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Voorwoord
Optimale en duurzame beheersing van ziekten en plagen bestaat uit een goede signalering, preventieve
teeltmaatregelen (zoals bedrijfshygiëne), biologische bestrijding en waar nodig een selectieve inzet van
biologische of (groene) chemische gewasbeschermingsmiddelen. Ook binnen de verplichte
‘gewasbeschermings-monitor’, voor export naar ‘verre bestemmingen’ en ‘PlanetProof’ vormt het goed
volgen van schadelijke organismen in het gewas een belangrijke rol. In deze brochure vindt u een
overzicht van de diverse hulpmiddelen welke door de teler gebruikt kunnen worden voor signalering en
monitoring van belangrijke ziekten en plagen in de geïntegreerde fruitteelt (IPM/ICM). Aangezien
leveranciers, adviseurs en onderzoek continu op zoek zijn naar nieuwe hulpmiddelen zal deze brochure
regelmatig aangepast worden. Informatie over de eventuele chemische bestrijding kan door wijzigingen
binnen het middelenpakket en verschillen tussen de teelten hier onmogelijk weergegeven worden.
Hierover kunt u het beste contact opnemen met n van onze teeltadviseur.
Wij hopen door het verzamelen van deze gegevens in een brochure de toekomstgerichte fruitteler van
dienst te zijn. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons uiteraard altijd benaderen.

Met vriendelijke groet,
Fruitteam Vlamings BV.

Foto. De verwarringstechniek als één van de geïntegreerde teeltmethodes.
(techniek in de teelt van rode bessen nog niet toegelaten)
Tip: Kijk voor actueel nieuws en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe hulpmiddelen voor
signalering & monitoring van plagen ook regelmatig op onze internetsite: www.vlamings.nl.
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1. Universele vangpotten / trechtervallen
Universele val in verschillende kleurcombinaties leverbaar voor diverse motten en (grote) vlinders. Geen
plakkerige vingers meer door losse lijmbodems. De val werkt als een soort fuik, waardoor vlinders niet
meer kunnen ontsnappen. Deze vangpotten of trechtervallen zijn meerdere jaren te gebruiken en kunnen
veel insecten (weg-)vangen. Een milieuvriendelijk en kostenbesparend alternatief voor de klassieke
driehoeks- of deltaval (hoofdstuk 2). De onderdelen van deze val zijn in verschillende kleuren leverbaar:
groen, wit, geel en doorzichtig. Door een doorzichtige pot te gebruiken kan snel beoordeeld worden of er
gevangen wordt. In het bijgeleverde losse houdertje kan een feromoondopje of lokstof voor het
betreffende insect gedaan worden. In hoofdstuk 5 vindt u een opsomming van veel gebruikte losse
feromoon- of lokstofdopjes. Ververs de inhoud van de potten regelmatig (afhankelijk van de vangsten) en
vervang elke 4 tot 6 weken het feromoondopje in de houder. Plaats de val op vlieghoogte van het
betreffende insect (boven) in het gewas. De ophangperiode varieert van het te vangen plaaginsect.
Gebruik voor monitoring minimaal 1 vangpot per 2.500 m 2 (4-5 vallen per hectare). Tussen het aantal
gevangen insecten en de te verwachten schade is lang niet altijd een goed verband te leggen. Raadpleeg
hiervoor altijd uw adviseur.
Artikelnummer: 900506

1 stuks Unitrap ‘standaard’ incl. dispenserhouder (compleet).
Uitvoering bovenzijde groen, pot doorzichtig.
Feromoon of lokstof niet standaard bijgeleverd.
Overige Unitraps op aanvraag (geel / groen / wit / transparant).

Foto. Onderzijde doorzichtige vangpot met volwassen bessenglasvlinders.
Tip: Voor een snellere doding van de insecten en het voorkomen van uitvlieg, kunnen de potten gevuld
worden met een kleine hoeveelheid water (met zeep). Of plaats een lijmplaat in de pot. Ook zijn
zogenaamde ‘verdovingsstaafjes’ op de markt. Raadpleeg hiervoor uw leverancier. Hergebruik de val bij
voorkeur niet voor andere plagen.

