in de kas is uitgevoerd, komt naar voren dat een bestrijding van slawortelboorder met
Beauveria bassiana perspectieven biedt. Over de gehele proefperiode werd een percentage geïnfecteerde
larven gevonden van 53% bij de laagste dosering. In een vervolgproef moet geprobeerd worden de
dosering sporen zo hoog mogelijk te krijgen. Ook moet de Beauveria toegediend worden als de larven zich
nog in de bovenste laag van de bodem bevinden.
De bestrijding met het geformuleerde product verliep moeizamer. Er werden nog veel levende larven
teruggevonden en het percentage geïnfecteerde larven was met zo'n 29% laag. Toch is het zinvol deze
behandeling mee te nemen in een vervolgproef, omdat dit product momenteel in de toelatingsprocedure zit
voor toepassing tegen wittevlieg. Mogelijk moet de dosering verhoogd worden voor een betere bestrijding.
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3.4.3

Veldproef met Beauveria bassiana in Pioenroos

In Zwaagdijk zijn 12 proefveldjes aangelegd in een perceel Pioenroos, zwaar besmet met slawortelboorder.
Elk veldje bevatte 25 planten en was ongeveer 8 m2 groot. Rondom ieder veld werd een buffer
aangehouden van planten die niet behandeld werden (Figuur 5). Er werden drie verschillende behandelingen
gegeven (zie tabel 11). Iedere behandeling werd vier maal herhaald.
Tabel 11. Behandelingen veldproef Pioenroos.

code
Onb.
Exp.
Bb

betekenis
Onbehandelde controle
Experimenteel product

Beauveria bassiana

aantal sporen/m2
0
1,4*1011
ï.rio9

De bespuitingen werden uitgevoerd op 19 april en 24 mei 2000 . De behandelingen werden uitgevoerd met
een proefveld-persluchtspuit met een druk van 4.0 bar en een grove Birchmeier-werveldop. Per veld werd 4
liter spuitvloeistof gebruikt (0,5 liter/m2). Op twee tijdstippen vonden tellingen plaats: de eerste telling op 2
augustus, de tweede telling op 18 oktober 2000. Bij de tellingen werden per veld twee planten gerooid. Het
aantal levende larven en het aantal geïnfecteerde larven in en om de wortels werd geteld. Ook werd bij de
laatste telling vastgelegd of er zichtbare schimmelgroei aanwezig was op de plant of in de grond.
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12 meter

2m

Figuur 5. Schematische weergave van het proefperceel Pioenroos.
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Tabel 12. Aantal levende rupsen, geïnfecteerde rupsen en schimmelplekken per 2 planten, op 2 augustus en 18
oktober 2000 in het proefperceel Pioenroos.

levend

2 aug. 2000
Onbehandelde controle
Experimenteel product

Beauveria bassiana
18okt. 2000
Onbehandelde controle
Experimenteel product

Beauveria bassiana
*)
**)

STD*

geïnfecteerd

STD

5
7,5
1

4,1
8,1
1,3

1,8
2
3,8

2,2
1,6
6,9

5
1,8
0,3

5
2,1
0,5

6,8
4
0,8

1
2,9
1,5

schimmelpiek**

2
1,5
2

STD

1,2
1,7
1,4

STD staat voor standaarddeviatie. Dit geeft de variatie aan tussen de herhalingen van een behandeling.
Alleen geteld op 18 oktober.

Zowel in augustus als in oktober werden bij alle behandelingen geïnfecteerde rupsen aangetroffen: ook in de
onbehandelde veldjes.

Veldproef met Beauveria bassiana in Campanula

3.4.4

In Roelofarendsveen is een proef uitgevoerd in een perceel Campanula, zwaar besmet met
slawortelboorder. Over het perceel stond een rolkas. Er stonden 16 bedden Campanula's in de kas,
waarvan er 12 als proefveldjes werden gebruikt, en vier als randbedden (buffer). De proef werd in viervoud
uitgevoerd (Figuur 6).
Tabel 13. Behandelingen veldproef Campanula.

code
Onb.
Exp.
Bb

betekenis
Onbehandelde spuitcontrole
Experimenteel product

aantal sporen/m2
—

1,4* 1011
1.1 *109

Beauveria bassiana

De drie bespuitingen werden uitgevoerd op 19 april, 24 mei en 10 augustus 2000.
behandelingen werden uitgevoerd met een proefveld-persluchtspuit met een druk van 4.0 bar en een grove
Birchmeier-werveldop. Per bed werd 5 liter vloeistof gebruikt. Na elke bespuiting werden de bedden
nagegoten met water om er voor te zorgen dat de sporen goed in de grond doordrongen.
Tellingen werden uitgevoerd op 5 juni, 15 augustus en 12 oktober 2000, en 31 januari 2001. Per veld werd
een stuk Campanula's gerooid van ongeveer 30 cm lang bij 100 cm breed met een diepte van 25 cm. Het
aantal levende larven en het aantal geïnfecteerde larven in en om de wortels werd geteld. Ook werd bij de
laatste twee tellingen vastgelegd of er zichtbare schimmelgroei aanwezig was op de wortels of in de grond.
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Figuur 6. Schematische weergave van het proefperceel Campanula.
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Tabel 14. Aantal levende rupsen, geïnfecteerde rupsen en schimmelplekken per monster in het proefperceel
Campanula, op 5 juni, 15 augustus en 12 oktober 2000, en 31 januari 2001.

levend

5 juni 2000
Onbehandelde controle
Experimenteel product

Beauveria bassiana
14 aug. 2000
Onbehandelde controle
Experimenteel product

Beauveria bassiana
12 okt. 2000
Onbehandelde controle
Experimenteel product

Beauveria bassiana
31 jan. 2QQ1
Onbehandelde controle
Experimenteel product

Beauveria bassiana
*)
* *)

STD*

geïnfecteerd

STD

schimmelplek**

STD

34,5
58,5
12,5

44
41
5

0,25
0
1,5

0,5
0
1,9

18,3
12,5
0

15
10
0

4,3
4,8
5

6,1
7,6
4,4

5
1,8
0,3

4
7
1

2,3
6,8
1,8

2,9
2,2
1,3

0,3
1
3,3

0,5
0,8
1,0

0,3
1
0

1
1
0

1
0,8
2,3

0,5
0,5
2,8

3
1,5
2,8

1,4
1,7
1,5

STD staat voor standaarddeviatie. Dit geeft de variatie aan tussen de herhalingen van een behandeling.
Alleen geteld op 12 oktober en 31 januari.

Ook in deze proef werden in de Onbehandelde velden al snel geïnfecteerde rupsen aangetroffen. Bij alle
behandelingen nam het aantal gezonde levende rupsen gedurende de proef sterk af.
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4

Conclusies

4.1

Biologie

Door het onderzoek zijn een aantal zaken over de biologie van de slawortelboorder duidelijk geworden. Het
onderzoek vond plaats in de kas, de levenscyclus buiten zal enkele weken achter lopen op de hier gevonden
data. De slawortelboorder had slechts één generatie per jaar. De vlinder vloog in het voorjaar, rond half
april; de vlinders leefden kort. De eieren waren 0,5 millimeter in diameter en zwak ovaalrond. De eerste dag
waren de eieren wit, daarna verkleurden ze zwart. Drie weken na de vlucht van de vlinders werden de eerste
larven waargenomen. De larven hadden een lengte van 3 millimeter en waren vaalgeel van kleur met een
roodbruine kop. De larven bevonden zich binnen vier weken na de vlucht van de vlinders in de wortels, en
vraten zich gedurende het lente- en zomerseizoen een baan naar beneden door de wortels. Gedurende het
jaar groeiden de larven naar een lengte van 35 tot 40 millimeter. Onder invloed van lagere temperaturen
gingen de larven in rust.
Door stijgende temperaturen in het voorjaar werden de larven weer actief, en vormden een gang naar
boven. Een deel van de larven bekleedde de gang met spinseldraden. In april ontstond het popstadium. In
het popstadium bleef de slawortelboorder zich actief door de grond bewegen.

4.2 Feromoon
In het onderzoek konden in de headspace van zowel mannelijke als vrouwelijke vlinders van Hepialus
lupulinus geen verbindingen worden aangetoond die bekend zijn van andere feromonen. Hierdoor is niet
duidelijk geworden of er sexferomonen worden geproduceerd en verspreid door de slawortelboorder, en of
dan de mannelijke of de vrouwelijke vlinders dat doen.

4.3 Biologische bestrijding
Over de mogelijkheden van de biologische bestrijding van de slawortelboorder zijn een aantal zaken duidelijk
geworden.
Het aaltje Heterorhabditis megidis had geen werking op larven van de slawortelboorder. Over de werking
van Steinernema carpocapsae en Steinernema feltiae tegen de larven van slawortelboorder kan naar
aanleiding van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan. De geleverde producten bevatten onvoldoende
levende aaltjes.
De insectenpathogene schimmel Beauveria bassiana lijkt een veelbelovende bestrijder van de
slawortelboorder te zijn. Het spuiten van verse sporen verzameld vanaf het kweekmedium lijkt betere
resultaten te geven dan het spuiten van een experimenteel product met gedroogde sporen. Maar ook het
experimentele product geeft een duidelijke doding van de rupsen van de slawortelboorder.
Rupsen geïnfecteerd door Beauveria bassiana werden in de praktijkproeven makkelijk gevonden, ook in de
onbehandelde controle veldjes.
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Bijlage 1. Plattegrond kas L408

Bed 1
Exp 2.1

BBal

01

BBbl

Exp 1.1

BBa2

BBb2

Exp 1.2

Exp 2.2

02

03

Exp 1.3

BBa3

Exp 2.3

BBb3

Bed 2
Bed 3
Bed 4
Pioenen
Bed 5
Pioenen
Bed 6
Pioenen
Bed 7
Pioenen
Bed 8
Pioenen
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Bijlage 2. Luchttemperatuur kas en buiten gedurende het
jaar
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Bijlage 3. Bodemtemperatuur buiten / kas

Datum
9/3/99
11/3/99
15/3/99
16/3/99
17/3/99
18/3/99
22/3/99
25/3/99
29/3/99
1/4/99
6/4/99
8/4/99
12/4/99
19/4/99
22/4/99
25/4/99
29/4/99
3/5/99
10/5/99
20/5/99
23/6/99
6/7/99
17/9/99
4/10/99
13/10/99
26/10/99
10/11/99
24/11/99
8/12/99

