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Samenvatting
De enorme reductie van het aantal insecten heeft Nederland laten instemmen met het
Europese verbod op het gebruik van insecticiden op basis van neonicotinoïden zoals
Imidacloprid. Servaplant heeft reeds in 2012 met het POP-ELFPO project
“Bestrijdingsmiddelen halveren kan dat” in samenwerking met bollentelers laten zien dat
de inzet van de Artemisia bankerplant goed heeft gewerkt tegen schadelijke bladluis in
bollengewassen en juist helpt om een grote diverse populatie aan nuttige insecten op te
bouwen in plaats van ze te vernietigen met niet selectief werkende gifstoffen.
In dit project hebben we de inzet van de Artemisia bankerplant getest bij 3 verschillende
bedrijven waarvan een in “buitencultuur snijbloemen” teelt en twee bedrijven in de kas
“minigerbera’s” en “paprika” telen. Het resultaat in de buitencultuur was dat er in de
Artemisia stroken zeer veel lieveheersbeestjes en sluipwespen waren opgekweekt en op
de bladluis gevoelige gewassen Prunus en Viburnum geen schadelijke bladluis meer
voorkwam, wat in voorgaande jaren wel altijd het geval was. Bij de minigerberas in de
kas kwamen in de hele kas geen noemenswaardige aantallen schadelijke bladluis op en
ook niet in de vakken waar de Artemisia stond. Hier waren op de Artemisia regelmatig
galmug larven aanwezig. Bij de paprikateler was de aanplant van de Artemisia door
omstandigheden vertraagd en was de bladluis op de Artemisia te snel weggegeten door
de inzet van veel galmug.

Inleiding
De enorme reductie van het aantal insecten van de afgelopen decennia heeft Nederland
laten instemmen met het Europese verbod op het gebruik van insecticiden op basis van
neonicotinoïden zoals Imidacloprid. Dit zijn systemisch werkende insecticiden die vaak als
zaadcoating op vele gewassen worden ingezet maar ook aanwezig zijn in verschillende
bestrijdingsmiddelen die op de planten worden gespoten tijdens het groeiseizoen.
Probleem van deze middelen is dat ze zeer watermobiel zijn en niet snel afgebroken
worden. Hiermee worden op veel locaties in het water concentraties aangetroffen die vele
malen hoger zijn dan de norm toelaat. Omdat ze niet selectief werken zijn ze voor veel
insecten gevaarlijk, waarvoor ze helemaal niet zijn bedoeld. Op deze manier worden dan
ook de natuurlijke vijanden van de plaaginsecten zoals sluipwespen bestreden maar ook
insecten die in bodem en water voorkomen lopen gevaar, het gaat dus zeker niet alleen
om bijen of hommels. Het grote probleem van deze middelen is dat ze zich in het lichaam
van de insecten opstapelen. Ook kleine concentraties die eerst niet tot zichtbare schade
leiden worden door vakere opname fataal. Doordat ze aan de acetylcholine receptoren
van het zenuwstelsel vastplakken worden deze beschadigd in hun functie en de dieren
verliezen eerst hun oriëntatievermogen en overlijden uiteindelijk hieraan.
Als deze middelen nu niet meer mogen worden toegepast zullen de telers andere
bestrijdingsmiddelen toepassen die beter en sneller afbreekbaar zijn maar ook geen
selectieve middelen zijn en ook nietdoelinsecten zullen raken. Het is daarom de vraag
wat in plaats van gifstoffen kan worden ingezet om teelten te beschermen tegen plagen
zoals de bladluis.
Claudia Külling van Servaplant is de bedenker van Predat, het bankerplant system van
Artemisia vulgaris met de Artemisia bladluis. Deze bladluis komt alleen voor op Artemisia
en is daarom voor geen ander gewas schadelijk, niet eens voor de Artemisia zelf. De
voordelen van dit systeem zijn:
-

De Artemisia groeit goed en makkelijk op iedere grond, is meerjarig en weinig
ziektegevoelig. Reeds in het eerste jaar kan deze plant 1,5 meter hoog worden.
De zaden worden pas laat in het jaar in september rijp en de plant kan op tijd
worden gesnoeid voordat de zaden uitzaaien. De Artemisia kan zonder problemen
2-3 keer in het jaar worden ingekort. Het gewas is een goed veevoer en kan nog
voor veel meer doeleinden worden ingezet zoals tegen schadelijke aaltjes en
muggen of als medicijn tegen kanker.

