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Insecten bestrijden
in kolen
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De cyclus
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Wanneer je een plant ziet met veel
kevers, schiet je beter niet meteen in
actie, want er zullen wellicht binnenkort eerder afgelegde eitjes ontluiken.
Bestrijd dus liefst pas wanneer de
vraatzuchtige opgroeiende larven
tevoorschijn komen en er veel planten
aangetast zijn. De schade in het veld zie
je het best vanuit de tractor, bijvoorbeeld wanneer je de aardappelen
behandelt tegen de plaag. Gelukkig zitten de kevers en hun roodgekleurde
larven hoog in het gewas en zijn ze dus
ook snel op te merken.
Tegen de coloradokever zijn alleen Tracer, Conserve Pro, Boomerang en
Coragen toegelaten. De gebruikte
insecticiden hebben voornamelijk een
maagwerking en zijn zeer succesvol,
want wanneer het insect veel blad
opeet, neemt hij terzelfdertijd ook veel
insecticide op. Al na enkele dagen zie je
de populatie verdwijnen.
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In het vroege voorjaar ontwaakt de
kever in de grond uit zijn overwinterde
pop (1). Die was de laatste stap in de
levenscyclus van een kever die het
vorige jaar uit het gewas gevallen was
(2) en tijdens de aardappeloogst met
de grond gemengd werd, diep genoeg
om te overwinteren. Je kan dus spreken
van een grondgebonden cyclus.
De pasgeboren kever gaat op zoek naar

De bestrijding

er

We zien opnieuw massaal veel coloradokevers en hun larven. Behandel niet
te snel, maar laat de kolonisatie anderzijds niet uit de hand lopen. De kevers
eten snel en door hun vraatzucht
nemen ze voldoende insecticide op.
Daardoor laat het bestrijdingsresultaat
niet lang op zich wachten.

voedsel. Dat voedsel is zeer eenzijdig en
beperkt zich tot planten die behoren tot
de nachtschadefamilie. Op dat moment
van het jaar zijn er op het veld waar hij
geboren wordt meestal niet veel aardappelen. Hij vindt wel zwarte nachtschade én opslagplanten (3) van aardappelen van het vorige jaar. Nadien trekt
hij naar aardappelpercelen (4) in de
buurt. Aanvankelijk zie je volwassen
kevers die slechts een beetje eten, vooral
paren en nadien massaal eitjes afleggen.
Uit deze eitjes komen dan veel roodoranje larven tevoorschijn, die logischerwijze wel veel eten om te groeien.
In het veld heb je dus vaak veel generaties: de volwassen kever en zijn larve
stadia (5). De larve kleurt licht oranje
als ze volledig ontwikkeld is en bijna
gaat verpoppen. In dit stadium kan ze
wel eens een bestrijdingsactie overleven. Vlak voor ze verpopt, laat de larve
zich op de bodem vallen (6) en kruipt
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Coloradokever
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enkele centimeters de grond in. Dit
stadium kan later voor een zogenaamde zomerkever (7) zorgen. We
krijgen dus steeds vaker twee cyclussen
per jaar en je moet ook een langere tijd
alert zijn.
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De gewassen hebben de hete dagen tot nu toe zeer goed verdragen.
Doordat er voor de grote hitte nog voldoende neerslag gevallen was
en er dus genoeg bodemvocht kon verdampen, was de luchtvochtigheid
op grondniveau hoog. In combinatie met warmte geeft dat uiteraard
nog een extra groeistoot. De vraag is nu hoe lang de gewassen dat
zullen waarderen. De beregeningsinstallaties zijn inmiddels weer
actief. In deze bijdrage focussen we op de coloradokever en op
insecten in spruitkool.
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De levenscyclus van de coloradokever start in de grond.

Bestrijdingsplicht
Op de website van FAVV lezen we het
volgende: ‘Bestrijding van deze insecten is verplicht. Het FAVV zal erover
waken dat ze correct toegepast wordt
en zal indien nodig de onmiddellijke
uitvoering van deze maatregelen
opleggen op kosten van de verantwoordelijke van de teelt/de eigenaar.
Bijzondere aandacht moet gaan naar
het vernietigen van aardappelopslag,
die de ontwikkeling en verspreiding
van de coloradokever bevordert, maar
ook van talrijke andere aardappelplagen en -ziekten. Gezien de omvang van
het probleem in bepaalde gebieden,
kan het FAVV niet voor elk besmet perceel nagaan of de juiste bestrijdingsmaatregelen toegepast worden. We ->
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Vlastelers zagen in het voorjaar heel veel
aardvlooien bij de opkomst van het
gewas. Die kleine kevertjes prikken de
jonge groeipunten en zuigen ze leeg. Een
kwetsbaar kiemplantje kan daardoor
verloren gaan. Ook andere gewassen,
zoals bieten, gelegen naast een veld met
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Aardvlooien in bijna alle
percelen
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Deze coloradokevers werden bij het
oogsten van de boontjes meegenomen
naar de fabriek. Ze kunnen gelukkig
via allerlei behandelingstechnieken
eruit gehaald worden, maar 100%
garantie is moeilijk haalbaar. Zulke
situaties moeten op het veld aangepakt worden.
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We kennen allemaal het spreekwoord
‘Groeien als kool’. Van spruitkool konden we enkele weken geleden eigenlijk
hetzelfde zeggen. Door de weelderige
bladmassa die de grond nu bedekt, zal
de bodem hopelijk minder snel uitdrogen. Nu moeten we vooral focussen op
het bestrijden van insecten die graag
vertoeven in dit ‘oerwoud van bladeren’
en er zich vermeerderen.