Bodemtemperatuur buiten (°C)
5,5
0,5
6,0
6,5
7,0
7,0
6,5
8,0
6,0
10,0
11,0
10,5
5,0
5,0
10,0
11,5
12,5
13,0
15,5
15,0
15,0
21,0
18,5
12,0
7,0
12,0
9,0
8,0
7,0
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Bodemtemperatuur kas (°C)
11,5
10,0
13,0
12,5
12,5
12,5
13,0
13,0
14,0
15,0
14,0
14,0
13,0
13,0
14,5
15,0
16,5
15,0
19,0
19,0
19,0
22,0
20,0
17,0
10,0
10,0
13,0
11,0
10,5
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Samenvatting
Sinds het begin van de vorige eeuw is bekend dat de larven van de slawortelboorder, Hepialus lupulinus L.,
schade kunnen veroorzaken. Op dit moment is de slawortelboorder vooral schadelijk in Pioenroos, maar
ook in andere vaste planten als bijvoorbeeld Campanula en Lysimachia wordt schade gemeld. De rupsen
leven ondergronds en eten aan de wortels. In de dikkere wortels, wortelstokken en knollen kunnen zij zich
geheel inboren, waardoor deze worden uitgehold. Vooral jong gevormde worteldelen worden aangetast.
In eerder onderzoek door PPO Glastuinbouw werden rupsen met de insectenpathogene schimmel Beauveria
bassiana gevonden. Proeven in het laboratorium, in de kas, en op kleine schaal in de praktijk gaven goede
resultaten. In 2001 zijn praktijkproeven op Pioenroos en Campanula gestart op grotere proefvelden. Naast
de Beauveria bassiana die gevonden was op het PPO, werd ook een commercieel product met gedroogde
sporen getest. Onderzocht werd of beide formuleringen (verse sporen en gedroogde sporen (geformuleerd
Product Z)) een werking op de rupsen van de slawortelboorder hebben en wat het beste toepassingstijdstip
is.
Op een perceel Pioenroos werden zes velden uitgezet. De proef werd in twee herhalingen uitgevoerd. De
behandelingen waren: onbehandeld, Beauveria bassiana verspoten als verse sporen en Beauveria bassiana
verspoten als gedroogde sporen (product Z). Er werd éénmaal gespoten voor de eileg door de vlinders,
begin mei 2001. In een perceel Campanula's werden vier velden uitgezet. Eén veld bleef onbehandeld, op
één veld werd Beauveria bassiana als verse sporen gespoten, en op de andere velden één- of tweemaal als
gedroogde sporen. De spuitdata waren 17 mei en 6 juni 2001. De verse sporen waren rechtstreeks van het
kweekmedium afkomstig. De gedroogde sporen (product Z) zijn een geformuleerd product.
Elke paar maanden werden planten uitgegraven en werd de wortelkluit doorzocht op levende en dode
rupsen, en op de aanwezigheid van poppen en schimmelpluis. Schimmelpluis is het restant van een
geïnfecteerde rups. Vanwege het lage aantal rupsen in het perceel met Pioenroos en de aanwezigheid van
door B. bassiana geïnfecteerde rupsen in het controle veld, zijn de waarnemingen op dit perceel begin
2002 gestaakt. De proef op het perceel met Campanula werd augustus 2002 voor het laatst bemonsterd.
Vanwege het ontbreken van een voortelling en het ontbreken van herhalingen moeten de resultaten van de
proef in Campanula met enige voorzichtigheid worden beoordeeld. De gegevens wijzen er op dat Beauveria
tassiana gespoten begin juni als verse sporen of als gedroogde sporen, de beste bestrijding van de
slawortelboorder geeft. Eén bespuiting met gedroogde sporen, half mei voor de eileg door de vlinders, gaf
onvoldoende bestrijding van de rupsen van de slawortelboorder.
In het laboratorium is het bestrijdend effect van de insectenparasitaire aaltjes Heterorhabditis
bacteriophora, Heterorhabditis mareiatus en Steinernema feitiae op rupsen van de slawortelboorder getest.
Alle aaltjes waren in staat om in september rupsen van de slawortelboorder te infecteren en te doden.
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Inleiding en doelstelling

Sinds het begin van de vorige eeuw is bekend dat de larven van de slawortelboorder, Hepiaius iupu/inusL,
schade kunnen veroorzaken. Op dit moment is de slawortelboorder vooral schadelijk in Pioenroos, maar
ook in andere vaste planten als bijvoorbeeld Campanula en Lysimachia wordt schade gemeld. De rupsen
leven ondergronds en eten aan de wortels. In de dikkere wortels, wortelstokken en knollen kunnen zij zich
geheel inboren, waardoor deze worden uitgehold. In 1999 is onderzoek gestart naar de biologie van de
slawortelboorder en naar mogelijkheden voor biologische bestrijding. In één inzending pioenen werden
larven van de slawortelboorder gevonden, geïnfecteerd door de schimmel Beauveria bassiana. De schimmel
werd in kweek genomen en er zijn verschillende bestrijdingsproeven mee uitgevoerd, zowel in het
laboratorium als in de kas. Uit de resultaten van de proef die in de kas is uitgevoerd, is naar voren gekomen
dat een bestrijding van de slawortelboorder met Beauveria bassiana perspectieven biedt. Er werd aan het
einde van de proef een percentage geïnfecteerde larven gevonden van 53% bij de laagste dosering. In
2000 zijn twee praktijkproeven op Pioenroos en Campanula gestart, die begin 2001 voor het laatst werden
bemonsterd. Na twee respectievelijk drie bespuitingen met vers gekweekte schimmelsporen werd eind
2000 een bestrijdingseffect van 95% gevonden. Een product tegen witte vlieg, dat ook Beauveria bassiana
bevat, gaf een bestrijdingseffect van 65%. Begin 2001 werden ook in de controle veldjes geïnfecteerde
rupsen gevonden. Begin juni 2001 werden op beide proefpercelen geen levende vlinders of poppen
gevonden. Bij graven in de grond werden wel witte verteerde rupsen aangetroffen. Het onderzoek in 20002001 vond plaats op relatief kleine proefvelden, waardoor de controle veldjes en de andere behandelingen
dicht bij elkaar lagen. In 2001 zijn twee nieuwe praktijkproeven op Pioenroos en Campanula gestart op
grotere proefvelden. Dit verslag rapporteert over dit onderzoek.
Het doel van dit onderzoek was:
• het onderzoeken van het bestrijdend effect van Beauveria bassiana (als vers gekweekte sporen en
als gedroogde sporen) op de slawortelboorder.
• bepaling juiste toedieningstijdstip
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Praktijkproef Pioenroos

2.1

Materiaal en methoden

In de proef werd zowel een op het PPO gevonden Beauveria bassiana als een commercieel product tegen
witte vlieg dat Beauveria bassiana bevat, getest. De op het PPO gevonden Beauveria bassiana werd op
petrischalen met voedingsbodem gekweekt. De sporen werden van de plaat gespoeld, waarna de vloeistof
gezeefd werd. Het grove materiaal werd hierdoor verwijderd. Van de gezeefde suspensie is het aantal
sporen per milliliter bepaald. Dezelfde dag werd de sporensuspensie verspoten. Het gaat hier dus om een
vers product. Het commerciële product is een geformuleerd product waarvan de sporen gedroogd zijn.
Omdat het commerciële product nog niet op de Nederlandse markt is toegelaten, wordt het onder code
weergegeven: product Z.
In een perceel Pioenroos zijn 6 velden van elk 350 m2 uitgezet. De objecten waren: onbehandeld (2 velden),
Beauveria bassiana als vers gekweekte sporen (1 en 2 maal spuiten) en Beauveria bassiana als gedroogde
sporen (geformuleerd product) (1 en 2 maal spuiten) (Tabel 1).
Tabel 1. Objecten in de praktijkproef met het gewas pioenroos.

Object
A
AA
B
BB
C
CC

Onbehandeld
Onbehandeld
Gedroogde sporen
Gedroogde sporen
Verse sporen
Verse sporen

Aantal maal spuiten

Sporen/m2 per
bespuiting

-

4,4* 1010 sporen/ m2
4,4* 1010 sporen/ m2
5,7*108 sporen/ m2
5,7*108 sporen/m2

1 maal spuiten
2 maal spuiten
1 maal spuiten
2 maal spuiten

4.4* 1010 sporen/ m2 komt overeen met 10 kg product Z per hectare

De twee velden waar hetzelfde middel gespoten werd, lagen naast elkaar. De twee controle velden lagen
aan de overkant van het pad. Voor deze proefopzet werd gekozen om verspreiding van de schimmel naar
de andere velden zoveel mogelijk te voorkomen. Ook het spuiten van deze grote proefvelden is op deze
wijze zoveel mogelijk conform praktijk. Voor de bespuiting werd gebruik gemaakt van de spuitapparatuur
van de teler. 2 mei 2001 werd de bespuiting uitgevoerd. Eerst werden de verse sporen gespoten en daarna
de gedroogde sporen. Tussendoor werd de apparatuur grondig gereinigd. Er werd gespoten met 250 liter
spuitvloeistof per veld (350 m2), wat overeenkomt met 7150 liter per hectare.
Van product Z werd 1 gram per m2 gespoten. Door omstandigheden is de tweede bespuiting vervallen
waardoor de proef werd uitgevoerd met drie objecten (A, B en C in tabel 1) in twee herhalingen.
In elk proefveld werden vier waarnemingsvelden aangelegd. Uit deze waarnemingsvelden werd per
waarneming één plant gerooid. Er werd een cirkelvormige kluit uitgegraven, waarbij de kluit aan alle zijden
10 cm buiten de plant uitstak. De kluit werd bemonsterd op:
• aantal levende rupsen: actieve rupsen
• aantal dode rupsen: aangetast door Beauveria bassiana, schimmelpluis zichtbaar
• aantal weinig actieve rupsen: gekneusd door monstername of aangetast door schimmel, geen
schimmelpluis zichtbaar
• aantal poppen
• aanwezigheid van schimmelpluis: witte plek met schimmelpluis in de grond. Restant van een
geïnfecteerde rups.
Vlak voor de bespuiting werd van elk proefveld één plant bemonsterd; totaal twee planten per object. 21
september 2001, 21 november 2001 en 19 februari 2002 werd uit elk waarnemingsveld één plant
bemonsterd; totaal 4 planten per proefveld, 8 per behandeling.
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2.2

Resultaten en discussie Pioenroos

In onderstaande tabellen staan de gemiddelde resultaten van de waarnemingen weergegeven per
waargenomen variabele. De proef werd uitgevoerd in twee herhalingen en op elk tijdstip werden vier planten
per veld bemonsterd.
Tabel 2. Gemiddeld aantal actieve rupsen per plant op de verschillende
waarnemingsdata, voor het gewas Pioen. Bespuiting op 2 mei 2001.

Object
Controle
Gedroogde sporen
Verse sporen

02-05-01
0,0
0,0
0,0

21-09-01
0,9
0,1
0,6

21-11-01
0,6
0,3
0,0

19-02-02
0,1
0,5
0,8

Tabel 3. Gemiddeld aantal Dassieve rupsen per plant op de verschillende
waarnemingsdata, voor het gewas Pioen. Bespuiting op 2 mei 2001.
Object
02-05-01
21-09-01
21-11-01
19-02-02

Controle
Gedroogde sporen
Verse sporen

0,0
0,0
0,0

0,0
0,1
0,0

0,4
0,0
0,0

0,1
0,3
0,4

Tabel 4. Gemiddeld aantal aangetaste rupsen per plant op de verschillende
waarnemingsdata, voor het gewas Pioen. Bespuiting op 2 mei 2001.

