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Belagers in
de spruitkoolteelt
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Gewasbescherming

nd

‘Groeien als kool’ is een veelgebruikt spreekwoord wanneer een gewas
heel snel groeit. Dankzij regelmatige regenbuien wordt het gewas nu
plots een weelderige bladmassa. Een ideaal ‘oerwoud’ van bladeren
waar insecten zich maandenlang kunnen schuilhouden, vermeerderen
en schade berokkenen. Het aantal belagers is de laatste decennia
toegenomen, waardoor spruitkooltelers een grote ‘financiële’ moeite
moeten doen om het gewas vrij te houden van vraat.
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Evolutie van de insectendruk
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Actuele belagers

koolzaad en andere gezaaide kolen
kunnen aardvlooien de groeipunt van
jonge kiemplantjes prikken en zelfs
vernietigen. De laatste jaren zien we
ook steeds meer aardvlooien in spruitkool. Deze kleine kevertjes kunnen
later veel schade veroorzaken aan de
spruitjes zelf. Ze schrapen oppervlakkig aan de blaadjes van de spruitjes en
dit gekwetste bladweefsel wordt
nadien zwart en kan zelfs gaan rotten.
Je besteedt nu dus best voldoende aandacht aan de bestrijding van aardvlooien want wanneer de planten
straks te groot worden, kan je deze
kevers niet meer raken (lees: bestrijden). Wie op tijd Benevia toepast, kan
de populatie terugschroeven.
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In een jong gewas moet je nu deze
aardvlooien aanpakken. Later in het
seizoen zijn ze in een volumineus
gewas moeilijk te raken (lees: te
bestrijden). Aardvlooien prikken en
eten oppervlakkig aan de jonge schutblaadjes van spruitjes die nadien zwart
verkleuren en waardeloos worden.
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Aardvlooien. Vlastelers worden al
jaren geconfronteerd met aardvlooien
tijdens de opkomst van het vlas. Ook in
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Een decennium geleden kon je met
weinig middelen het toen beperkte
aantal belagers gemakkelijk onder controle houden. De groep van de pyrethroïden (Karate, Decis, e.a.) waren
nog heel effectief en enkele eveneens
breedwerkende organofosforinsecticiden (Perfekthion, Dursban) met een
lange nawerking zorgden voor een
complete bestrijding … aan een redelijk lage kostprijs. Vandaag is de situatie helemaal anders. We hebben nu
plots veel meer belagers (zie figuur
rechts) en de nieuwe generatie insecticiden is ook veel duurder geworden.
Toch moet je een koolteler vandaag
niet meer overtuigen van de meerwaarde of noodzaak van deze nieuwe
generatie insecticiden. Dankzij een tijdige inzet van deze betere middelen
worden de cyclussen van de vroegste
belagers afgeremd en zelfs stilgelegd.
Maar er zijn nog heel wat hinderissen tot
aan de finish. Dit maakt het kostenplaatje voor de gewasbescherming veel
hoger dan een decennium geleden.
Tweeduizend euro is de minimale kostprijs geworden om het gewas te beschermen. Tien jaar geleden kon je afsluiten
met een investering in gewasbeschermingsmiddelen van duizend euro. Dertig jaar geleden zorgden vier behandelingen in een seizoen voor een volledige
bescherming en ikzelf herinner mij nog
een totale kostprijs van minder dan
tienduizend oude Belgische frank …
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Melige koolluis. Dit jaar was melige
koolluis een van de vroegste belagers
in vele percelen. De aanwezigheid van
melige koolluis kan je zien aan de
gelige vlekken op de bladeren. Deze ->

De figuur toont alle belagers die
tijdens een groeiseizoen schade
kunnen aanrichten aan het gewas.
Volgende insecten zijn met enkele
degelijke behandelingen onder
controle te houden
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koolvlieg
koolmotjes en rupsen
koolwittevlieg

Opletten voor de kolonisatie op
onderste spruitjes van
4 bladluizen
5 trips
6 aardvlooien
7 slakken

Kolonies van melige koolluis kan je
heel snel zien aan de gele en ook licht
misvormde bladeren.
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Bestrijdingsmomenten
van rupsen

Enkele insecticiden hebben een
zogenaamde ovicide werking. Wanneer
een rupsje geboren wordt, begint het eerst
de eischaal op te eten en pas nadien eet
deze boorling het eerste bladgroen.
Wanneer eitjes geraakt worden door een
insecticide, dan nemen jonge rupsjes dus
al onmiddellijk een stukje giftige eischaal
op. Deze werkingswijze noemen we een
ovicide werking. Benevia, Coragen en
Affirm hebben deze eigenschap.
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Wanneer rupsen aan de bladeren
beginnen eten, nemen ze de hoogste
dosering insecticide op. Middelen met een
maagwerking zijn dan ook het meest
succesvol. Voorbeelden zijn Benevia,
Affirm, Coragen, Tracer en Steward. De
maagwerking van de groep van de
pyrethroïden is zwak.
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Zelfs een klein aantal rupsen kan nog
veel schade aanrichten.

ht

Een volwassen vlindertje kan je enkel
bestrijden met een pyrethroïde (Karate,
Decis, Patriot, Cyperb, e.a.). Deze middelen
werken bijna uitsluitend via contact.