Foto. Transparante deltaval met losse lijmbodem in gewas rode bessen.
(Feromoondop niet optimaal geplaatst.)
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2. Universele deltavallen / driehoeksvallen
Universele, eenvoudige zogenaamde ‘driekhoeksval’. Veelal doorzichtig en kleurloos voor een goede
beoordeling van de vangsten en beperkte bijvangsten. Deze val is eenvoudig in elkaar te zetten en te
voorzien van een losse lijmbodem en feromoondop (optioneel). Vervolgens kan deze opgehangen worden
tussen het gewas op de vlieghoogte van het betreffende insect. Door deze val enigszins beschermd op te
hangen, moet uitwaaien in buitenteelten voorkomen worden. Door de lijmlaag op de transparante plaat
worden de insecten vastgehouden. Vervang voor optimale signalering wel tijdig de lijmbodem,
feromoondop en/of lokstofdop (elke 4 tot 6 weken). Vaker vervangen betekent vaak meer vangsten.
Veelal gaan deze eenvoudige vallen één seizoen mee en kunnen het beste daarom jaarlijks vervangen
worden. In hoofdstuk 5 vindt u een opsomming van veel gebruikte losse en apart te bestellen
feromoondopjes en lokstofdopjes. De val wordt als ‘bouwpakket’ geleverd maar is snel en eenvoudig zelf
in elkaar te zetten. Markeer eventueel de locatie van de vallen om deze makkelijk terug te kunnen vinden.
Gebruik voor monitoring minimaal 1 val per 2.500 m 2 (4-5 vallen per hectare).

Artikelnummer: 900028

Artikelnummer: 906410

Transparante ‘deltaval’ (compleet, inclusief montagehandleiding).
Exclusief lijmbodem.
Feromoon of lokstof niet standaard bijgeleverd.
Losse transparante lijmbodem (set van 20 stuks).

Tip: Door de feromoondop los van de lijmbodem op te hangen ontstaat een optimale vrijgave
(verdamping) van het feromoon voor een optimale vangst. Raak het feromoon dopje niet aan met de hand.
Controleer de val regelmatig en vervang tijdig lijmbodem, feromoondop en/of lokstofdop. Hergebruik de val
bij voorkeur niet voor andere plagen.

Foto. Gekleurde vangplaten in verschillende uitvoeringen (kleuren & afmetingen).

Foto. Zogenaamde gele vangbaan of vanglint
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3. Gekleurde vangplaten & vangbanen
Eenvoudige vangplaten in verschillende kleuren en afmetingen of speciaal ontwikkelde kruisvallen
(hoofdstuk 3.1). Deze vallen zijn voorzien van lijm waardoor de insecten vastplakken. Door de specifieke
kleur worden vliegende insecten aangetrokken. Sommige vangplaten zijn voorzien van een raster voor
eenvoudige tellingen. Deze platen zijn dubbelzijdig voorzien van een beschermstrook en zogenaamde
‘droge lijm’ wat eenvoudig en praktisch werkt. Geel gekleurde vangplaten trekken meerdere insecten aan
zoals bladluizen, witte vliegen, trips, bladwespen, mineervliegen en muggen. Hierdoor kan echter ook
meer vervuiling optreden. Blauwe vangplaten trekken vooral trips aan.
Naast de vangplaten welke op verschillende plaatsen in het gewas opgehangen kunnen worden, kunnen
grote hoeveelheden insecten ook weggevangen worden met behulp van zogenaamde ‘vangbanen’ of
‘vanglinten’. Deze kunnen in beschermde teelten ook eenvoudig opgehangen worden met metalen
vangbaanhouders (hoofdstuk 7). Aantallen op te hangen vangplaten of -linten en ook de ophanghoogte
varieert met het aan te pakken plaaginsect, evenals het feit of het doel signalering of wegvangen betreft.
Voor waarnemingsdoeleinden kan vaak volstaan worden met 5 à 10 kleine vangplaten per 1.000 m 2.
Wanneer vangplaten een bijdrage moeten leveren aan de beheersing van plagen, het aantal verhogen
naar minimaal 1 kleine of grote vangplaat per 10 m 2. Raadpleeg uw adviseur voor een gerichte strategie.
Artikelnummer: 905273
Artikelnummer: 902530
Artikelnummer: 902453
Artikelnummer: 903195
Artikelnummer: 905276

Gele vangplaat ‘klein’ (afmeting 11,3 x 7,7 cm, set van 10 stuks).
Gele vangplaat ‘groot’ (afmeting 25 x 10 cm, set van 10 stuks).
Blauwe vangplaat ‘klein’ (afmeting 25 x 10 cm, set van 10 stuks).
Blauwe vangplaat ‘groot’ (afmeting 40 x 20 cm, set van 20 stuks).
Rolval, vanglint of vangband ‘geel’ (100 meter, 10 cm, set 3 rollen).