Object
Controle
Gedroogde sporen
Versesporen

02-05-01
0,0
0,5
0,5

21-09-01
0,3
0,0
0,1

21-11-01
0,1
0,9
1,3

19-02-02
0,0
2,3
1,3

Tabel 5. Gemiddeld aantal schimmelplekken per plant op de verschillende
waarnemingsdata, voor het gewas Pioen. Bespuiting op 2 mei 2001.
Object
02-05-01
21-09-01
21-11-01
19-02-02

Controle
Gedroogde sporen
Verse sporen

0,0
0,0
0,0

0,4
0,1
0,8

0,0
1,4
2,3

0,1
2,5
2,5

Tabel 6. Gemiddeld aantal DODpen per plant op de verschillende
waarnemingsdata, voor het gewas Pioen. Bespuiting op 2 mei 2001.
Object
02-05-01
21-09-01
21-11-01
Controle
0,0
0,0
0,0
Gedroogde sporen
0,0
0,0
0,0
Verse sporen
0,0
0,0
0,0

19-02-02
0,0
0,0
0,0

Vlak voor de bespuiting en drie maal na de bespuiting zijn waarnemingen verricht. Bij de voortelling begin
mei 2001 werden in enkele velden al door B. bassiana geïnfecteerde rupsen gevonden. Levende rupsen of
poppen werden in deze monsters niet aangetroffen. In de periode voorjaar 2000 - voorjaar 2001 was in
een belendend perceel op dit bedrijf ook al een veldproef met Beauveria bassiana uitgevoerd. Het kan zijn
dat vogels, mensen of machines de schimmel over de rest van het bedrijf verspreid hebben. Ook kan
Beauveria bassiana vzw nature in de grond voorkomen.
In september werden rupsen gevonden, maar de aantallen waren laag. De minste rupsen werden gevonden
in het object 'Gedroogde sporen' en de meeste rupsen in het object 'Controle'. Daarnaast werden
geïnfecteerde rupsen en restanten van geïnfecteerde rupsen (schimmelplekken) aangetroffen bij alle drie de
objecten; dus ook in de controle veldjes. Bij de laatste waarneming, februari 2002, was de aantasting in alle
veldjes zeer laag. Het laagste aantal levende rupsen werd, op onverklaarbare wijze, aangetroffen in het
controle veldje; slechts één levende rups op acht planten. Merkwaardig is dat in de controle veldjes tevens
het laagste aantal aangetaste rupsen en plekken met beschimmelde overblijfselen van een rups werd
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gevonden. Ook in de objecten waar verse of gedroogde sporen waren verspoten, werden weinig levende
rupsen gevonden, gemiddeld minder dan één rups per plant, en werden plekken met beschimmelde
overblijfselen van rupsen en met schimmel geïnfecteerde rupsen aangetroffen. Na de waarneming in
februari werd besloten om de waarnemingen aan dit proefveld te beëindigen, vanwege de lage aantasting
door slawortelboorder en de aanwezigheid van Beauveria bassiana in de controle veldjes.
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Praktijkproef Campanula

3.1 Materiaal en methoden
Op een perceel met Campanula's zijn vier velden van elk 350 m2 uitgezet. Elk veld bestond uit 10 bedden.
De velden werden van elkaar gescheiden door 2 randbedden. De objecten staan in tabel 7. De proef is
uitgevoerd zonder herhalingen (Figuur 1). Ook in deze proef werd Beauveria bassiana als vers gekweekte
sporen (zie paragraaf 2.1) en als geformuleerd product (gedroogde sporen) verspoten. De gedroogde
sporen werden één of tweemaal toegediend.
Tabel 7. Objecten in de praktijkproef met het gewas Campanula.

A
B
C
D

Object
Onbehandeld
Gedroogde sporen
Gedroogde sporen
Verse sporen

Aantal maal spuiten

Datum spuiten

-

-

1 maal spuiten
2 maal spuiten
1 maal spuiten

17 mei 2001
17 mei + 6 juni 2001
6 juni 2001

Sporen/m2
4,4*1010 sporen/ m2
4,4*1010 sporen/ m2
3,2* 108 sporen/m2

De verdeling van de objecten over de velden staat in figuur 1. Omdat de schimmel zich ook via grond aan
laarzen, trekkerbanden, etc. kan verspreiden werden gewaswerkzaamheden zoveel mogelijk van links naar
rechts uitgevoerd; dus eerst het controle veld.
Toediening van de middelen gebeurde via de waterslang. Hierbij werd circa 0.5 liter water per m2 gegeven.
De vloeistof droop hierbij van het blad op de grond. 17 mei vond de eerste 'bespuiting' plaats, hierbij
werden alleen de gedroogde sporen verspoten. Het gewas was toen ca. 50 cm hoog. Op 6 juni werd de
tweede bespuiting met de gedroogde sporen uitgevoerd en de eerste bespuiting met verse sporen. Het
gewas was toen ca. 80 cm hoog.

Rand

controle

Buffer

10 bedden

2
bedden

WEGKANT
Buffer Gedroogde
Buffer
sporen, twee
maal
2
2
bedden
bedden
10 bedden
10 bedden

Gedroogde
sporen,
éénmaal

Verse
sporen,
éénmaal

rand
2
bedden

10 bedden

PADKAN"
Figuur 1. Overzicht van het proefveld met Campanula.

In elk proefveld werden op vier plaatsen waarnemingen verricht. Daartoe werd een strook grond, een steek
diep en breed en dwars op het bed, in een plastic zak gedaan. Een bed is ca. 80 cm breed. Een monster
bevatte circa 40 liter grond.
De grond werd per monster beoordeeld op:
• aantal levende rupsen: actieve rupsen
• aantal dode rupsen: aangetast door Beauveria bassiana, schimmelpluis zichtbaar
• aantal weinig actieve rupsen: gekneusd door monstername of aangetast door schimmel, geen
schimmelpluis zichtbaar
• aantal poppen:
• aanwezigheid van schimmelpluis: witte plek met schimmelpluis in de grond. Restant van een
geïnfecteerde rups.
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Monsters werden in 2001 genomen op 23 juli, 12 september en 19 november en in 2002 op 6 februari, 10
april, 25 juni en 27 augustus. De zakken met grondmonsters werden in de koelcel bewaard totdat ze
werden beoordeeld. Er werd geen voortelling uitgevoerd. September 2002 werd het perceel gerooid.

3.2 Resultaten Campanula
Per monster werd het aantal actieve, passieve en aangetaste rupsen, het aantal poppen en het aantal
schimmelplekken geteld. In tabel 8-12 staan de gemiddelde resultaten per object in aantallen per monster
weergegeven. De gegevens van tabel 8 staan daarnaast ook nog eens in figuur 2 weergegeven. Het
ontbreken van herhalingen leidt ertoe dat de gegevens met de nodige voorzichtigheid beoordeeld moeten
worden en dat er weinig conclusies uit de proef getrokken kunnen worden.
Tabel 8. Gemiddeld aantal actieve rupsen per monster op de verschillende waarnemingsdata, voor het gewas
Campanula. Bespuiting op 17 mei en 6 juni 2001.
Object
Spuitdatum 23-07-01 12-09-01 19-11-01 06-02-02 100402 25-06-02 27-08-02
12,3
3,3
8,8
5,0
6,0
7,8
19,8
Controle
Gedroogde sporen, lx 17 mei'Ol
11,5
17,3
6,3
8,8
2,8
14,5
20,0
Gedroogde sporen, 2x 17 mei en
6 juni '01
11,5
2,5
3,8
2,0
0,0
20,8
5,8
6 juni '01
0,0
Verse sporen
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5

Op 23 juli 2001 was er geen verschil tussen de behandelingen in het aantal actieve rupsen, ondanks dat
deze waarneming ruim 6 weken na bespuiting was. Vanwege het ontbreken van een voortelling kan niet
geconcludeerd worden dat op dat moment geen enkele behandeling effect heeft gesorteerd. In september
is het aantal actieve rupsen in de velden 'Controle', 'Verse sporen' en 'Gedroogde sporen, 2x', sterk
afgenomen ten opzichte van de telling in juli. In het veld waar de gedroogde sporen slechts éénmaal werden
toegepast, werd geen afname van het aantal rupsen aangetroffen. In het veld waar de sporen vers werden
toegediend, werden tot juni 2002 geen actieve of passieve (tabel 9) rupsen meer gevonden. In de andere
velden werden bij de waarnemingen tot juni 2002 nog wel levende rupsen aangetroffen. De aantallen in het
veld 'Gedroogde sporen, 2x' lijken hierbij iets lager te liggen dan in het controle veld.
Juni 2002 werd een toename van het aantal rupsen waargenomen. Augustus 2002 was het aantal rupsen in
de veldjes Verse sporen' en 'Gedroogde sporen, 2x' afgenomen ten opzichte van juni 2002. Bij de
behandelingen 'Controle' en 'Gedroogde sporen, lx' werden in augustus 2002 meer actieve rupsen
waargenomen dan in juni 2002 en ook veel passieve rupsen (Tabel 9).
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datum

Figuur 2. Gemiddeld aantal actieve rupsen per monster op de verschillende waarnemingsdata, voor het gewas
Campanula. Spuitdata zijn 17 mei ('Gedroogde sporen, lx' en 'Gedroogde sporen, 2x') en 6 juni ('Gedroogde sporen,
2x' en Verse sporen') 2001.
Tabel 9. Gemiddeld aantal passieve rupsen per monster op de verschillende waarnemingsdata, voor het gewas
Campanula. Bespuiting op 17 mei en 6 juni 2001.
Object
Spuitdatum 23-07-01 12-09-01 19-11-01 06-02-02 10-04-02 25-06-02 27-08-02
Controle
0,8
2,0
2,8
0,3
3,0
14,5
Gedroogde sporen, lx 17 mei'Ol
5,8
0,8
0,3
1,0
3,0
18,0
Gedroogde sporen, 2x 17 mei en
6 juni '01
2,3
0,5
0,8
0,3
1,0
4,5
Verse sporen
6 juni '01
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,5

Dat rupsen passief zijn kan komen door het verzamelen van de rupsen, waardoor ze beschadigd kunnen
raken. Ook kan het het gevolg zijn van een beginnende infectie door de schimmel.
Bij de telling op 23 juli 2001 werden de passieve rupsen geteld als waren ze actief. Bij de andere tellingen
zijn de aantallen apart genoteerd.
Tabel 10. Gemiddeld aantal aangetaste rupsen per monster op de verschillende waarnemingsdata, voor het gewas
Campanula. Bespuiting op 17 mei en 6 juni 2001.
Spuitdatum 23-07-01 12-09-01 19-11-01 06-02-02 10-04-02 25-06-02 27-08-02
Obiect
Controle
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Gedroogde sporen, lx 17 mei'Ol
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
Gedroogde sporen, 2x 17 mei en
6 juni '01
0,0
0,5
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
Verse sporen
6 juni '01
0,0
0,3
0,5
0,0
0,0
0.0
0,3