-

De Artemisia bladluis kan lichte vorst aan en kan daarom reeds vroeg in het jaar
worden uitgezet. De bladluis kan zich op de Artemisia snel en sterk vermeerderen
en is hiermee al tijdig in het jaar een rijke voedselbron voor alles wat bladluis eet.
Natuurlijke vijanden van de bladluis kunnen zich door de Artemisia bladluizen al
vroeg in het jaar vermeerderen en opbouwen en staan klaar als een armada als
de schadelijke bladluis in het perceel wil vliegen.
Servaplant heeft reeds in 2012 met het POP-ELFPO project “Bestrijdingsmiddelen
halveren kan dat” in samenwerking met bollentelers laten zien dat de inzet van de
Artemisia bankerplant goed heeft gewerkt tegen schadelijke bladluis in
bolgewassen. Deze bankerplant bleek zeer geschikt om een grote diverse
populatie aan nuttige insecten op te bouwen in plaats van ze te vernietigen met
niet selectief werkende gifstoffen.

De Artemisia bankerplant wordt al sinds meerdere jaren met succes ingezet bij
boomkwekers en in de kassen en buitenteelt bij Bejo zaden. Om nog meer ervaring op te
kunnen bouwen is dit project tot stand gekomen met financiële steun door LTO
Glaskracht. In overleg met LTO Glaskracht zijn drie verschillende bedrijven uitgezocht
die aan dit project hebben meegewerkt om het effect van de Artemisia bankerplant bij
hun gewas te testen. Deze bedrijven zijn:


Organic Brothers, gewas: 8000 m2 biologische paprika. Contactpersoon: Aris van

der Meer. Email: aris@organicbrothers.nl


Batist (oranjepolder), gewas: 2,2 ha minigerbera. Oranjepolderweg 43, 2676 CM

Maasdijk. Contactpersoon: Ruud Batist 06-10597451 www.minigerbera.nl
batist.gerbera@kabelfoon.nl


Email:

Kwekerij op ’t Hof, gewas: 8ha buitenbloemen, vaste planten, snijheesters.

Boterbloemstraat 20, Nederhemert. Email: geopthof@kliksafe.nl

Uitvoering
Claudia Külling van Servaplant is samen met de deelnemende bedrijven
uitvoerder van het project.
20 februari was het eerste gesprek bij Batist samen met Ruud Batist:
Batist kweekt op 2,2 ha mini Gerbera op
steenwol. Ze zetten om de week biologie
in zoals Cucumeris roofmijt, Orius
roofwants, galmuggen en sluipwespen
tegen dopluis, wolluis, perzikluis en
kortstaartluis, witte vlieg, spint en thrips.
De grond is afgedekt met een gronddoek.
Batist rekent met ½ euro per m2 aan
kosten voor de inzet van biologie, dus
rond 11000 euro per jaar voor de 2,2
hectare. Bladluis is in het ene jaar sterker
aanwezig dan in het andere jaar. In 2015
was het meer dan in 2016.

Batist heeft 10 grasplanten in potten als bankerplanten verdeeld wat zeer weinig is voor
2,2 ha (1 per 2200m2). Claudia K. heeft met Ruud naar twee van deze bankerplanten
gekeken en ze hebben er een gezond aangetroffen, de andere zat onder de meeldauw.
Op geen van de twee grasplanten was bladluis aanwezig maar omdat ze niet lang
geleden Plenum hadden ingezet kan dit de reden zijn. De ramen zijn bij Batist altijd
open, de insecten kunnen van buiten naar binnen vliegen en andersom.