Een pop is een niet-actief stadium en kan
op geen enkele manier een insecticide
opnemen.
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den we wittevlieg in alle teeltgebieden.
Wittevliegen zijn net als bladluizen snavelinsecten die zuigen aan de bladeren
en nadien scheiden ze 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
wittevliegjes vooral in de kop van de
plant, maar de afgescheiden honingdauw valt dan op lager gelegen spruitjes.
De spruiten worden uiteindelijk door die
roetdauwschimmel ook zwart waardoor
je ze niet meer kunt verhandelen. De
bestrijding van de volwassen rondvliegende vliegjes is praktisch niet mogelijk,
de bestrijding is vooral gericht op de larven ervan. Op de onderkant van de bladeren zie je witte poederachtige cirkeltjes met daarin de eitjes. Uit deze eitjes
komen nadien de larven tevoorschijn.
Laat net als bij bladluizen de populatie
niet uitbreiden. De ervaring leert ons dat
een tijdige behandeling met Movento of
Ultor de uitbreiding en kolonisatie kan
voorkomen. Vernoemde middelen zo
weinig mogelijk combineren met andere
middelen.
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De levenscyclus van het rupsen doorlopen
verschillende stadia sen vlinder – ei – rups –
pop. Door het warme weer kunnen de
generaties van rupsen elkaar snel opvolgen en
binnenkort kunnen alle stadia in het gewas
voorkomen. Vanaf dat ogenblik hebben we
een bijna niet meer te controleren populatie,
want poppen zijn volledig ongevoelig voor
bestrijdingsmiddelen.

1

Een wittevlieg zet haar eitjes af in wit
poederachtige cirkeltjes aan de onderkant van de bladeren. Grote populaties
wittevlieg bevuilen via hun afgescheiden honingdauw dan de spruitjes.
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Nu opletten voor koolmotjes en hun
gevaarlijke rupsjes. Kolen trekken heel
veel vlinders aan, maar van alle vlinders is het koolmotje het meest
gevreesd. De rupsen van het koolwitje
en de kooluil zijn vrij groot en ook
gemakkelijker te raken en te bestrijden.
De rupsen van het koolmotje daarentegen zijn klein en bijzonder beweeglijk.

nd

vlekken zijn het gevolg van een kleine
kolonie van melige koolluis die via het
prikken een soort toxine in het blad
bracht. De verkleuring is dus een soort
van allergische reactie op het giftige
speeksel van deze luizensoort. Een tijdige behandeling met Movento of Ultor
was op vele percelen een noodzaak.

Ze kunnen later in het seizoen kleine
spruitjes volledig doorboren en waardeloos maken. De vluchtpieken van
koolmotjes zien er elk jaar ongeveer
hetzelfde uit. Eind mei, eind juni en
eind juli zijn hun gekende vluchtmomenten. Eind mei was hun aantal heel
beperkt, maar vandaag is de vluchtpiek
fors toegenomen. Het is nu dus het
ideale moment om de kleine en zeer
beweeglijke rupsjes van het koolmotje
goed te bestrijden. We moeten er dus
nu voor zorgen dat de kleine rupsjes
zich niet kunnen verpoppen, want de
volgende generatie kruipt steeds dieper
in het gewas om later de onderste
spruitjes volledig te beschadigen.
Koolwittevlieg. Aanvankelijk was de
koolwittevlieg het actiefst in het grensgebied met Frankrijk, de regio Heuvelland, Ieper en Poperinge. Vandaag vin-

Late koolvlieg komt steeds terug. Kooltelers weten dat iedere koolvlieg in een
gewas met al ontwikkelde spruiten een
groot gevaar betekent, want onder de
huidige weersvoorwaarden (dauw
’s morgens) kan ieder afgelegd eitje
straks ook een made worden. De bestrijding is pas succesvol wanneer een
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Groene perzikluis koloniseert later op
spruitjes. Een plantbakbehandeling
met imidacloprid (Confidor, e.a.) kon
een gewas een heel seizoen lang vrijwaren van bladluizen. Deze verzekering is
nu weggevallen en daardoor moet je op
tijd groene perzikluizen monitoren en
aanpakken. We hebben in de teelt wel
degelijke bladluismiddelen voorhanden,
maar gevreesd wordt dat ondanks de

Bladluizen koloniseren de onderste
spruitjes, maar er is in deze spruitjes
nog onvoldoende sapstroom voor een
degelijke bestrijding.