Op 23 juli 2001 was er geen verschil tussen de behandelingen in het aantal aangetaste rupsen, ondanks dat
deze waarneming ruim 6 weken na bespuiting was. Op 12 september 2001 werden de eerste door de
schimmel aangetaste rupsen waargenomen in de velden waar Beauveria bassiana als verse sporen of
tweemaal als gedroogde sporen, was toegediend. Het aantal gevonden aangetaste rupsen was gedurende
de proef laag. Ook in het controle veld werden aangetaste rupsen aangetroffen.
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Tabel 11. Gemiddeld aantal schimmelplekken per monster op de verschillende waarnemingsdata, voor het gewas
Campanula. Bespuiting op 17 mei en 6 juni 2001.
Object
Spuitdatum 23-07-01 12-09-01 19-11-01 06-02-02 100402 25-06-02 27-08-02
0,0
Controle
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Gedroogde sporen, lx 17 mei'01
0,0
Gedroogde sporen, 2x 17 mei en
6 juni '01
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
6 juni '01
Verse sporen
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0

Gedurende de proef werden af en toe restanten van beschimmelde rupsen in de grond aangetroffen. In het
voorjaar van 2002 werd dit ook in de controle veldjes aangetroffen. Hoewel in het veld waar de verse
sporen werden verspoten bijna geen levende rupsen werden aangetroffen, werd hier weinig schimmelpluis
waargenomen.
Tabel 12. Gemiddeld aantal poppen per monster op de verschillende waarnemingsdata, voor het gewas Campanula.
Bespuiting op 17 mei en 6 juni 2001.
Object
Spuitdatum 23-07-01 12-09-01 19-11-01 06-02-02 1004-02 25-06-02 27-08-02
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
1,5
Controle
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,3
Gedroogde sporen, lx 17 mei'01
Gedroogde sporen, 2x 17 mei en
6 juni '01
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 juni '01
0,0
0,0
0,0
0,0
Verse sporen
0,0
0,0
0,0

Gezien de levenscyclus van de slawortelboorder kunnen levende poppen alleen in het voorjaar
waargenomen worden; de levenscyclus duurt namelijk één jaar. In de monsters uit het veld waar Beauveria
bassianaa\s verse sporen was gespoten, werden in het voorjaar van 2002 geen poppen aangetroffen. Dit
kwam overeen met de voorafgaande waarnemingen waarbij in dit perceel geen actieve rupsen werden
aangetroffen. Bij de andere drie objecten werden in april 2002 nog wel poppen aangetroffen variërend van
1.5 tot 6 stuks per monster.

3.3

Discussie Campanula

De toename van het aantal actieve en passieve rupsen in juni 2002 in de veldjes waar in april 2002 geen
rupsen werden aangetroffen, kan verklaard worden door invlieg van vlinders van buiten de proefveldjes, die
hun eieren in het proefveld hebben afgezet (Tabel 8). Dit leidde vooral in het veld 'Gedroogde sporen, 2x',
tot een sterke toename van het aantal rupsen. Dat de toename niet in alle velden gelijk was, is waarschijnlijk
het gevolg van een verschil in aantal ingevlogen vlinders als gevolg van de ligging ten opzichte van een
aantasting, en daardoor een verschil in het aantal eieren. De sterke toename in het veld 'Controle' na 25 juni
2002 is onverklaarbaar, omdat eind juni normaal gesproken alle eieren al zijn uitgekomen.
Vanwege de onevenredige toename van de aantasting in de veldjes tussen april en juni 2002, en de niet te
verklaren toename in enkele veldjes tussen juni 2002 en augustus 2002, kan waarschijnlijk het resultaat van
de bespuitingen betere bepaald worden enkel aan de waarnemingen tot en met april 2002. De
waarnemingen van juli 2001 tot en met april 2002 zijn namelijk waarnemingen aan één en dezelfde
generatie.
De resultaten van het veld 'Gedroogde sporen, lx' weken niet af van de resultaten in het controle veld; er
werden nog volop levende rupsen aangetroffen en geen aangetaste rupsen. In september 2001 werden er
zelfs meer actieve rupsen aangetroffen dan in de controle. Een verklaring voor de tegenvallende resultaten
zou kunnen zijn dat de bespuiting te vroeg in het seizoen is geweest en dat het aantal sporen tegen de tijd
dat de larven aanwezig waren al sterk was afgenomen. Vreemd is dan wel dat in de velden 'Verse sporen'
en 'Gedroogde sporen, 2x', één jaar na bespuiting nog volop sterfte wordt waargenomen van de rupsen
afkomstig van ingevlogen vlinders. In hetzelfde kader is het ook vreemd dat bij de eerste waarneming, ruim
zes weken na de bespuiting in juni, er geen verschillen tussen de behandelingen zijn, en bij de waarneming
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in september 2001 wel. Zowel eind juli als in september bevinden de rupsen van de slawortelboorder zich in
en tussen de wortels, op dezelfde diepte in de grond. Een plaatsverschil, van schimmel en rups, kan dan
ook niet de oorzaak zijn.
Het aantal aangetaste rupsen en schimmelplekken dat gevonden werd tijdens de proef was gering. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat de schimmel de rupsen in een vroeg stadium heeft geïnfecteerd en gedood.
De rupsen zijn dan nog zo klein dat dode rupsen niet terug te vinden zijn, en dus ook geen beschimmelde
restanten.
Ook in het controle object werd af en toe een aangetaste rups aangetroffen. Beauveria bassiana kan van
nature in de grond aanwezig zijn, maar het kan ook zijn dat de schimmel vanuit andere objecten het
controle object heeft besmet. Besmetting kan optreden via vogels en andere dieren, maar ook door
werkzaamheden in het gewas.
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4

De schimmel Beauveria bassiana

Vers versus gedroogde sporen
In dit onderzoek is de schimmel Beauveria bassiana in twee verschillende vormen gespoten; als vers ge
kweekte sporen en als geformuleerd product (gedroogde sporen). Het spuiten van verse sporen gaf gelijke
resultaten als het spuiten van gedroogde sporen in een honderdmaal hogere dosering; beide op 6 juni 2001
gespoten. Het verschil in versheid van de sporen kan van invloed zijn op de kiemkracht van de sporen, en
zo het verschil in effectiviteit verklaren. Daarnaast zou een genetisch verschil, verschillende stammen van
de schimmel, een verklaring kunnen zijn voor het verschil in effectiviteit. Of de op het PPO gevonden
schimmel een andere stam is dan in het commerciële product aanwezig is, is echter nooit onderzocht. Ook
zou het kunnen zijn dat product Z (gedroogde sporen) in een hogere dosering dan nodig is toegepast.
Overleving sporen

Verschillend onderzoek is gedaan naar overleving van toegediende sporen van Beauveria bassiana aan de
bodem. Zo werden een jaar na toedienen van sporen aan de grond, nog sporen aangetroffen. Op
veengrond is de overleving van de sporen hoger dan op kleigrond. De sporen werden vooral in de laag 0-10
cm aangetroffen. Het betrof hier een onderzoek waarbij de sporen buiten aan de bodem werden toegediend
(Vanninen et al., 2000). Ook in ander onderzoek werden de meeste sporen teruggevonden in de bovenste
laag grond. De grond, in deze proef een leemgrond, zeefde de sporen als het ware uit de spuitvloeistof.
Een fractie van de sporen werd binnen 8 uur na toepassing teruggevonden op 10-15 cm diepte. Er werd
gespoten met 80 liter per hectare. In de laag 0-5 cm nam binnen 12 dagen het aantal sporen met circa
90% af. Na 235 dagen werden nog maar heel weinig sporen aangetroffen (Storey et al., 1989). In ander
onderzoek met Beauveria bassiana nam het aantal sporen met 50% af in de eerste twee weken na
toediening (Watt & LeBrun, 1984). De overleving van sporen is primair afhankelijk van temperatuur en
vochtgehalte van de grond. De halfwaardetijd varieert van 14 dagen bij 25°C en 75% verzadiging van de
grond tot 276 dagen bij 10°C en 25% water verzadigd. Aanwezigheid van andere bodemschimmels in de
grond, kan de overleving van de sporen sterk verkorten (Lingg & Donaldson, 1981). Toevoegen van
compost aan de grond was positief voor de overleving van Beauveria bassiana{Rosin et al., 1996).
Aandachtspunten voor toepassing
Uit onderzoek is bekend dat bij larven bespoten met Beauveria bassiana de aantasting latent aanwezig kan
zijn. Dit resulteert dan in een afgenomen ontwikkelingssnelheid van de schimmel. Een fysiologische shock,
bijvoorbeeld uitzetten van de larven in een labproef, kan er toe leiden dat de larve gevoeliger wordt en dat
de schimmel snel toeslaat (Marcandier & Riba, 1986).
De bodemtemperatuur heeft effect op de infectie door de sporen. Geen mortaliteit van rupsen werd
waargenomen bij 10°C. Het temperatuurbereik voor groei, sporulatie en kieming van de sporen lag tussen
de 20 en 35°C (Agarwal et al. 1987). De herkomst van de gebruikte schimmel is onbekend.
Uit onderzoek met andere vlindersoorten is bekend dat niet elk larvenstadium even gevoelig is voor infectie
door Beauveria bassiana. Bij sommige soorten zijn de jonge larven het gevoeligst (Hafez et al., 1997;
McDowell et al., 1990), bij andere soorten zijn de oudere larvenstadia gevoeliger (Vandenberg et al., 1998),
soms is het popstadium het gevoeligst (Ndoye, 1977), terwijl het popstadium bij andere soorten weer zeer
ongevoelig is (Vanninen & Hokkanen, 1997). Bij sommige vlindersoorten wordt ook gevoeligheid van de
eieren waargenomen (Knutson & Gilstrap, 1990). Gegevens over welk stadium van de slawortelboorder het
gevoeligst is voor aantasting door Beauveria bassiana ontbreken.
Onderzoek is gedaan naar de benodigde dosering voor 50% sterfte van verschillende larvenstadia van een
vlindersoort. Het blijkt dat als het onderzoek in gesteriliseerde grond werd uitgevoerd de benodigde dose
ring 10 tot 1000 maal lager was dan in niet-gesteriliseerde grond. In een normale bodem wordt Beauveria
bassiana tegengewerkt door andere micro-organismen (McDowell et al., 1990). Pénicillium urticae is een
voorbeeld van een schimmel die een stof maakt die Beauveria bassiana remt (Lingg & Donaldson, 1981).
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5

Conclusies en aanbevelingen Beauveria bassiana

5.1

Conclusies

Pioenroos
Doordat er in alle velden, ook in het controle veld, beschimmelde rupsen werden aangetroffen en de
aantasting in alle velden gedurende de proef erg laag is geweest, kunnen er uit de proef in Pioenroos geen
conclusies getrokken worden. Er kan niet geconcludeerd worden of een bespuiting met Beauveria bassiana
vers of als gedroogd product, een bestrijding geeft van de slawortelboorder. Dat er door Beauveria
bassiana aangetaste rupsen werden gevonden, geeft wel aan dat Beauveria bassiana de slawortelboorder
kan bestrijden, maar het zou in deze proef ook een van nature in de grond voorkomende Beauveria
bassiana kunnen zijn geweest.
Campanula

Het ontbreken van herhalingen en het ontbreken van een voortelling leidt ertoe dat de gegevens met de
nodige voorzichtigheid beoordeeld moeten worden en dat er weinig conclusies uit de proef getrokken
kunnen worden. Dit laatste ook vanwege de afname van de aantasting in het controle veld in september
2001. Kijkend naar de waarnemingen tot en met april 2002, dus aan één en dezelfde generatie van de
slawortelboorder, zijn er wel enkele trends:
De afname van de aantasting in de velden waar Beauveria bassiana begin juni als verse sporen of als
gedroogde sporen was gespoten, was sterker dan in het controle veld, duidend op een werking van
Beauveria bassiana op de slawortelboorder.
Eén bespuiting half mei met gedroogde sporen gaf tegenvallende resultaten, wellicht was de
toepassing te vroeg in het seizoen.
De beste resultaten geeft waarschijnlijk een bespuiting na de eileg.
Zowel een bespuiting met verse sporen als met gedroogde sporen van Beauveria bassiana, geeft een
bestrijding van de rupsen van de slawortelboorder.