De Gerbera’s zijn in een rij van 70 meter geplant met totaal 375 planten. Twee rijen
staan naast elkaar, dan volgt een looppad. Het zijn in totaal 19 vakken van elk rond
1100 m2.
Claudia Külling had aangegeven dat ze voor de 2,2 ha tenminste 300 Artemisia zou willen
inzetten om voldoende eigen biologie op te kweken. Ruud heeft aangegeven dat hij graag
eerst ervaring wilde opdoen en eerst wilde beginnen bij een vak met de soort Bison.
Deze soort heeft minder last van witte vlieg of thrips en hoeft daarom minder te worden
gespoten tegen deze plagen. Als er moet worden gespoten kunnen de potten met de
Artemisia naar boven worden gezet. Ruud wilde eerst met 16 Artemisia planten beginnen
(300 planten:19 vakken is rond 16 planten per vak) en Claudia K. heeft het advies
gegeven om niet met zo weinig planten te starten omdat dan de intensiteit van de geur
te laag is om van buitenaf voldoende insecten aan te lokken en beter 25 of meer per vak
te kiezen als het alleen in twee vakken wordt ingezet.
Ruud wilde kijken naar potten die passend zijn voor in de rij en met beugel om de
planten op te hangen als ze eens moeten spuiten om de Artemisia te sparen.
Claudia K. heeft ook het advies gegeven om niet pas in week 11 te beginnen met de
inzet van de Artemisia omdat de biologie op de Artemisia zijn tijd nodig heeft om zich te
ontwikkelen en het daarom belangrijk is om tijdig te beginnen. Ruud wilde kijken of het
al de volgende week mogelijk was. Claudia K zou een keer per maand langs komen om te
kijken hoe het gaat en de bevindingen te noteren.

21 februari gesprek bij Organic Brothers met Aris van der Meer
Organic B. teelt biologische groente zoals paksoi,
tomaat, komkommers en paprika. Met name op
paprika kan substantieel schade ontstaan door
bladluis. Ze zetten biologie in maar willen graag nog
wat diverse biologie binnen krijgen en natuurlijke
vijanden van de bladluis opkweken en daarom
nemen ze ook deel aan deze proef. Ze telen in de
volle grond en daar kunnen ook de Artemisia worden
geplant. Paprika is er op rond 7000 m2 en ze willen
kijken hoeveel planten ze kunnen inzetten, het zullen
rond de 200 planten zijn die vooraan bij het pad en
achter bij de gevel kunnen worden geplant. Hij denkt
dat ze volgende week kunnen starten met de
Artemisia.

Begin maart zijn 50 Artemisia
planten geleverd bij Ruud Batist
en rond half maart zijn de planten
geleverd bij Organic Brothers.

28 maart mededeling en foto’s van Batist via mail
“De planten en de bladluis zijn goed aan het groeien, ik zie alleen nog geen bestrijders
erbij zitten.”

7 april mededeling van Organic Brothers
“Er zijn geen Artemisia bladluizen meer op de planten.” Er zijn dan door Servaplant
Artemisia bladeren opgestuurd met bladluis erop om deze weer aan te vullen.

20 april bezoek bij Organic Brothers

Er staan nu 160 Artemisia net aangeplant
en er zijn nog eens rond 100 verse
Artemisiapluggen met bladluis geleverd.
Op 3 mei van Organic Brothers bericht
gekregen dat weer alle bladluis op de
Artemisia is verdwenen.

21 april bezoek bij
Batist
Ze hebben geen
problemen met
schadelijke bladluis.
Galmug duidelijk als
larven en
verpoppingen
aangetroffen op
Artemisia.

April kwekerij op’t Hof
Geert teelt op 8 ha buitenbloemen, vaste planten en snijheesters. Het bedrijf is MPS A+
gecertificeerd. Op Viburnum en Prunus heeft hij ieder jaar weer opnieuw last van
schadelijke bladluis gehad en is in voorafgaande jaren Calypso en Teppeki ingezet. Begin
april zijn er twee Artemisiastroken van ieder rond 125 planten met bladluis aangeplant
aan de rand van het perceel en rond 150 meter van de Prunus en rond 250 meter van de
Viburnum vandaan In april was er uitzonderlijk sterke vorst en de bladluizen hebben dit
niet overleefd . Weinig vorst kunnen deze bladluizen wel aan. Begin mei zijn er bladluizen
opgestuurd en verdeeld op de planten.

31 mei bezoek bij kwekerij op’t Hof
Al lieveheersbeestjes aangetroffen in alle stadia (kever, larven, pop). Geen problemen
met schadelijke bladluis op de gewassen Prunus en Viburnum.