Foto. Gele vangplaat opgehangen in gewas framboos.
Tip: Geel gekleurde vangplaten of vangbanen kunnen grote hoeveelheden schadelijke insecten
(weg-)vangen zoals bladluizen, witte vliegen, trips, bladwespen, mineervliegen en muggen.
Tip: Hang tijdens of kort na de inzet van bijen of hommels geen grote hoeveelheden vangplaten op
aangezien deze bestuivers dan tegen de lijmplaten kunnen blijven steken. Verwijder ook weer aan het
einde van de vliegperiode.

Foto. Sets gele en witte eenvoudig te monteren Rebell-kruisvallen.

Foto. Gele kruisval opgehangen in kersenaanplant ter monitoring kersenvlieg.

Foto. Witte Rebell-kruisval vol met volwassen (appel-)zaagwespen.
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3.1 Kruisvallen
Speciaal ontwikkelde en beproefde gekleurde kruisvallen ten behoeve van het signaleren en
(weg-)vangen van een aantal belangrijke plaaginsecten in de fruitteelt zoals zaagwespen en de
kersenvlieg. Deze vallen zijn voorzien van lijm waardoor de insecten vastgeplakt worden en eenvoudig
beoordeeld en geteld kunnen worden.
Zaagwespkruisval (kleur: wit)
Met deze witte kruisvallen bepaalt u de aanwezigheid van de appelzaagwesp (Hoplocampa testudinea)
of de pruimenzaagwesp (Hoplocampa minuta/flava) en eventueel ook de frambozenkever. Voor dit
laatste insect is echter ook een speciale val ontwikkeld (hoofdstuk 4.1). Door het Zwitserse
onderzoeksstation Wädenswil zijn eveneens bestrijdingsdrempels ontwikkeld welke worden
meegeleverd. Gebruik voor signalering 2 à 3 vallen per hectare. Een set bestaat uit 5 kruisvallen.
Kersenvliegkruisval (kleur: geel)
Met deze speciaal ontwikkelde gele kruisvallen kunt u de aanwezigheid vaststellen van de (Europese)
kersenvlieg (Rhagoletis cerasi ). Ook hiervoor zijn door het Zwitserse onderzoeksstation Wädenswil
schadedrempels ontwikkeld. Een set bestaat uit 8 eenvoudig in elkaar te plaatsen kruisvallen.

Artikelnummer: 901997
Artikelnummer: 902643

(Appel-) zaagwespkruisval ‘wit/bianco’ (Rebell-type, set van 5 stuks)
Kersenvliegkruisval ‘geel’ (Rebell-type, set van 8 stuks)

Tip: Voor extra vangsten kunnen vangplaten voorzien worden van een extra lokstofdop of
feromoondispenser.
Tip: Ter monitoring van de ongelijke houtkever (Xyleborus dispar) welke bijvoorbeeld appel, peer en
pruim kan aantasten, bestaan nog rode kruisvallen met een recept voor een geur- of lokstof. Informeer
eventueel bij uw leverancier naar de mogelijkheden.

Foto. Vangpot frambozenkever met wit barrièrekruis en raster.
Tip: Soortgelijke vangpot voor meerdere kevers te gebruiken zoals ook de aardbeibloesemkever
(Anthonomus Rubi), mits voorzien van het juiste feromoon. Deze kever komt ook in braam en framboos
voor.
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4. Speciale complete vallen
Speciaal ontwikkelde en beproefde complete kant-en-klare monitoringsvallen.

4.1 Frambozenkeverval
Deze val is speciaal ontwikkeld voor vangsten van de frambozenkever (Byturus tomentosus/fumatus) en is
eenvoudig te monteren. Larven voeden zich met onder andere rijpende vruchten, waardoor
vruchtbeschadiging maar ook handelsproblemen kunnen ontstaan doordat de larve tijdens de oogst in de
vrucht verborgen zit. Volwassen kevers kunnen aan het begin van het seizoen (april-mei) ook schade aan
bloemen, knoppen of bladeren aanrichten. In bedekte teelten kunnen uiteraard al eerder insecten
aangetroffen worden. Bij warmer weer (boven 13 °Celsius) extra controleren op kevers. In de loop van
juni-juli worden de eieren in de bloemen afgezet. De vallen dienen in de aanplant opgehangen te worden
voor de eerste kevers verschijnen, uiterlijk bij het begin van de bloei van de gewassen. Het witte kruis op
de val trekt de kevers aan waarna ze in de vangpot vallen. Vul de pot met een kleine hoeveelheid water en
zeep om ontsnappen te voorkomen. Bevestig de lokstof onder het deksel (lokstof niet openen). Verzamel,
tel en verwijder regelmatig de inhoud van de vallen. Vervang elke 4 tot 6 weken de lokstof. Plaats de
vallen (minimaal 50 stuks per hectare) goed verdeeld over het perceel op circa 1,5 meter hoogte tussen
het gewas. Zorg dat de vallen wel altijd goed voor de kevers bereikbaar blijven. Ook rond de aanplant en
nabij waardplanten zoals wilde braam en meidoorn dienen in het voorjaar extra vallen opgehangen te
worden. Als bestrijdingsdrempel kunnen 5 tot 10 kevers per week aangehouden worden. Neem contact op
met uw teeltadviseur voor een gericht advies.
Artikelnummer: 905306
Artikelnummer: 905456