5.2

Aanbevelingen

Uit de literatuur blijkt dat de afname van het aantal sporen in de grond gedurende de eerste dagen hoog
kan zijn (hoofdstuk 4). Daarnaast blijven de meeste sporen in de bovenste 5 cm van de grond. Het is dus
van belang om op het juiste tijdstip te spuiten. Vindt de toepassing te vroeg plaats dan zijn waarschijnlijk al
veel sporen dood. Wordt er te laat gespoten dan zitten de rupsen, afhankelijk van de diepte van worteling
van het gewas, te diep in de grond. De bodemtemperatuur in het voorjaar is van invloed op de
ontwikkelingssnelheid van de slawortelboorder en bepaald daarmee wanneer er vlinders van de
slawortelboorder aanwezig zijn. Van andere vlindersoorten is bekend welk stadium het meest gevoelig is
voor een bespuiting met Beauveria bassiana. Van de slawortelboorder ontbreekt deze informatie. Een
bespuiting in het vroege voorjaar op de kale grond tegen uit de ondergrond omhoogkomende rupsen zal
waarschijnlijk niet / minder werkzaam zijn vanwege de lage bodemtemperatuur. Onderzoek naar het juiste
spuitmoment is gewenst.
In het door PPO uitgevoerde onderzoek werd product Z (gedroogde sporen) gespoten in een dosering van
10 kg per hectare. Of deze dosering problemen oplevert bij een toelating in buitenteelten is nog niet
bekend. Of éénmaal toepassen begin juni, een lagere dosering begin juni of tweemaal spuiten in een lagere
dosering te starten na eileg ook voldoet, zou onderzocht moeten worden.
Uit onderzoek blijkt dat de toegediende sporen vooral in de bovenste grondlaag aanwezig blijven (Vanninen
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et al., 2000). Inregenen zal de indringing in de grand waarschijnlijk kunnen verbeteren, maar dit is
afhankelijk van de bodemsoort. Gegevens over de juiste toepassingswijze ontbreekt momenteel; met
hoeveel liter water per hectare moet er gespoten worden, en moet de spuitvloeistof na toediening
ingeregend worden?
Schimmels van het type waartoe ook Beauveria bassiana behoort, infecteren vaak verzwakte individuen
Door gelijktijdig met het spuiten van de schimmel een lage dosering insecticide mee te spuiten kan de
werking sterk verbeterd worden. Dit is aangetoond voor een vlinder in aardappels (Fedorinchik, 1977).
Onderzocht zou moeten worden of dit ook opgaat voor rupsen van de slawortelboorder.
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6

Insectenparasitaire aaltjes

In 2002 zijn ook verschillende aaltjes getest in het laboratorium op hun vermogen larven van de
slawortelboorder te infecteren.

6.1

Proefopzet

De proef vond plaats in kleine bakjes (12-well plaat), met in elk bakje een laag rivierzand van 1 cm dikte en
een rups van de slawortelboorder. Aan elk bakje werd evenveel water toegevoegd, zodat de grond overal
even vochtig was. Als voedsel voor de rups werd een stukje Campanula wortel toegevoegd. De rupsen
waren afkomstig uit de controle veldjes van de praktijkproeven met de schimmel Beauveria bassiana.
De behandelingen waren:
• Controle
• Aaltje Steinernema fe/tiae
• Aaltje Heterorhabditis bacteriophora (leverancier Koppert)
• Aaltje Heterorhabditis bacteriophora (leverancier Ecostyle)
• Aaltje Heterorhabditis mareiatus (leverancier PRI)
De aaltjes werden in verschillende doseringen toegediend: 2,10 of 20 stuks per larve.
De aaltjes werden met een pipet aan de grond met larve toegevoegd. Hierbij werd ervoor gezorgd dat aan
elk bakje evenveel vocht werd toegediend, omdat de vochtigheid van de grond invloed heeft op de
effectiviteit van de aaltjes.
Elke dag werd op een vast tijdstip bepaald of een larve nog leefde of niet. Dode larven werden na een
aantal dagen opengesneden om te kijken of aaltjes teruggevonden konden worden. Door aaltjes gedode
rupsen verkleuren rood. De proef werd tweemaal uitgevoerd, de inzetdata waren 31 juli 2002 en 5
september 2002.

6.2

Resultaten en discussie

Bij alle objecten, uitgezonderd de controle, werden door aaltjes gedode rupsen aangetroffen. Wanneer dode
verkleurde rupsen werden opengesneden, waren de aaltjes zichtbaar. Sterftepercentages waren laag, maar
in de natuur gaan de nakomelingen (aaltjes) vanuit de dode rups opzoek naar een nieuwe gastheer,
waardoor het bestrijdingspercentage kan stijgen, terwijl dat in deze proef niet mogelijk was.
Doordat de rupsen eind juni nog erg klein zijn, heeft het beoordelen van de monsters die eind juni in de
praktijkproef genomen werden, lang geduurd. Hierdoor hebben de rupsen lang in de koeling gestaan
voordat de proef met de aaltjes ingezet kon worden. De rupsen waren op dat moment (eind juli) al erg
verzwakt. Na het inzetten van de proef werden na enkele dagen volop beschimmelde (Beauveria bassiana)
en dode rupsen gevonden. Ook werd een enkele door aaltjes gedode rups werd gevonden.
Begin september werden de rupsen van de waarneming van eind augustus ingezet in een proef met alen.
Ondanks dat rupsen uit de onbehandelde veldjes gebruikt werden, ging toch een deel van de rupsen dood
door de Beauveria schimmel. Bij de behandelingen met het aaltje Heterorhabditis bacteriophora wetten de
meeste door aaltjes gedode rupsen gevonden, circa 20% sterfte. De gebruikte concentratie speelde hierbij
geen rol.
In eerder onderzoek (2001) werd het aaltje Heterorhabditis bacteriophora toegediend aan bakjes met 5
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rupsen van de slawortelboorder, in een laag van 4 cm grond. Per bakje werden 3750, 7500 of 15000
aaltjes toegediend. Deze proef werd eind maart 2001 ingezet, in vier herhalingen. De proef werd dus
uitgevoerd met grote, volgroeide rupsen. Bij elk van de doseringen waren na zeven dagen alle rupsen dood.
Bij het opensnijden van de rupsen werden aaltjes in de rups aangetroffen.
Als de resultaten van de proef in 2001 vergeleken worden met de resultaten uit de proef van 2002 dan is
de sterfte in 2001 veel hoger. De grootste verschillen tussen deze proeven zijn het stadium rups dat
gebruikt is en de gebruikte dosering van de aaltjes.

6.3

Conclusies

De insectenparasitaire aaltjes Heterorhabditis bacteriophora, Heterorhabditis marelatus en Steinernema
feltiae waren in deze proef in staat rupsen van de slawortelboorder, ontwikkelingsstadium september, te
infecteren en te doden.
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Samenvatting
In 2001 en 2002 werd, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, in twee praktijkproeven onderzoek
gedaan naar het bestrijdende effect van de insectenpathogene schimmel Beauveria bassiana op rupsen van
de slawortelboorder Hepialus lupulinus L.
Naast de Beauveria bassiana die gevonden was op het PPO, werd ook een commercieel product met
gedroogde sporen getest. Onderzocht werd of beide formuleringen (verse sporen en gedroogde sporen
(geformuleerd Product Z)) een werking hebben op de rupsen van de slawortelboorder en wat het beste
toepassingstijdstip is. Vanwege een lage aantasting op het ene proefperceel, het aantreffen van
beschimmelde rupsen in de onbehandelde controle velden op beide proefpercelen, en het afnemen van de
aantasting in de controle velden, konden in dat onderzoek geen harde conclusies over de werking van
Beauveria bassiana guckten worden. Er lagen daardoor nog een aantal vragen open over de toepassing
van Beauveria bassiana tegen de rupsen van de slawortelboorder; zoals het optimale spuittijdstip en de toe
te passen dosering.
In 2004 werd nieuw onderzoek gestart op twee praktijkpercelen met het gewas Pioenroos, in
Abbenes en Andijk. Experimenteel Product Z, actieve stof Beauveria bassiana, werd in twee doseringen
toegediend: 5 kg of 10 liter per hectare (~ 2.2 x 1010 sporen/m2) en 10 kg per hectare (-4.4 x 1010
sporen/m2) per toepassing. Bespuitingen vonden plaats op drie weken, vijf weken of drie en vijf weken na
aanvang van de vlucht van de slawortelboorder. Als maat voor de beginaantasting werd in de middelste rij
van elk veldje het aantal open poppen, de achtergebleven pophuidjes, geteld. Ook gaten in de grond zonder
pophuidje, uitvliegopeningen, werden geteld als zeker was dat de gaten veroorzaakt waren door de
slawortelboorder. Op het proefperceel in Abbenes werd gestart met een lage aantasting, minder dan één
uitgevlogen vlinder (pophuidje) en uitvliegopening per plant. Op het perceel in Andijk werden gemiddeld
tussen de twee en vijf pophuidjes en uitvliegopeningen per plant geteld. In het najaar van 2004 werden
pioenplanten uitgegraven. De grond werd met de hand doorzocht op actieve rupsen, op beschimmelde
rupsen en op de aanwezigheid van restanten van beschimmelde rupsen. De resultaten laten geen duidelijke
verschillen tussen de behandelingen zien. Op beide percelen werden ook in de controle veldjes
beschimmelde rupsen of restanten van beschimmelde rupsen (schimmelpluis) aangetroffen. Op beide
percelen werd gemiddeld minder dan 1 rups per plant aangetroffen. Mei 2005 werd in Andijk nogmaals het
aantal pophuidjes en uitvliegopeningen in de grond geteld. Gemiddeld per plant werden minder dan 0.5
pophuidjes en uitvliegopeningen aangetroffen. Er waren geen duidelijke verschillen tussen de
behandelingen.
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat Beauveria bassiana een goede bestrijder is van de
slawortelboorder Hepialus lupulinus L. Door de schimmel aangetaste rupsen zijn makkelijk aan te treffen in
en buiten het behandelde perceel.
Doordat in deze proeven Beauveria bassiana ook werd aangetroffen in de onbehandelde veldjes en de
aantasting bij alle behandelingen sterk daalde, kunnen uit deze proeven geen conclusies worden getrokken
over het optimale spuittijdstip en de toe te passen dosering. De beste strategie op dit moment is het
opsplitsen van de dosering over meerdere bespuitingen met een interval van één tot twee weken. De
bespuitingen moeten worden uitgevoerd op het moment dat de larven boven in de grond aanwezig zijn, op
een bij voorkeur vochtige grond. Na de bespuiting het perceel beregenen om de sporen in de bovenste laag
van de grond te spoelen.
Het onderzoek naar de bestrijding van de slawortelboorder met de insectenpathogene schimmel Beauveria
bassiana werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.
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Inleiding