ht

Ook de groente-industrie vraagt aan
alle telers om voldoende aandacht te
schenken aan het bestrijden van de
coloradokever. Groentetelers kunnen
aardappelopslag niet bestrijden met
herbiciden. Wanneer dan plots coloradokevers en hun larven deze opslagplanten massaal beginnen te koloniseren, denken ze soms: ‘Laat die de
opslag maar helemaal opeten.’ Maar bij
de oogst van spinazie, bonen en erwten
worden deze insecten dan meegenomen tot in de fabriek. In het verwerkingsproces kunnen ze er wel uitgehaald worden, maar geen enkel
systeem geeft 100% zekerheid. Wanneer er dan toch een insect in een verpakking terechtkomt, zal dat via de
sociale media heel snel wereldnieuws
worden. Het is dus niet meer dan nor-

Spruitkool

vlas hadden last van aardvlooien. We
hebben dat probleem al eens besproken
in een eerdere bijdrage. Uiteindelijk zijn
deze kevertjes nooit verdwenen en we
merken ze nu vooral op in de hartbladeren van de spruitkolen. Ze kunnen later
veel schade veroorzaken aan de spruitjes
zelf. Besteed dus nu voldoende aandacht
aan de bestrijding, want wanneer de
planten straks groot worden, kan je ze
niet meer raken om ze te bestrijden.
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Coloradokever bij het oogsten
van groenten

maal dat er eisen gesteld worden.
In alle teelten zijn er insecticiden met
een heel korte wachttermijn. Vraag
informatie aan een landbouwkundige.

Bo

vragen daarom aan alle betrokkenen
om snel de nodige maatregelen te
nemen, zodat de impact van deze plaag
de komende jaren zo veel mogelijk
beperkt kan worden.’

Aardvlooien prikken en eten oppervlakkig aan de jonge schutblaadjes
van spruitjes, die nadien zwart
verkleuren en waardeloos worden.
Je moet de aardvlooien nu aanpakken,
want later in het seizoen kan je ze
nog moeilijk raken in een volumineus
gewas.

Kolonies van de melige koolluis merk
je heel snel op door de gele en ook licht
misvormde bladeren.

Melige koolluis
Aan de gelige vlekken op de bladeren
zie je dat er melige koolluis aanwezig
is. Deze verkleuring is het gevolg van
een soort allergische reactie op het giftige speeksel van deze luizensoort, dat
via het prikken in het blad gebracht
wordt. Doordat het gebruik van imidacloprid (o.a. Confifor als handelsnaam)
verboden is, wordt de bestrijding van
luizen in spruitkool complexer. Straks
verwachten we bovendien groene perzikluizen, die pas laat in het seizoen de
onderste spruitjes zullen koloniseren.

Koolwittevlieg
In het grensgebied met Frankrijk, maar
ook in de regio Heuvelland, Ieper en
Poperinge zien we dit jaar opnieuw
meer witte vlieg. Net als bladluizen zijn
witte vliegen snavelinsecten. Ze zuigen
aan de bladeren en scheiden nadien ->
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Nu moet je vooral voorkomen dat de populatie koolmotjes zich kan
opbouwen, want later in een groot gewas kan je de onderste spruitjes moeilijker raken met een insecticide.

Wanneer rupsen bestrijden?

er

Vlinders doorlopen in hun
levenscyclus verschillende stadia: volwassen vlinder – ei –
rups – pop. Door het warme
weer kunnen de rupsengeneraties elkaar snel opvolgen, waardoor je binnenkort alle stadia in
het gewas kunt opmerken.
Vanaf dat ogenblik is de populatie bijna niet meer te controleren, want poppen zijn volledig
ongevoelig voor bestrijdingsmiddelen.