1 stuks Frambozenkeverval (compleet)
Set bestaande uit: groene vangpot, wit barrièrekruis, bijengaasje en lokstof.
Frambozenkever feromoon (losse set van 5 dispensers)

Foto. Val suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii), inclusief speciaal ontwikkelde lokstof.
(kartonnen verpakking bestaande uit 12 vallen).

Foto (rechts). Val met zwart kapje én extra gaatjes in het deksel voor (intensieve) monitoring in het
voorjaar aan randen van percelen.

Foto. Verpakking met lokstoftabletten.
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4.2 Fruitvliegval
Deze val is speciaal ontwikkeld en getest voor het vangen van de suzuki-fruitvlieg Drosophila suzukii.
Deze vlieg is vanaf 2012 in Nederland op diverse locaties gevonden en kan verschillende rijpende
zachtfruitsoorten aantasten. In Europa is forse economische schade en productieverlies geconstateerd bij
o.a. bramen, blauwe bessen, frambozen en kersen, maar ook ander zachtfruit kan aangetast worden. Ook
handelsbelemmeringen kunnen een probleem vormen. Naast de val is aangetoond dat het toevoegen van
de lokstoffen duidelijk meer vangsten van de mannelijke en vrouwelijke vliegen geeft. De vlucht kent
meerdere generaties per jaar en kan zich lopende het seizoen snel opbouwen, zeker als rijpend zachtfruit
nabij is. Ook in het najaar (oktober-november), kunnen nog grote hoeveelheden (weg-)gevangen worden.
Hang de kleine vallen goed verdeeld in de aanplant op tussen het gewas (op circa 1,50 meter hoogte).
Zorg wel dat de vallen altijd goed voor de vliegen bereikbaar blijven. De val is zodanig ontwikkeld dat
vrijwel geen bijvangsten ontstaan. Start met ophangen in het voorjaar aan de randen van het perceel nabij
waardplanten of in vervroegde, beschermde teelten (zoals folietunnels). Controleer regelmatig op
vangsten. Vervang en ververs elke 4 tot 6 weken de inhoud van de vallen.
Informeer naar een gericht ‘bestrijdingsadvies’ en naar onze determinatiemogelijkheden!
Kijk voor meer actuele informatie op: www.vlamings.nl .
Advies aantal vallen per hectare (inclusief lokstof):
Standaard
40-50 stuks per hectare
Bij druk
100-150 stuks per hectare
Bij aantasting 200 stuks (of meer) per hectare
Artikelnummer:
906246
906917
906239
906238

Fruitvliegval DS (rood deksel, klein)
Fruitvliegval DS (met extra zwart dakje)
Ophanghaak S-model (pag. 30)
Steunhaak, 40 cm DS-val (pag. 30)

906293
906254

Lokstof DS, navulling 100 cc
Lokstof DS, navulling 1.000 cc

906292
906300
906255

Gisttablet 10 stuks
Gisttablet 20 stuks
Gisttablet 100 stuks

Foto. Rozenkeverval (compleet)

Foto. Bijgeleverde extra lokstof rozenkever.
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4.3 Rozenkeverval
De rozenkever (Phyllopertha horticola) is polyfaag en komt in verschillende zachtfruitgewassen soms
massaal voor. De larven of engerlingen vreten aan de plantenwortels. De kever kan in mei-juni ook
bladeren, bloemen en vruchten beschadigen. Start tijdig met monitoring door speciale vallen te gebruiken
met een geel kruis voor extra aantrekking. Combineer dit met lokstof voor de rozenkever.
Artikelnummer: 905109
Artikelnummer: 905110

1 stuks Rozenkeverval (compleet)
Navulling lokstof rozenkever (1 stuks)

Foto. Watervaste witte frambozenschorsgalmugval (compleet).

Foto. Feromoondopje op rasterlijmplaat.