31 mei bezoek bij Batist

Geen problemen met bladluis op de
minigerbera. Galmug en Artemisia bladluis
aanwezig op de Artemisia planten.

31 mei bezoek bij Organic Brothers

Geen bladluis meer aangetroffen op de Artemisia
planten en hierdoor ook geen opkweek van
natuurlijke vijanden.

6 juli bezoek bij Batist
Er is Artemisia bladluis aanwezig maar niet veel,
wel nieuwe koloniën met jonge bladluis aan
enkele takken te vinden. Bij Batist hebben ze
nog steeds geen problemen met schadelijke
bladluis op hun gewas. De Artemisia staat er
mooi bij. Als ze de Artemisia knippen halen ze
knipsels weg en hiermee ook de Artemisia
bladluis die met name aan de einden van de
takken voorkomt als er niet veel aanwezig zijn.
Op deze manier kan de Artemisia bladluis zich te
weinig sterk vermeerderen. Het is met hun
besproken dat ze bij het knippen moeten
opletten om takjes met bladluis weer terug te
leggen bij de planten en niet te verwijderen
zodat er meer bladluis kan opkomen. Op de
Artemisia waren verpoppingen van galmug is te
zien.

16 juni bezoek bij kwekerij op’t Hof
Nog 200 Artemisia pluggen
afgegeven voor naast de
chrysanten.
De Artemisia bladluis doet het
goed en ook de
lieveheersbeestjes. Op bijna
iedere Artemisia plant zijn
lieveheersbeestjes aanwezig als
larve, als kever of als pop. Ook
veel sluipwespen zijn nu te
zien. Er is nog steeds geen
schadelijke bladluis
aangetroffen op Prunus of
Viburnum

23 augustus bezoek bij kwekerij op’t Hof

Het gaat nog steeds goed
bij Geert, geen schadelijke
bladluis te vinden op
Prunus of Viburnum en ook
de chrysanten zijn er vrij
van.

12 september bezoek bij Batist
Ze hebben geen problemen met schadelijke bladluis.
Op de Artemisia is de Artemisialuis goed verspreidt
en de galmuglarven zijn vlijtig aan het werk.

Resultaat
Bij kwekerij op’t Hof zijn op de Artemisia stroken talrijke natuurlijke vijanden
geobserveerd en er is het hele seizoen geen schadelijke bladluis opgekomen op
Viburnum en Prunus en ook de chrysanten in de buurt van de Artemisiastrook zijn vrij
gebleven van bladluis .
Bij Batist is het ook goed gegaan met de Artemisia bankerplanten. Waar ze galmug
hadden uitgezet in de andere vakken waren er ook geen problemen met bladluis. Omdat
de Artemisiaplanten extra ruimte hebben ingenomen en ze deze planten extra moesten
verzorgen en bij bespuitingen tegen thrips naar boven en daarna weer naar beneden
moesten zetten, vinden ze dit teveel werk en zetten ze liever galmug uit.
Bij Organic Brothers is te laat begonnen met het planten van de Artemisia en er was
vanaf het begin een probleem met de Artemisia bladluis omdat ze te snel verdween en
niet meer opkwam. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er gelijktijdig iedere
week galmug werd uitgezet en deze te snel ook de Artemisia bladluis op de nog kleine
pluggenplanten heeft opgegeten.

Conclusie
Voor buitenculturen blijkt de Artemisia bankerplant een effectief en haalbaar systeem te
zijn om schadelijke bladluis te kunnen weren van het gewas. In de kassen waar sowieso
al veel natuurlijke vijanden worden uitgezet wordt de Artemisia bladluis te snel
opgegeten of de planten nemen teveel ruimte in beslag. Verbetering zou hier kunnen zijn
dat er vanaf het begin veel grotere planten worden aangeplant die al veel meer bladluis
hebben zodat natuurlijke vijanden niet meer aan toe komen om ze allemaal op te eten.
Als de Artemisia niet in de volle grond wordt aangeplant zou een systeem moeten
worden bedacht om de planten apart te kunnen houden zodat het de werkwijze niet
bemoeilijkt.