1.1

Probleemstelling

In 2001 en 2002 werd in twee praktijkproeven, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, onderzoek
gedaan naar het bestrijdende effect van de insectenpathogene schimmel Beauveria bassiana op rupsen van
de slawortelboorder Hepia/us /upu/inusL (Boertjes et al., 2003).
Naast de Beauveria bassiana die gevonden was op het PPO, werd ook een commercieel product (Product
Z) met gedroogde sporen getest. Onderzocht werd of beide formuleringen (verse sporen en gedroogde
sporen) een werking op de rupsen van de slawortelboorder hebben en wat het beste toepassingstijdstip is.
De resultaten duidden op een werking van Beauveria bassiana tegen de slawortelboorder. Vanwege een
lage aantasting op het ene proefperceel, het aantreffen van beschimmelde rupsen in de onbehandelde
controle velden op beide proefpercelen, en het afnemen van de aantasting in de controle velden, konden in
dat onderzoek geen harde conclusies over de werking van Beauveria Bassiana getrokken worden. Er liggen
nog een aantal vragen open over de toepassing van Beauveria bassiana tegen de rupsen van de
slawortelboorder. In het onderzoek in 2004-2005 zijn een aantal van deze vragen verder onderzocht, met
financiering door het Productschap Tuinbouw.

1.1.1

Spuittijdstip

Uit de literatuur blijkt dat na een bespuiting van sporen van een insectenpathogene schimmel op de grond,
de afname van het aantal sporen in de grond gedurende de eerste dagen hoog kan zijn. Daarnaast blijven
de meeste sporen in de bovenste 5 cm van de grond (Vanninen et al., 2000). Het is dus van belang om op
het juiste tijdstip te spuiten. Vindt de toepassing te vroeg plaats dan zijn waarschijnlijk al veel sporen dood
op het moment dat de eieren worden afgezet of de rupsen uit het ei komen. Wordt er te laat gespoten dan
zitten de rupsen, afhankelijk van de diepte van worteling van het gewas, te diep in de grond. De
bodemtemperatuur in het voorjaar is van invloed op de ontwikkelingssnelheid van de slawortelboorder en
bepaald daarmee wanneer er vlinders van de slawortelboorder aanwezig zijn.
Van een aantal vlindersoorten is bekend welk stadium het meest gevoelig is voor een bespuiting met
Beauveria bassiana. Voor de slawortelboorder ontbreekt deze informatie. Een bespuiting in het vroege
voorjaar op de kale grond tegen uit de ondergrond omhoogkomende rupsen zal waarschijnlijk niet / minder
werkzaam zijn vanwege de lage bodemtemperatuur.
Ook in de herfst zou nog een bespuiting uitgevoerd kunnen worden. De bodemtemperatuur is dan relatief
hoog en de grond is vochtiger dan 's zomers. Nadeel is dat de rupsen in een perceel met pioenroos dan
diep in de grond zitten. Bij een oppervlakkig wortelend gewas zitten de rupsen misschien minder diep in de
grond. Uit onderzoek is bekend dat toegediende sporen vooral in de bovenste laag van de grond blijven
((Vanninen et al., 2000). Dit pleit voor het uitvoeren van de bespuiting op het moment dat de rupsen bovenin
de bodem zitten, dus in juni in plaats van in de herfst. In het onderzoek beschreven in dit rapport is daarom
afgezien van een bespuiting in de herfst.

1.1.2

Dosering

In het door PPO uitgevoerde onderzoek in 2001 en 2002 werd Product Z gespoten in een dosering van 10
kg per hectare voor aanvang van de vlucht van de slawortelboorder, met eventueel een tweede bespuiting
na eileg. Of éénmaal toepassen na eileg (begin juni), een lagere dosering begin juni of tweemaal spuiten in
een lagere dosering te starten na eileg ook voldoen, zou onderzocht moeten worden.
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1.1.3

Toepassingswijze

Uit onderzoek blijkt dat de toegediende sporen vooral in de bovenste grondlaag aanwezig blijven (Vanninen
et al., 2000). Beregenen na bespuiting zal de indringing in de grond waarschijnlijk kunnen verbeteren, maar
dit is afhankelijk van de bodemsoort. Gegevens over de juiste toepassingswijze ontbreken momenteel; met
hoeveel liter water per hectare moet er gespoten worden, en moet de spuitvloeistof na toediening
ingeregend worden? In het onderzoek van 2004-2005 werd er vanuit gegaan dat inregenen van de sporen
of het toedienen met veel vloeistof, de indringing van de sporen in de bodem en daarmee de werking tegen
de slawortelboorder verbetert.
Uit onderzoek blijkt dat verse koemest schadelijk is voor Beauveria bassiana. Een hoge dosering compost
is gunstig. Ureum had geen effect op de schimmel (Rosin et al., 1996). Het is belangrijk hiermee rekening
te houden tijdens de proef.

1.2

Doelstelling

Het onderzoek in dit verslag werd uitgevoerd om het optimale toepassingstijdstip en de te gebruiken
dosering van Product Z tegen de slawortelboorder Hepia/us /upu/inusl. te bepalen.
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2

Materiaal en methoden

2.1

Proefveld en objecten

Op twee bedrijven is een proef uitgevoerd in het gewas Pioenroos. Op beide percelen was vorig jaar schade
door slawortelboorder aanwezig. De proef werd in 4 herhalingen uitgevoerd. De toegepaste objecten staan
in tabel 1.
Tabel 1. Objecten voor het bepalen van de dosering, spuitmoment en aantal benodigde bespuitingen.

Object
B Controle inregenen
C Product Z, WP, 2 maal 5 kg
D Product Z, WP, 2 maal 10 kg
E Product Z, WP, 1 maal 5kg
F Product Z, WP, 1 maal 5 kg
G Product Z, WP, 1 maal 10 kg
H Product Z, WP, 1 maal 10 kg
J* Product Z, ES, 2 maal 10 1

Spuitmoment
(weken na aanvang
van de vlucht)

Dosering
-

5+5 kg
10+10 kg
5 kg
5 kg
10 kg
10 kg
101

3 en 5 weken
3 en 5 weken
3 weken
5 weken
3 weken
5 weken
3 en 5 weken

Inregenen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

* De hoeveelheid actieve stof in 10 liter ES is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid in 5 kg WP.
Dit object werd alleen op het proefperceel in Andijk getest.

Het onderzoek in het verleden (Boertjes et al., 2003) is altijd met een dosering van 10 kg per hectare
uitgevoerd. Die dosering liet redelijke resultaten zien. Verwacht wordt dat 2 toepassingen van 10 kg (dus
totaal 20 kg) een dure toepassing wordt. In deze proef werd daarom naast 10 kg per hectare ook een
dosering van 5 kg getest.
Naast de WP-formulering (poeder) was er ook een ES-formulering (vloeistof) beschikbaar. Deze werd ter
vergelijking in de proef in Andijk meegenomen. De hoeveelheid actieve stof in 10 liter ES-formulering is
ongeveer gelijk aan de hoeveelheid in 5 kg WP-formulering. Een bespuiting met 5 kg WP of 10 liter ES per
hectare komt ongeveer overeen met 2.2 x 1010 sporen/m2per toepassing, een bespuiting met 10 kg WP
met 4.4 x 1010 sporen/m2) per toepassing.
Inregenen lijkt een handeling die de effectiviteit ten goede komt. Dit werd daarom zoveel mogelijk standaard
toegepast als het gewas het toe liet en er geen regen op korte termijn werd voorspeld.

2.2

Spuitmoment

In 1999 heeft in een kas onderzoek plaatsgevonden naar de biologie van de slawortelboorder. De eerste
poppen werden begin april waargenomen. Van half april tot eind april werden vlinders waargenomen. De
vlinders leefden 5 dagen. 20 mei werd voor het eerst in de grond waargenomen en toen werden rupsen in
de bovenste 5 cm van de grond aangetroffen. 2 juni waren rupsen van het tweede larvenstadium aanwezig
in de bodemlaag 5-10 cm. In de kas werden de eerste larven in de grond dus ongeveer drie weken na de
piek in de vlucht van de vlinders aangetroffen. Buiten zal de vlucht enkele weken later in het seizoen zijn,
afhankelijk van de bodemtemperatuur (Jilesen et al., 2000 (deel 1 in dit rapport)).
De waarnemingen duiden erop dat de periode waarin er vlinders vliegen redelijk beperkt is, slechts twee
weken. Eén week na de start van de vlucht zullen waarschijnlijk de meeste vlinders vliegen. Als drie weken
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na de piek in de vlucht de eerste larven in de grond worden gevonden, dan is dat het moment waarop een
enkele bespuiting uitgevoerd moet worden. Dat moment zou dan 4 weken na aanvang van de vlucht van de
vlinders zijn. Aan de hand van open poppen (pophuidjes die uit de grond steken) werd de vlucht van de
slawortelboorder bepaald.
De twee bespuitingen in de proef werden als volgt getimed: de eerste bespuiting 3 weken na aanvang van
de vlucht, de tweede bespuiting 2 weken later, dus 5 weken na aanvang. Ook werden bespuitingen alleen
op 3 en alleen op 5 weken na aanvang van de vlucht uitgevoerd (Tabel 1).

2.3

Waarnemingen

Het begin van de vlucht van de vlinders werd bepaald aan de hand van het uitkomen van poppen. Na het
verpoppen, blijft het pophuidje namelijk half uit de grond steken.
Als maat voor de beginaantasting werd in de middelste rij van elk veldje het aantal dichte en open poppen,
de achtergebleven pophuidjes (Figuur 1), geteld. Ook gaten in de grond zonder pophuidje werden geteld als
uitvliegopening (Figuur 2), wanneer zeker was dat de gaten veroorzaakt waren door de slawortelboorder.
De slawortelboorder maakt mooie ronde gaten in de bodem en bekleed de binnenzijde van de gang met
spinseldraden. Het aantal vlinders dat per veldje vliegt was niet te bepalen omdat een deel van de vlinders
van het ene naar het andere veldje vliegt en een deel het perceel binnen komt vliegen / waaien.
Op het moment van de eerste bespuiting waren de larven nog maar net uit het ei. Het nemen van
grondmonsters uit elk veld en het tellen van het aantal rupsen daarin zou erg veel tijd kosten omdat het
eerste larvenstadium slechts enkele millimeters groot is. Het budget was hiervoor ontoereikend.