(Feromoondop niet optimaal geplaatst.)
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4.4 Schorsgalmugval
De frambozenschorsgalmug (Resseliella theobaldi) kan een groot probleem vormen bij de teelt van
(herfst-)frambozen. Vaak ontstaat ook secundaire schade in de vorm van stengelschimmels. De larve
overwintert als pop in de bodem (cocon). De volwassen mug komt vanaf het vroege voorjaar (medio april)
over een langere periode uit de grond (3-4 generaties per jaar). Eieren worden afgezet in kleine
beschadigingen van de stengel. Hang de vallen tijdig op aan de onderzijde van het gewas aangezien hier
de muggen verschijnen. De mannelijke muggen worden aangetrokken door het vrouwelijke feromoon en
gevangen op de lijmplaat (met raster). Deze val is gemaakt van stevig en duurzaam materiaal.
Artikelnummer: 905305
Artikelnummer:
Artikelnummer: 905301

1 stuks schorsgalmugval, complete set bestaande uit witte watervaste deltaval, 6 stuks feromoondoppen en 24 stuks lijmplaten (met telraster).
Losse watervaste witte deltaval met lijmplaten (‘corrigated carton’).
Frambozenschorsgalmug feromoon (losse feromoondispenser, 1 stuks).
(eventueel ook in andere deltaval te gebruiken)

Foto. Schade frambozenschorsgalmug op frambozenscheut.
Tip: Door de feromoondop los van de lijmbodem op te hangen ontstaat een optimale vrijgave van het
feromoon voor een optimale vangst.
Tip; Ook voor de bramenbladgalmug (Dasineura plicatrix) welke grote schade aan de groeipunten van
bramen- maar ook frambozenscheuten kan geven, zijn speciale vallen met feromoondopjes te verkrijgen.

Foto. Gesloten Exotior-taxuskeverval.

Foto. Geopende Exotior-taxuskeverval.
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4.5 Taxuskeverval
De vraatzuchtige larve van de taxuskever (Otiorhynchus sulcatus), ook wel gegroefde lapsnuitkever
genoemd, kan grote schade aan vooral wortels geven. Als gevolg hiervan verwelkt de aangetaste plant en
sterft uiteindelijk. De volwassen kever voedt zich ’s nachts door te vreten aan randen van bladeren en
bloemen. Overdag zoekt deze kever beschutting. Het beest is polyfaag en geeft schade in onder andere
blauwe bessen en aardbeien, maar ook bijvoorbeeld in kassen bij kersen. Naast de gewone taxuskever
kan overigens ook de kleine taxuskever voorkomen (Othiorynchus ovatus).
De val is van glad kunststof. Overdag zoekt de kever naar een donkere beschutting. Nadat de taxuskever
in de val is binnengekomen kan deze niet meer ontsnappen door de gladheid van het plastic en het
poeder aan zijn poten. In de val is nog een extra lokstof aanwezig. Uiteindelijk komen de kevers op de
lijmplaat terecht.
Plaats de vallen op de grond nabij de struiken en controleer regelmatig de inhoud. Verplaats als geen
kevers gevangen worden. Vervang de inhoud regelmatig bij vangsten, open hierbij de bovenzijde van de
val. Grote hoeveelheden kevers kunnen met deze val worden (weg-)gevangen. Door vroeg de eerste
kevers weg te vangen kan ei-afzet en gewasschade voorkomen worden of een bestrijdingsmoment voor
de kevers bepaald worden. Volwassen kevers (vrouwtjes) zijn buiten actief vanaf mei tot in september. In
kassen en tunnels kunnen meerdere generaties voorkomen. Raadpleeg voor een gerichte
bestrijdingsstrategie uw teeltadviseur.
Artikelnummer: 903536
Artikelnummer: 903537

Exotior-taxuskeverval, compleet met lijmplaat, lokstof en poeder.
Navulling t.b.v. Exotior-val

Foto. Volwassen donkergrijze gegroefde kever en typische bladbeschadiging.

Tip: Ook door wat ruwe houten planken op de grond tussen het gewas te leggen kunnen (na omdraaien)
de kevers gevonden worden. Combineer bij voorkeur deze twee waarnemingsmethoden.

Foto. Kunststof Bio-Wespenval inclusief speciale lokstof.