Ruim aanbod van insecticiden
Tabel 1 toont het volledige aanbod van
insecticiden in kolen. Wil je scoren,
dan is het belangrijk om rekening te
houden met de uiteindelijke werkingsgraad van de insecticiden. Voor de
bestrijding van rupsen houd je naast de
werkingsgraad best ook rekening met
de werkingswijze. Daarover lees je
meer op pagina 24. n

Tabel 1. Overzicht van insecticiden en hun werkingsgraad
Rupsen

Groene
luizen

Witte
vlieg

Trips

Koolvlieg

Aardvlooien

Melige
koolluis

✶✶
✶✶
✶
Middelen met een sterke rupsenwerking
Steward
✶✶
✶

✶

✶

✶

✶ ✶ (✶)

Affirm

Pyrethroïde

Tracer

-

-

-

-

✶✶✶

-

-

-

-

-

-

✶✶✶

-

-

-

-

✶✶

✶✶

✶

✶ (✶)

✶✶

✶✶

✶✶✶

-

-

-

-

Benevia

In Nederland hebben telers veel last
van trips, ook bij ons zullen we moeten
rekening houden met trips. Reden: het
areaal uien stijgt en tijdens de oogst
van uien migreren veel tripsen.

inzet van deze middelen de onderste
spruitjes toch zullen gekoloniseerd worden. 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, dan zal de
opname en verdeling van de toegepaste
systemische middelen afzwakken en zal
het resultaat onvoldoende zijn. Hopelijk
kunnen nuttige insecten zoals gaasvliegen, sluipwespjes en zweefvliegen de
populaties onder controle houden.
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lijke soort want die maakt slechts een
heel tijdelijke intrede in het gewas en
zal zich daar niet koloniseren.
Tabakstrips daarentegen koloniseert
zich nadien wel in spruitkool en kan
maandenlang schade veroorzaken.
Daarom zijn buurtpeercelen van uien
en prei het meest gevreesd. Wanneer
vernoemde gewassen geoogst worden,
is er dus een grote migratie van trips
naar spruitkool (zie figuur). De vraag is
dan hoe je in zo’n massaal gewas deze
heel kleine beestjes kan raken …
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Trips is nieuwe vijand. Bij sommige
telers ligt de kennismaking met trips
vorig seizoen nog vers in het geheugen.
Nederlandse telers vrezen al vele jaren
deze donderbeestjes in hun spruitkoolvelden. Trips zijn insecten die in enkele
teelten erg gevreesd zijn wanneer het
warm en droog is, want de ontwikkelingscyclus is bij die weersvoorwaarden heel snel. Vele van deze tripsen
houden zich schuil in granen, uien en
mais. In mais en granen zijn dit
meestal akkertrips, een minder gevaar-

Migratie van akkertrips tijdens oogst
van mais en tarwe en migratie van
tabakstrips tijdens de oogst van uien.
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behandeling gebeurt tijdens de vlucht of
het invliegen van de koolvlieg in het
perceel. Eens de eitjes zijn afgelegd tussen de schutblaadjes van de spruiten,
is het al te laat. Volgende middelen kunnen de schade beperken: een pyrethroïden, Tracer, Conserve Pro, Boomerang
en Benevia. Het assortiment van de
pyrethroïden (Karate, decis, e.a.) is
alleen maar succesvol wanneer je de
vliegende vliegen kunt raken. Je hebt
dus pech wanneer je vandaag behandelt
en er overmorgen opnieuw koolvliegen
komen invliegen. Tracer, Conserve Pro
en Boomerang hebben een zekere werking op de maden die je direct kan raken
en maden die eten aan behandelde of
geraakte blaadjes. Een ontloken larve
die een geraakt eitje opeet, zal eveneens
sterven. Je moet dus zorgen dat de spuitoplossing zich zo goed mogelijk in het
gewas verdeelt.

✶✶✶✶ ✶✶✶
✶✶
Middelen met een sterke bladluiswerking
Antilop
✶ ✶ (✶)
✶
Pirimor

-

-

✶ ✶ (✶)

✶✶✶

✶ (✶)
-

Movento

-

-

✶✶✶

✶✶✶

✶✶✶

✶✶

-

Ultor

-

-

✶✶✶

✶✶✶

✶✶✶

✶✶

-
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