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Een koolteler hoef je niet te overtuigen van
de meerwaarde/noodzaak van de nieuwe
generatie insecticiden. Wie deze betere
middelen tijdig inzet, kan de cyclus van de
vroegste belagers afremmen en zelfs
stilleggen. We vinden nu heel weinig
poppen van het gevreesde koolmotje,
waardoor de druk van dat motje op veel
velden weggevallen is. Toch is het verhaal
nog niet ten einde. Er zijn nog heel wat
hinderissen tot aan de finish.
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Vervolgschema
in spruitkolen

12

Boer&Tuinder • 5 september 2019

nd

Gewasbescherming

Geert Verhiest, Sanac Fyto

bo

De meeste spruitkoolpercelen tonen geen tekenen van droogte- en
hittestress. In het beste geval hebben we nu een ‘oerwoud’ van bladeren.
Dat is een ideaal microklimaat voor enkele bijkomende belagers, die nu
nog schade kunnen veroorzaken onderaan in het gewas.

Nog steeds opletten voor rupsen
Ieder jaar zijn koolmotjes heel actief in
de eerste dagen van juni. Dat is door
gaans de eerste vluchtpiek. Dankzij
tijdig ingrijpen en herbehandelen,
hebben veel telers de schade kunnen
beperken. Vandaag zien we op som
mige velden toch nog hier en daar een
motje vliegen. Waarschijnlijk waren die
overgebleven motjes tijdens de behan
delingen al in het popstadium en heb
ben ze daardoor de bespuitingen over
leefd. Let wel, ook een kleine populatie
koolmotjes kan later toch nog aanzien
lijk schade aanrichten. De kans dat je
straks de rupsjes van het koolmotje
nog kan raken in het ‘oerwoud’ van
bladeren is zeer klein. ->
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In een vroegere bijdragen brachten we
al een overzicht van de werkingsgraad
en de werkingswijze van de insectici
den in kolen. Dankzij dit ruime aanbod
zijn de spruitjes op de meeste percelen
tot nu toe behoorlijk goed beschermd.
Toch moeten we aandachtig blijven,
want er liggen nog veel belagers op de
loer onderaan in het gewas.
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De volgende insecten zijn
met enkele degelijke behandelingen onder controle:
koolvlieg, koolmotjes en
rupsen, koolwittevlieg.
Nu opletten voor de kolonisatie op de onderste spruitjes
van bladluizen, trips, aardvlooien en slakken.
Zelfs een klein aantal rupsen kan
nog veel schade aanrichten.
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Aardvlooien zijn terug

In een eerdere bijdrage hebben we dit
probleem al eens uitgebreid besproken.
Uiteindelijk zijn deze kevertjes nooit
verdwenen en we zien ze nu opnieuw,
vooral onderaan in het gewas, op de
onderste spruitjes. Deze kleine kever
tjes kunnen later veel schade veroorza
ken aan de spruitjes. Ze schrapen
oppervlakkig aan de blaadjes van de
spruitjes. Dat gekwetste bladweefsel
wordt nadien zwart en kan zelfs rotten.
De vraag is hoe je deze kleine kevertjes
nog kunt raken diep in het gewas ...
Wie op tijd Benevia toepaste, heeft
alvast de populatie kunnen terug
schroeven.

co

py

rig

ht

Bo

Kooltelers weten dat iedere koolvlieg
in een gewas met al ontwikkelde sprui
ten een groot gevaar betekent, want
onder de huidige weersvoorwaarden
(dauw ’s morgens) kan ieder afgelegd
eitje straks een made worden. Op heel
wat velden zien we onderaan in het
gewas aangetaste en rotte spruitjes,
met een made van de koolvlieg erin. De
bestrijding is pas succesvol als je
behandelt tijdens de vlucht of wanneer
de koolvlieg het perceel invliegt. Zodra
de eitjes afgelegd zijn tussen de schut
blaadjes van de spruiten, is het te laat.
Een pyrethroïde, Tracer, Conserve Pro,
Boomerang en Benevia kunnen de
schade beperken. Het assortiment van
de pyrethroiden (Karate, Decis …) is
alleen succesvol wanneer je de vlie
gende vliegen kunt raken. Je hebt dus
pech wanneer je vandaag behandelt en
er overmorgen opnieuw koolvliegen
invliegen. Tracer, Conserve Pro en Boo
merang hebben een zekere werking op
maden die je direct kunt raken en op
maden die eten aan een behandeld of
geraakt blaadje. Ook een ontloken
larve die een geraakt eitje opeet, zal
sterven. Je moet er dus voor zorgen dat
de spuitoplossing zich zo goed moge
lijk in het gewas verdeelt.
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Late koolvlieg komt steeds terug

De witte vlieg doorloopt een cyclus,
met meerdere generaties per sei
zoen. Telers hebben inmiddels
geleerd dat je een cyclus niet
plots kunt stoppen. Alleen
door op tijd en regelmatig te
behandelen, kan je deze cyclus
uiteindelijk afremmen en stil
leggen. Movento en de kanten-klare formulering van Ultor
worden om die reden al heel vroeg
in het seizoen toegepast. Dit jaar
zijn de telers heel vroeg gestart. Dat
heeft zeker bijgedragen aan de lage
schadedrempel vandaag. Ook nieuw
komer Benevia heeft een nevenwerking
tegen de larven van de witte vlieg.
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De rupsen van het koolwitje en de
kooluil hebben zich dit jaar nog niet
echt agressief gedragen, maar door
gaans starten de vluchtpieken van de
kooluil pas half augustus. Je moet
regelmatig blijven behandelen tegen
rupsen.