Foto. WaspGo wespenval.
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4.6 Wespenvallen
Wespen kunnen schade aanrichten en hinder veroorzaken, zeker bij aanwezigheid van beschadigde of
overrijpe vruchten. Naast het wegvangen van wespen met lokstoffen in de zomerperiode kan, indien
schade wordt verwacht, ook getracht worden de koninginnen weg te vangen. Door het wegvangen van de
koninginnen, na hun winterslaap aan het einde van de winter (maart-april), wordt voorkomen dat nieuwe
wespennesten worden gebouwd met weer vele tienduizenden nieuwe wespen. De wespenkoninginnen
werken na hun winterslaap een week of 5 zelf aan een nest, daarna nemen de werksters het over en komt
de koningin het nest niet meer uit. Met WaspGo worden geen gewone wespen, bijen of hommels
aangetrokken. De val (of navulling) bevat dus gespecialiseerde voedingsstoffen voor het wegvangen van
koninginnen. Hang de vallen op een beschutte en zonnige locatie.
Artikelnummer: 902430

1 stuks Bio-wespenval (incl. lokvloeistof)

Artikelnummer: 905951
Artikelnummer: 906712

WaspGo Pro Pakket (bestaande uit 2 vallen, 2 lokvloeistoffen)
WaspGo, navulling lokvloeistof

Foto. Lokstofampul Europese kersenvlieg op gele vangplaat.

Foto. Gestippelde houtvlinders gevangen op vangplaat.

Foto. Vangpot geheel gevuld met wintervlinders.
Tip: Tracht de dispensers zo min mogelijk met uw handen aan te raken aangezien dit de gecontroleerde
afgifte versnelt. Gebruik ook bij voorkeur handschoenen. Hang de feromoon- of lokstofdop los van de
lijmbodem op voor een optimale vrijgave en vangst. Vervang na 4 tot 6 weken. Bewaar dopjes welke u niet
direct gebruikt altijd op een koele plaats. Bijvoorbeeld in de koelkast of diepvries (in ieder geval onder
4° Celsius).
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5. Losse feromoondispersers & lokstoffen
Voor veel insecten zijn losse feromonen beschikbaar waarmee mannelijke insecten kunnen worden
aangetrokken en (weg-)gevangen. Hierdoor kan de aanwezigheid worden bepaald en eventueel het
optimale bestrijdingsmoment. Het betreft hier een selectie van veel voorkomende insecten, informeer bij
uw leverancier voor andere lokstoffen. Combineer met een vangpot, deltaval of vangplaat.
Tabel. Overzicht leverbare losse feromoondispensers of lokstofdopjes.
Artikelnummer
906746
902180
901727
901810
907800
905968/ 906395
908585
907450
907810
907809
907811
906341
905456
905301
901962/904266
906439
906773

905893
904520
909613

905903
910036
908456

905904
908411

Insect
Aardbeibloesemkever
Anjerbladroller
Appelglasvlinder
Appelvouwmijnmot
Bessenglasvlinder
Bessenscheutboorder
Bramenblad(top-)galmug
Bramenbladroller
Buxusmot
Duponchelia-mot
Druivenbladroller
Druivenbladroller
Druivenbladroller
Eikenprocessierups
Europese kersenvlieg
Frambozenkever
Frambozen schorsgalmug
Fruitmot
Gestippelde houtvlinder
Groene appelwants
Groene knopbladroller
Groente-uil
Grote appelbladroller
Heggenbladroller
Japanse (of Aziatische) fruitvlieg
Kastanjemineermot
Katoendaguil
Kersenbladroller
Kersenbloesemmot
Kersenmineermot
Kleine fruitmot
Koolbladroller
Koolmotje
Kooluil
Leverkleurige bladroller
Meikever (gewone)
Pruimenmot
Rode knopbladroller
Rozenkever

Latijnse naam
Anthonomus Rubi
Cacoecimorpha pronubana
Synanthedon myopaeformis
Phyllonorycter blancardella
Synanthedon tipuliformis
Lampronia Capitella
Dasineura plicatrix
Epiblema uddmanniana
Cydalima perspectalis
Duponchelia fovealis
Argyrotaenia puchellana
Eupoecilia Ambiguella
Lobesia otrana
Thaumetopoea processionea
Rhagoletis cerasi
Byturus tomentosus
Resseliella theobaldi
Cydia pomonella
Zeuzera pyrina
Lygocoris pabulinus
Hedya dimidiolba/nubiferana
Lacanobia oleracea
Archips podana
Archips rosana
Drosophila suzukii
Cameraria ohridella
Helivoverpa armigera
Pandemis cerasana
Argyresthia pruniella
Lyonetia clerkella
Grapholita lobarzewskii
Clepsis spectrana
Plutella xylostella
Mamestra brassicae
Pandemis heparana
Melolontha melolontha
Cydia funebrana
Spilonota ocellana
Phyllopertha horticola

Opmerkingen
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Lokstof
Lokstof
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Lokstof
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Lokstof

Artikelnummer

901708

903915
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Insect
Voorjaarsuilen
Vroege fruitmot
Vruchtbladroller
Wilgenhoutrups
Wintervlinder
Wintervlinder (kleine)

Latijnse naam
Orthosia-soorten
Pammene rhediella
Adoxophyes orana
Cossus cossus
Erannis defoliaria
Operophtera brumata

Opmerkingen
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
Feromoon
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Foto. Loepen in zakformaat (diverse uitvoeringen).