Bo

olen trekken heel veel vlinders aan. De rupsen van het koolwitje en de kooluil zijn vrij
groot en je kunt ze gemakkelijk raken en
bestrijden. Het koolmotje wordt het meest gevreesd,
want zijn rupsen – die later in het seizoen de kleine
spruitjes volledig kunnen doorboren en waardeloos
maken – zijn klein en bijzonder beweeglijk. De
vluchtpieken van het koolmotje zijn elk jaar ongeveer hetzelfde: eind mei, eind juni en eind juli zijn
hun bekende vluchtmomenten.
Eind mei was hun aantal heel beperkt, maar vandaag is de vluchtpiek fors toegenomen. Het is nu dus
het ideale moment om ze goed te bestrijden. Zorg
ervoor dat de rupsjes zich niet kunnen verpoppen,
want de volgende generatie kruipt steeds dieper in
het gewas, waar ze later de onderste spruitjes
volledig zullen beschadigen.
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Nu opletten voor
koolmotjes en hun
gevaarlijke rupsjes

2

1. Een volwassen vlinder kan je
alleen bestrijden met een
pyrethroïde (Karate, Decis,
Patriot, Cyperb …). Deze
middelen werken bijna uitsluitend via contact.
2. De insecticiden Benevia,
Coragen en Affirm hebben
een ovicidewerking (eidodend). Wanneer een rupsje
geboren wordt, zal het eerst
de eischaal opeten. Pas
nadien eet het zijn eerste
bladgroen. Wanneer je de
eitjes kunt raken met zo’n
insecticide, nemen de jonge
rupsjes dus al onmiddellijk
een stukje giftige eischaal op.
3. Wanneer rupsen aan de bladeren beginnen te eten,
nemen ze de hoogste dosering insecticide op. Middelen
met een maagwerking
(Benevia, Affirm, Coragen,
Tracer, Steward …) zijn dan
ook het meest succesvol. De
maagwerking van de groep
van de pyrethroïden is zwak.
4. Een pop is een niet-actief
stadium. Ze kan op geen
enkele manier een insecticide
opnemen.

3
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Een ruim aanbod van
insecticiden
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De tabel hierbij toont het volledige
aanbod van insecticiden in kolen. Om
te scoren moet je rekening houden met
de uiteindelijke werkingsgraad van de
insecticiden, maar om rupsen te
bestrijden, hou je daarnaast ook het
best rekening met de werkingswijze
(zie pagina 33).
Steward, maar ook Tracer, wordt opgenomen via de waslaag van het blad en
zal dus vretende rupsen bestrijden
dankzij zijn maagwerking. Er is wel een
minder uitgesproken contactwerking.
Benevia en Affirm zijn de recentste
nieuwkomers. Ze hebben een tijdelijke
toelating van 120 dagen (van 1 juli tot
en 29 oktober). Affirm en Benevia worden opgenomen in de waslaag en verplaatsen zich naar de onderzijde van
het blad. Dat is belangrijk om ook aan
de onderkant van het blad rupsen te
bestrijden. Deze middelen hebben ook
een ovicidewerking, zodat een pasgeboren rupsje ook via de schaal bestreden wordt wanneer je het eitje raakt. n
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Een witte vlieg zet haar eitjes af in een
wit poederachtig cirkeltje aan de
onderkant van de bladeren. Via de
honingdauw die de vlieg afscheidt,
bevuilt ze de spruitjes.

Bo

een suikerachtige substantie af,
honingdauw genoemd. Deze plakkerige, aanvankelijk kleurloze substantie
vormt een voedingsbodem voor schimmels die de honingdauw zwart kleuren.
Bij spruitkool zitten de witte vliegjes
vooral in de kop van de plant, maar de
afgescheiden honingdauw valt dan op
lager gelegen spruitjes. Door die roetdauwschimmel worden de spruiten
uiteindelijk ook zwart en je kunt ze niet
meer verhandelen.
De volwassen, rondvliegende vliegjes
kan je praktisch niet bestrijden. De
bestrijding is vooral gericht op de larven. Op de onderkant van de bladeren
zie je witte poederachtige cirkeltjes
met eitjes erin. Uit deze eitjes komen
nadien de larven tevoorschijn. Laat de
populatie niet uitbreiden, evenmin als
bij bladluizen.
Al meerdere jaren waren de resultaten
van een opeenvolgende behandeling
met Movento zeer positief. Verleden
jaar werd ook Ultor 150 OD toegelaten.
Het middel heeft dezelfde werkzame
stof als Movento, maar wel in een
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andere concentratie. Het is een kanten-klare formulering, waaraan je geen
uitvloeier hoeft toe te voegen. Combineer beide middelen zo weinig mogelijk met andere middelen.

Insecticiden en hun werkingsgraad
Erkenning in …
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bloemkool

spruitkool

sluitkool

Rupsen

Aardvlooien

Melige
koolluis

Groene luis

Witte vlieg

Koolvlieg
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Middelen met overwegend een rupsenwerking
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Steward

Middelen met overwegend een bladluiswerking
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Antilop, Gazelle ...
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