Figuur 1. Een pophuidje van de slawortelboorder dat
uit de grond steekt.

Figuur 2. Uitvliegopening van de
slawortelboorder.

Om een indruk te verkrijgen van het aanwezige larvenstadium tijdens de eerste bespuiting werd
steekproefsgewijs de bovenste laag grond rond enkele planten (uitgegraven en) doorzocht op rupsen.
Alleen het eerste larvenstadium werd aangetroffen op het moment van de eerste bespuiting.
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In september (Abbenes) en oktober (Andijk) werden per veld drie pioenplanten uitgegraven. De grond en de
wortels werden met de hand doorzocht op actieve rupsen, op beschimmelde rupsen en op de aanwezigheid
van schimmelpluis. Schimmelpluis is het restant van een geïnfecteerde rups, te zien aan een witte plek met
schimmeldraden in de grond. De rups zelf is dan niet meer herkenbaar.

Figuur 3. Larve van de slawortelboorder in een wortel van Pioenroos.

19 mei 2005 werd op het perceel in Andijk in de middelste rij van elk veldje het aantal achtergebleven
pophuidjes en uitvliegopeningen in de grond geteld. Het nadeel van de telling in het voorjaar van 2005 is de
lange tijdsduur tussen bespuiting en waarneming. Het voordeel is dat het aantal pophuidjes en
uitvliegopeningen in de grond bij meerdere planten per veldje geteld kan worden, en dat dit relatief weinig
tijd kost ten opzichte van het nemen van grondmonsters.
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3

Proef in Abbenes

3.1

Proefveld en toepassing

De proef vond plaats in het gewas Pioen cv. 'Red Charme', 5 jaar oud, op lichte kleigrond. Het proefperceel
bestond uit drie blokken van 12 meter breed (=7 bedden) en 50 meter lang. Tussen elk blok lag een
spuitspoor. Over het proefperceel werden 28 veldjes verloot volgens een blokstructuur (Figuur 4). Elk veldje
was 3 bedden breed en 10 meter lang. In elk bed stonden steeds drie planten naast elkaar. De middelste rij
van elk blok werd van beide kanten bespoten en diende als buffer. Bij de eerste en laatste twee rijen planten
van een veldje zijn geen tellingen verricht. De bespuitingen werden met de veldspuit van de teler uitgevoerd,
waarbij met 1 boomhelft zes meter breed (3.5 bedden) in één keer gespoten werd.
spuitspcor

4F

4F

4F

3C

spuitspoor

3C

3C

3H

3H

IC

3H

IC

IC

IE

IE

IE

—

4E

4E

—

—

4E

3D

3D

3D

2E

2E

2E

1G

1G

1G

1D

1D

1D

4B

4B

4B

4C

4C

4C

3F

3F

3F

2F

2F

2F

2D

2D

2D

1B

1B

IB

4H

4H

4H

4G

4G

4G

3E

3E

3E

2G

2G

2G

2B

2B

2B

1H

1H

1H

—

—

4D

4D

3G

3G

3G

3B

3B

3B

2H

2H

2H

2C

2C

2C

1F

1F

1F

—1

4D

padzijde
object
B

Controle inregenen

C
D

Product Z, WP, 2 maal 5 kg

spuitmoment

Dosering

inregenen

Legenda

-

ja

3 en 5 weken na aanvang van de vlucht

5+5

ja

controle
week 3 en week 5 spuiten

Product Z, WP, 2 maal 10 kg

3 en 5 weken na aanvang van de vlucht

10+10

ja

alleen week 3 spuiten

E

Product Z, WP, 1 maal 5kg

3 weken na aanvang van de vlucht

5

ja

alleen week 5 spuiten

F

Product Z, WP, 1 maal 5 kg

5 weken na aanvang van de vlucht

5

ja

buffer

G

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

3 weken na aanvang van de vlucht

10

ja

H

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

5 weken na aanvang van de vlucht

10

ja

Figuur 4. Schema proefveld Abbenes.

Op 19 mei werden de eerste pophuidjes die uit de grond staken, gevonden. Dit was het begin van de vlucht
van de slawortelboorder. Op 9 juni werd in het middelste bed van elk veld het aantal uitvliegopeningen,
zichtbare poppen en pophuidjes die uit de grond staken, geteld. Door regen waren oude uitvliegopeningen
deels verdwenen. Alleen de 'zekere' gaatjes werden geteld. 11 juni (3 weken na aanvang van de vlucht)
werd de eerste bespuiting uitgevoerd. Direct na de bespuiting is er 10 mm beregend. Ook is er de dag van
bespuiting en de dag erna in totaal nog 4 mm regen gevallen.
De tweede bespuiting werd 22 juni uitgevoerd. Het gewas was nog nat van de dauw. Na de bespuiting
begon het te regenen. De beregening werd niet aangezet omdat voor de dagen na bespuiting veel regen
voorspeld werd. Op 22 juni heeft het minder dan 1 mm geregend, op 23 juni 25 mm en op 24 juni 8 mm.
De bespuitingen werden uitgevoerd met 1660 liter spuitvloeistof per hectare.
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3.2

Resultaten Abbenes

Tabel 2. Aantal pophuidjes, poppen en uitvliegopeningen in de grond. Geteld werd in het
middelste bed van elk veld op 9 juni 2004. Het totaal van deze rij wordt weergegeven.
STD staat voor de standaardafwijking, een maat voor de spreiding binnen de herhalingen.

Object
B

Controle inregenen

C

Product Z, WP, 2 maal 5 kg

D

Product Z, WP, 2 maal 10 kg

E
F

Spuitmoment
(weken na aanvang
van de vlucht)

Aantal

STD

9.5

5.0

3 en 5 weken

13.3

8.6

3 en 5 weken

10.8

5.4

Product Z, WP, 1 maal 5kg

3 weken

12.5

9.9

Product Z, WP, 1 maal 5 kg

5 weken

10.5

3.4

G

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

3 weken

9.0

8.2

H

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

5 weken

11.3

7.4

De verschillen in beginaantasting tussen de veldjes waren gering.

Tabel 3. Aantal actieve en beschimmelde rupsen en plekken met schimmelpluis per plant, 3-5 september 2004. STD
staat voor de standaardafwijking, een maat voor de spreiding binnen de herhalingen.

Object

Spuitmoment
(weken na aanvang
van de vlucht)

Rups
actief

STD

Rups
beschim
meld STD

Schimmelpluis STD

0.5

1.3

0.5

1.0

0.0

0.0

3 en 5 weken

1.1

1.5

0.3

1.2

0.0

0.0

3 en 5 weken

1.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

3 weken

1.1

2.8

0.8

2.1

0.0

0.0

5 weken

1.1

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3 weken

0.8

3.9

0.8

5.0

0.0

0.0

0.5

3.0

0.3

1.5

0.1

0.2

B

Controle inregenen

C

Product Z, WP, 2 maal 5 kg

D

Product Z, WP, 2 maal 10 kg

E

Product Z, WP, 1 maal 5kg

F

Product Z, WP, 1 maal 5 kg

G

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

H

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

5 weken

De behandelingen laten geen significante verschillen zien in aantal levende rupsen. De aangetroffen
beschimmelde rupsen waren rupsen van het vierde larvenstadium, dus grote exemplaren. Terwijl bij de
bespuiting rupsen van het eerste larvenstadium aanwezig waren. Dit duidt erop dat de schimmel lang in de
bodem aanwezig blijft. Rupsen die in een jong stadium worden aangetast en doodgaan, worden
waarschijnlijk niet teruggevonden. In de velden die 3 weken na aanvang van de vlucht bespoten waren lijken
meer beschimmelde rupsen aanwezig te zijn dan in de velden bespoten 5 weken na aanvang van de vlucht:
object E vs. F, en object G vs. H. Onverklaarbaar is waarom zowel bij de zwaarste dosering (2 maal 10 kg)
als de lichtste dosering (1 maal 5 kg) geen beschimmelde rupsen aangetroffen werden.
Ook in drie van de vier controle veldjes werden beschimmelde rupsen aangetroffen.
Na het beoordelen van de planten in september werd het perceel gerooid, waardoor verdere waarnemingen
in voorjaar 2005 niet mogelijk waren.
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4

Proef in Andijk

4.1

Proefveld en toepassing

De proef vond plaats in Andijk in het gewas Pioenroos op zware kleigrond. Het plantverband bestond uit 75
cm afstand tussen de rijen en 50 cm in de rij. Na elke 20 rijen was er een spuitspoor. Over het proefperceel
werden 32 veldjes verloot in een blokstructuur (Figuur 5). Elk proefveldje was 9 meter lang (= 18 planten)
en 10 rijen breed. De proef werd in 4 herhalingen uitgevoerd, herhaling 1-3 in de cultivar 'Monsieur Jules
Elie' en herhaling 4 in 'Sarah Bernhardt'.
De bespuitingen werden met de veldspuit van de teler uitgevoerd. Aan de horizontale spuitboom waren
verticaal koperen pijpen gemonteerd, die in elk pad hingen. Vlak boven de grond zaten drie Teejet
spleetdoppen; één rode dop met een afgifte van 1.8 l/min die op de grond in het pad spoot, en twee witte
doppen met een afgifte van 3.6 l/min. die zijwaarts waren gericht en spoten op de grond onder het gewas.
De spuitvloeistof kwam zo rechtstreeks onder het gewas op de bodem van de plantrij terecht (Figuur 6 &
7).
spuitspoor
buffer

buffer

buffer

1B

2B

3C

4E

1G

2C

3E

4B

1D

2H

3G

4H

IC

2G

3H

4J

IJ

2D

3D

4C

1H

2F

3F

4D

IE

2E

3J

4G

1F

2J

3B

4F

buffer
herh.l

buffer
herh.2

object
B

spuitspoor

spuitspoor
buffer

buffer
herh. 3

buffer
herh.4

spuitmoment

Dosering

Controle inregenen

inregenen
ja

C liProduct Z, WP, 2 maal 5 kg
D Product Z, WP, 2 maal 10 kg

3 en 5 weken na start van de vlucht

5+5

3 en 5 weken na start van de vlucht

10+10

ja

E

Product Z, WP, 1 maal 5kg

3 weken na start van de vlucht

5

ja

ja

F

Product Z, WP, 1 maal 5 kg

5 weken na start van de vlucht

5

ja

G

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

3 weken na start van de vlucht

10

ja

H

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

5 weken na start van de vlucht

10

ja

3 en 5 weken na start van de vlucht

10+10

ja

J § Product Z, ES, 2 maal 10 liter
Legenda
controle
Hweek 3 en week 5 spuiten
alleen week 3 spuiten
alleen week 5 spuiten
buffer

Figuur 5. Schema proefveld Andijk.
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Op 30 april werden de eerste pophuidjes gevonden die uit de grond staken. Dit was het begin van de vlucht
van de slawortelboorder. Op 21 mei is in de middelste rij van elk veld het aantal uitvliegopeningen, poppen
en pophuidjes die uit de grond steken geteld. Door regen zijn oude gaatjes deels verdwenen. Alleen de
'zekere' gaatjes werden geteld. Bij de eerste en laatste twee planten van een veldje zijn geen tellingen
verricht. Per veld werd dus bij 1 rij van 14 planten de telling uitgevoerd.
Op 21 mei (3 weken na aanvang van de vlucht) is de eerste bespuiting uitgevoerd met 8600 à 8900 liter
per hectare, op een vochtige grond. Op 22 mei is er 10 mm beregend. Daarnaast is er in de eerste drie
dagen na bespuiting in totaal ook 4 mm regen gevallen.
De tweede bespuiting werd 4 juni uitgevoerd met 4350 liter per hectare. De grond was nat door de
gevallen regen van die nacht. Op 3 en 4 juni heeft het in totaal ongeveer 12 mm geregend. Tijdens de
bespuiting was het 17°C en bewolkt, 's Middags was het zonnig. Na deze bespuiting is er niet beregend. De
eerste dagen na bespuiting heeft het minder dan 1 mm geregend.