Trips werd een nieuwe vijand
Bij sommige telers ligt de kennisma
king met trips vorig seizoen nog
vers in het geheugen. Neder

Witte vliegen in sommige regio’s
Net zoals bladluizen zijn witte vliegen
snavelinsecten die aan de bladeren
zuigen en nadien een suikerachtige
substantie afscheiden, honingdauw
genoemd. Deze plakkerige honing
dauw is aanvankelijk kleurloos, maar
de schimmels waar hij een voedings
bodem voor vormt, zullen hem zwart
kleuren.
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In Nederland hebben
telers veel last van
trips. Ook wij zullen
rekening moeten
houden met trips
omdat het uienareaal
stijgt en veel tripsen
migreren tijdens de
oogst van uien.

Aardvlooien zijn teruggekeerd op een
moment dat je ze bijna niet meer kunt
raken. Ze prikken en eten oppervlakkig aan de jonge schutblaadjes van
spruitjes. Die verkleuren nadien
zwart en worden waardeloos.

landse telers vrezen al vele jaren deze
donderbeestjes in hun spruitkoolveld.
In enkele teelten is trips heel gevreesd
wanneer het warm en droog is, want
bij die weersvoorwaarden gaat de ont
wikkelingscyclus heel snel. Veel tripsen
houden zich schuil in granen, uien en
mais. Wanneer die gewassen geoogst
worden, migreren de tripsen allemaal
naar een ander aantrekkelijk gewas, in
ons geval spruitkolen of wittekolen.
De proefcentra hebben dit jaar voor het
eerst ook deze donderbeestjes gemo

Tabel 1. Overzicht van insecticiden en hun werkingsgraad
Pyrethroiden

Rupsen

Aardvlooien

Melige
koolluis

Groene
luizen

Witte
vlieg

Trips

Koolvlieg

✱✱

✱✱

✱

✱

✱

✱

✱✱ ✱

✱✱

✱

-

-

-

-

-

Affirm

✱✱ ✱

-

-

-

-

-

-

Coragen

✱✱ ✱

✱

-

-

-

-

✱

Tracer

✱✱ ✱

-

-

-

-

✱ ✱ (✱)

✱✱

Benevia

✱✱ ✱ ✱

✱✱ ✱

✱

✱✱

✱ (✱)

✱✱ ✱

✱✱

Antilop

-

✱ ✱ (✱)

✱

✱✱ ✱

✱ (✱)

-

Plenum

-

+

✱ (✱)

✱✱ ✱

✱

-

Pirimor

-

-

✱ ✱ (✱)

✱✱ ✱

-

-

Movento

-

-

✱✱ ✱

✱✱ ✱

✱✱ ✱

✱ ✱ (✱) 1

Ultor

-

-

✱✱ ✱

✱✱ ✱

✱✱ ✱

✱ ✱ (✱) 1
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systemische werking van imidacloprid
beschermt de de onderste spruitjes
tegen zuigschade tot aan de oogst.
Wanneer er vanaf september toch een
invliegende bladluis zich wou vestigen
op de onderste spruitjes, werd die bij
het zuigen nog volledig bestreden.
Anders dan bij bieten werd er bij
spruitkool geen derogatie toegekend
voor het gebruik van neonicotinoïden.
De kans dat we dit jaar onderaan in het
gewas toch last zullen hebben van
bladluizen is dus heel groot. We heb
ben in de teelt wel degelijke bladluis
middelen voorhanden, maar toch

rig

Bladluizen

-

ht

nitord. Bij warme dagen telden ze tot
300 tripsen per blauwe plakval. Hou
dus als spruitkoolteler rekening met
een buurtperceel van uien, dat heel veel
trips kan huisvesten. Vooral bij de
oogst van uien is er een grote kans op
een grootschalige migratie, maar hoe
kan je deze heel kleine beestjes raken
in zo’n massaal gewas?

-

wordt gevreesd dat de onderste spruit
jes gekoloniseerd zullen worden
ondanks deze middelen. Er is nu nog
voldoende sapstroom in alle spruitjes
die verbonden zijn aan een bladsteel,
maar wanneer de onderste bladeren
afvallen en de spruitjes geen bladsteel
meer hebben, zullen de opname en
verdeling van de toegepaste systemi
sche middelen afzwakken en het resul
taat zal onvoldoende zijn. Hopelijk
kunnen nuttige insecten zoals gaas
vliegen, sluipwespjes en zweefvliegen
de populaties onder controle hou
den. n
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Tot vorig jaar kon je het gewas een heel
seizoen lang vrijhouden van bladluizen
dankzij een plantbakbehandeling met
imidacloprid (Confidor …). De zeer

Je ziet hier een sluiswespje dat eitjes
legt in het lichaam van een bladluis.
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(1) Alleen tegen de larven
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Middelen met een sterke bladluiswerking
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Middelen met een sterke rupsenwerking
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Spuittechniek
Het is nu belangrijk om voldoende
spuitoplossing diep in het gewas te
krijgen. Met een luchtmengdop is
dat mogelijk, aangezien deze dop
pen grove druppels vormen, die
door hun gewicht dieper in het
gewas kunnen doordringen. Een
mengluchtdop produceert eigenlijk

met luchtbelletjes gevulde druppels,
die uit elkaar spatten in kleine
druppeltjes wanneer ze in contact
komen met een horizontaal bladop
pervlak (zie figuur). Lucht
mengdoppen of venturiedoppen zijn
dus ideaal, maar je gebruik het best
voldoende water (400 l per hectare).
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