3

Compendium of Strawberry Diseases, Second Edition (3)
Foto. Naslagboek(-en) met foto’s en informatie over levenswijzen.
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6. Overige hulpmiddelen
Voor een goede determinatie van ziekten en plagen is het aan te raden een goede loep op zak te hebben
welke circa 10 tot 15x vergoot. Hiervoor zijn verschillende typen op de markt. Zorg altijd voor een robuuste
goede loep.
Voor het onderzoeken van kleine insecten, mijten, roest- of galmijten en schimmels kan beter gebruik
gemaakt worden van een vaste (van onderen en van boven te belichten) stereo-binoculair. Met een
speciale microscoop kunnen vergroting en belichting eenvoudig bijgesteld worden. Ideaal voor op uw
bureau en eigenlijk onmisbaar voor elke (klein-)fruitteler. Ook overig gewasonderzoek is met deze
microscoop mogelijk. Tegenwoordig bestaan ook digitale microscopen welke bijvoorbeeld te koppelen zijn
aan uw PC. Informeer bij uw leverancier naar de mogelijkheden.
Artikelnummer: 906270
Artikelnummer: 906043

Robuuste metalen loep met lens van glas
Opklapbaar in zakformaat
Vaste microscoop of stereobinoculair
Inclusief belichting

Publicaties:
Voor het kennen en herkennen van plagen maar zeker ook voor de levenscyclus van een insect is het
sterk aan te raden om verschenen publicaties hiervan in huis te halen. Ook bij het ophangen en
vernieuwen van vallen is het moment van verschijnen van groot belang. Let op: in bedekte teelten zoals
tunnels en kassen kan de levenswijze vroeger starten en kunnen wellicht ook extra generaties ontstaan.
“Schadelijke en nuttige insecten en mijten in fruitgewassen” en
“Schadelijke en nuttige insecten en mijten in aardbei en houtig kleinfruit”
Auteur: A. van Frankenhuyzen, Uitgaves van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) in
samenwerking met de Plantenkundige Dienst (PD).
Artikelnummer: 904607
Artikelnummer:
Artikelnummer: 903430
Artikelnummer: 906368

Uitgave aardbeien & houtig kleinfruit (laatste druk, 1996)
Uitgave grootfruit (laatste druk, uitverkocht)
Uitgave Compendium of Strawberry Diseases, 2 nd edition
Uitgave Diseases, Pests and Beneficial Organisms of Strawberry,
Raspberry and Blueberry
Op aanvraag ook andere (internationale) informatieboeken leverbaar (nieuw).
Tip: Rupsen zijn vaak lastig te vinden omdat ze zich snel laten vallen. Een lamp opstelling, al dan niet in
combinatie met feromoon waarmee ’s nachts vlinders gevangen worden, kan dan een handig hulpmiddel
zijn. Nachtvlinders zoals gamma-uil, kooluil en groente-uil worden dan aangetrokken door het licht en
kunnen opgevangen en eenvoudiger gedetermineerd worden. Overigens ook toepasbaar bij de meikever.
Raadpleeg uw leverancier naar de mogelijkheden van vanglampen in uw teelt.
Tip: Ook zogenaamde ‘klopnetten’ kunnen gebruikt worden om de aanwezigheid van een aantal
schadelijke en nuttige insecten te bepalen. Door gelijkmatig over het perceel wat takken te kloppen en de
vangsten op een wit papier te legen kan vaak eenvoudig en snel beoordeeld worden. Vliegende insecten,
een aantal stadia van insecten en aantasting in opgekruld blad of vruchten worden echter niet inzichtelijk.
Andere opties: ‘Berlese trechter’ en de nieuwe ‘elektrische fruitmotval’ (informeer naar de mogelijkheden).

7. Accessoires
Voor de bevestiging van vangplaten of vangbanen (hoofdstuk 3) zijn speciale metalen staanders of
vangplaathouders verkrijgbaar. Informeer bij uw leverancier naar de verschillende mogelijkheden.