Figuur 6. Bespuiting Andijk.

4.2

Figuur 7. De spuitdoppen hingen vlak boven de
grond.

Resultaten

Tabel 4. Aantal pophuidjes, poppen en uitvliegopeningen in de grond. Geteld op 21 mei 2004 in de middelste rij van elk
veld. Aantallen per 14 planten. STD staat voor de standaardafwijking, een maat voor de spreiding binnen de

Object

Spuitmoment
(weken na aanvang
van de vlucht)

Aantal

STD

34

14,5

75

12,1

B

Controle inregenen

C

Product Z, WP, 2 maal 5 kg

3 en 5 weken

D

Product Z, WP, 2 maal 10 kg

3 en 5 weken

50

10,9

E

Product Z, WP, 1 maal 5kg

3 weken

66

8,5

F

Product Z, WP, 1 maal 5 kg

5 weken

54

23,4

G

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

3 weken

57

22,7

H

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

5 weken

44

8,6

J

Product Z, ES, 2 maal 10 1

3 en 5 weken

64

20,2

Op het perceel was een zware aantasting aanwezig. De gemiddelde aanvangsaantasting varieerde van 33
tot 75 pophuidjes, poppen en uitvliegopeningen per 14 planten.
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Tabel 5. Aantal actieve en beschimmelde rupsen en plekken met schimmelpluis per plant, 5 oktober 2004.

Object
B

Controle inregenen

C

Product Z, WP, 2 maal 5 kg

D

Product Z, WP, 2 maal 10 kg

Spuitmoment
(weken na aanvang
van de vlucht)

Rups
beschim
meld

Rups
actief

Schimmel
pluis

0.2

ba

0.0

a

0.3

a

3 en 5 weken

0.8

c

0.8

a

0.3

a

3 en 5 weken

0.2

ab

0.0

a

0.6

a

ab

0.1

a

0.8

a

E

Product Z, WP, 1 maal 5kg

3 weken

0.2

F

Product Z, WP, 1 maal 5 kg

5 weken

0.3

abc

0.3

a

0.9

a

G

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

3 weken

0.8

be

0.4

a

1.3

a

H

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

5 weken

0.3

abc

0.5

a

1.4

a

J

Product Z, ES, 2 maal 10 1

3 en 5 weken

0.1

a

0.3

a

0.6

a

Gemiddelden in dezelfde kolom gevolgd door dezelfde letter verschillen niet significant (p=0.05).

Opvallend is het lage aantal rupsen per plant in vergelijking met de zware aantasting in het voorjaar van
2004. In het voorjaar werden gemiddeld meerdere pophuidjes en uitvliegopeningen per plant aangetroffen,
tegen hooguit één rups per plant in het najaar. Ook in de controle veldjes werden slechts lage aantallen
rupsen aangetroffen.
Bij alle objecten, inclusief het controle object, werden door Beauveria bassiana beschimmelde rupsen of
schimmelpluis aangetroffen. Mogelijk heeft de schimmel zich over het perceel verspreid, wellicht als gevolg
van gewaswerkzaamheden, of was Beauveria bassiana van nature al in de bodem aanwezig was.
Tabel 6. Aantal pophuidjes, poppen en uitvliegopeningen in de grond. Geteld op 4 juni 2004 en 19 mei 2005 in de
middelste rij van elk veld. Aantallen per 14 planten. STD staat voor de standaardafwijking, een maat voor de spreiding

Object

Spuitmoment
(weken na aanvang
van de vlucht)

19 mei '05

STD

4 juni '04 STD
34 14,5

B

Controle inregenen

1.8

2,0

C

Product Z, WP, 2 maal 5 kg

3 en 5 weken

3.5

3,5

75

12,1

D

Product Z, WP, 2 maal 10 kg

3 en 5 weken

6.5

6,5

50

10,9

E

Product Z, WP, 1 maal 5kg

3 weken

3.3

1,5

66

8,5

F

Product Z, WP, 1 maal 5 kg

5 weken

1.0

1,0

54

23,4

G

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

3 weken

2.0

1,2

57

22,7

H

Product Z, WP, 1 maal 10 kg

5 weken

2.5

1,1

44

8,6

J

Product Z, ES, 2 maal 10 1

3 en 5 weken

2.5

3,8

64

20,2

Er zijn op 19 mei 2005 geen duidelijke verschillen tussen de objecten in het aantal pophuidjes en
uitvliegopeningen per rij. De aantallen in mei 2005 liggen beduidend lager dan in juni 2004. Eén van de
objecten waar de minste aantasting werd waargenomen is het onbehandelde object. Bij het object met de
zwaarste dosering, 2 maal 10 kg, werden de meeste pophuidjes en uitvliegopeningen waargenomen.
Ook elders op het perceel in Andijk, dus buiten het proefveld, werd op 19 mei een door Beauveria bassiana
beschimmelde rups aangetroffen. Er is niet vastgesteld of het hier dezelfde Beauveria bassiana stam
betreft die Product Z bevat.
Doordat ook in de onbehandelde veldjes de aantasting laag is, kan niet geconcludeerd worden dat de
afname het gevolg is van de bespuiting met Beauveria bassiana. Wellicht is er een andere oorzaak. Is het
klimaat tijdens de eileg ongunstig geweest waardoor weinig eieren zijn afgezet, veel eieren niet zijn
uitgekomen of veel rupsen zijn gestorven? Ook kunnen er van nature al insectenpathogene schimmels in de
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grand aanwezig zijn. Een andere mogelijkheid is dat Beauveria bassiana door gewaswerkzaamheden
verspreid is tussen de veldjes en tevens naar de controle veldjes.
In een oriënterende proef zijn uit verschillende veldjes, 3B, 4D, 2J en elders op het perceel, grondmonsters
genomen waaraan in een petrischaal 10 wasmotlarven zijn toegevoegd. De controle behandelingen waren
wasmotlarven zonder grond, en wasmotlarven bespoten met Product Z. Na 10 dagen werd de sterfte van
de larven bepaald. In de controle behandeling zonder grond leefden alle larven. Bespuiten met Product Z
leidde tot 100% doding. Toevoeging van larven aan de genomen grondmonsters gaf een sterfte van 70 100%. Op een aantal dode larven groeide een Beauveria bassiana. Van deze beschimmelde larven zou
bepaald moeten worden of dit de Beauveria bassiana stam is die in Product Z aanwezig is. In dit project
was geen geld voor deze dure bepaling. Met de leverancier wordt overlegd of hij dat kan laten bepalen.

Figuur 8. Een door Beauveria bassiana aangetaste rups
van de slawortelboorder.
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1

Conclusies

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat Beauveria bassiana een goede bestrijder is van de
slawortelboorder Hepialus tupuünus L. Door de schimmel aangetaste rupsen zijn makkelijk aan te treffen in
en buiten het behandelde perceel.
Doordat in deze proeven Beauveria bassiana ook werd aangetroffen in de onbehandelde veldjes en de
aantasting bij alle behandelingen sterk daalde, kunnen geen conclusies worden getrokken over het optimale
spuittijdstip en de toe te passen dosering. De beste strategie op dit moment is het opsplitsen van de
dosering over meerdere bespuitingen met een interval van één tot twee weken. De bespuitingen moeten
worden uitgevoerd op het moment dat de larven boven in de grond aanwezig zijn, op een bij voorkeur
vochtige grond. Na de bespuiting het perceel beregenen om de sporen in de bovenste laag van de grond te
spoelen.
Perceel Abbenes
In de proef in Abbenes was de aantasting door slawortelboorder al bij aanvang van de proef gering. Aan het
eind van de proef was de aantasting in alle velden laag, en werden ook in de onbehandelde velden door
Beauveria bassiana beschimmelde rupsen aangetroffen. Het is niet mogelijk om conclusies te trekken over
het toepassingstijdstip en de benodigde dosering van Product Z om de slawortelboorder te bestrijden.
Perceel Andijk
Ook in het controle object nam de aantasting door slawortelboorder gedurende de proef sterk af, en werd
Beauveria bassiana aangetroffen. Ook was er geen duidelijk verschil in aantasting tussen de objecten. Het is
daardoor niet mogelijk om conclusies te trekken over het beste toepassingstijdstip en de benodigde
dosering van Product Z om de slawortelboorder te bestrijden.

5.2

Aanbevelingen voor onderzoek

In deze proef werd Product Z gespoten op het eerste larvenstadium, omdat dit stadium zich bovenin de
grond ophoudt. De volgende larvenstadia houden zich in een teelt van Pioenroos dieper in de bodem op. Bij
een oppervlakkig wortelend gewas zitten de rupsen minder diep in de grond.
Onbekend is welk larvenstadium het meest gevoelig is voor Beauveria bassiana. Als dat bekend is, dan zou
voor oppervlakkig wortelende gewassen een bespuiting elders in het jaar wellicht tot betere resultaten
kunnen leiden.

Beauveria bassiana kan ook saprofytisch leven. Toediening van compost aan de bodem heeft een positief
effect op Beauveria bassiana (Rosin et al., 1996). Wellicht is het mogelijk om de schimmel via compost aan
de bodem toe te dienen, en zo de schimmel dieper in de bodem in te brengen. En tevens via de compost
ervoor te zorgen dat de schimmel langer in de bodem aanwezig blijft.
Schimmels van het type waartoe ook Beauveria bassiana behoort, infecteren vaak verzwakte individuen.
Door gelijktijdig met het spuiten van de schimmel een lage dosering insecticide mee te spuiten kan de
werking sterk verbeterd worden. Dit principe is aangetoond voor een vlinder in aardappels (Fedorinchik,
1977). Onderzocht zou kunnen worden of dit ook opgaat voor rupsen van de slawortelboorder. Een eerste
vereiste is dan wel dat er een insecticide toegelaten is. Maar misschien zijn de larven ook op een andere
manier te verzwakken.
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