Foto. Speciale vangbandhouders.

Art.nr. 906239

Art.nr. 906238

Foto. Speciale ophangbeugels en -haakjes t.b.v. vallen.
(steunbeugel en S-haak voor vangpotjes ‘suzuki-fruitvlieg’, zie pagina 17).
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Tip: Informeer ook naar de diverse mogelijkheden voor knaagdierbeheersing!

Bijlage 1. Index verschillende plagen met Latijnse namen
Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Aardbeibloesemkever
Anjerbladroller
Appelglasvlinder
Appelvouwmijnmot
Appelzaagwesp
Bessenglasvlinder
Bessenscheutboorder
Bramenbladgalmug
Buxusmot
Druivenbladroller
Druivenbladroller
Druivenbladroller
Eikenprocessierups

Anthonomus Rubi
Cacoecimorpha pronubana
Synanthedon myopaeformis
Phyllonorycter blancardella
Hoplocampa testudinea
Synanthedon tipuliformis
Lampronia Capitella
Dasineura plicatrix
Cydalima perspectalis
Argyrotaenia punchellana
Eupoecilia ambiguella
Lobesia Botrana
Thaumetopoea
processionea
Rhagoletis cerasi

Europese kersenvlieg
Frambozenkever
Frambozenschorsgalmug
Fruitmot (gewone)
Gestippelde houtvlinder
Groene appelwants
Groene knopbladroller
Groente-uil
Grote appelbladroller
Heggenbladroller
Japanse fruitvlieg **
Katoendaguil
Kastanjemineermot
Kersenbladroller
Kersenbloesemmot
Kersenmineermot
Kleine fruitmot
Koolbladroller
Koolmotje
Kooluil
Leverkleurige bladroller
Meikever (gewone)
Ongelijke houtkever
Pruimenmot
Pruimenzaagwesp
Rode knopbladroller
Rozenkever
Taxuskever
Trips (Californische)
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Byturus tomentosus/fumatus
Resseliella theobaldi
Cydia pomonella
Zeuzera pyrina
Lygocoris pabulinus
Hedya
dimidiolba/nubiferana
Lacanobia oleracea
Archips podana
Archips rosana
Drosophila suzukii
Helicoverpa armigera
Cameraria ohridella
Pandemis cerasana
Argyresthia pruniella
Lyonetia clerkella
Grapholita lobarzewskii
Clepsis spectrana
Plutella xylostella
Mamestra brassicae
Pandemis heparana
Melolontha melolontha
Xyleborus dispar
Cydia funebrana
Hoplocampa minuta/flava
Spilonota ocellana
Phyllopertha horticola

Otiorhynchus sulcatus
Frankliniella occidentails
Thrips fuscipennis / tabaci

Pagina
brochure:

14, 27
27
27
27
13
7, 27
27
21, 27
27
27
27
27
27

13, 27
13, 15, 27
11, 21, 27
27
27
27
27
27, 29
27
27
17, 27
27
27
27
27
27
27
27
27
27, 29
27
27, 29
13
27
13
27
19, 27
23
11, 27
11, 27
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Trips
(Rozetrips/tabakstrips)
Vroege fruitmot
Voorjaarsuilen
Vruchtbladroller
Wilgenhoutrups
Wintervlinder
Wintervlinder (kleine)

Pammene rhediella
Orthosia-soorten
Adoxophyes orana
Cossus cossus
Erannis defoliaria
Operophtera brumata

27
28
28
28
28
28

** Wordt ook wel Aziatische fruitvlieg of suzuki-fruitvlieg genoemd.

Nieuw:
In kassen met kleinfruit kan de Duponchelia-mot aanwezig zijn. Schade aan het blad is nog het minst
ingrijpend. De vraat aan de wortelhals én de stengelvoet zorgt vaak voor de meeste schade! Bestrijding
kan door middel van bijvoorbeeld een BT-preparaat. Dit kan toegepast worden zonder gevaar voor
biologische bestrijders. De spuittechniek is wel van belang, de rups gaat namelijk vaak dieper de plant in.
Vraag een gericht advies bij een van onze teeltadviseurs. Monitoringsvallen zijn leverbaar.

Ook voor aardbeibloesemkevers (906745), kniptorren en wortelvliegen (901539) zijn speciale vallen
verkrijgbaar. Informeer op ons kantoor in De Mortel naar de mogelijkheden!
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Bijlage 2. Notitieruimte monitoringsvallen (aantallen vangsten plaaginsecten per week).
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