
VOLSOG

Het belang van natuurlijke 
vijanden voor een 
geïntegreerde plaagbeheersing 
(IPM)



Functionele Agro-Biodiversiteit (FAB)

= de natuurlijke soortenrijkdom van planten en dieren die 
nuttige functies (ecosysteemdiensten) vervullen in het 
landbouwproductiesysteem

• bodemvruchtbaarheid en –structuur

• bestuiving

• natuurlijke plaagbeheersing

• …



Natuurlijke vijanden:
 zweefvliegen
 lieveheersbeestjes
 sluipwespen
 roofwantsen en –kevers
 roofmijten
 galmuggen
 vogels
 aaltjes
 bacteriën
 Schimmels
 …
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IWT Graanhaantje en bladluis

Dit project voeren onderstaande partners uit met steun van het Agentschap voor Innoveren 
en Ondernemen.



Doelstelling

Ontwikkeling van online waarschuwingsmodel 
(IPM)

– Drempelwaarden en adviezen opstellen 
(rekening houdend met aanwezigheid van 
natuurlijke vijanden)

– Voorspelling op basis van weersgegevens

– Gerichte en doordachte bespuitingen

– Stimuleren waarnemingen in eigen gewas



Opbouw model:
• Tellingen en waarnemingen Vlaanderen

– Plaaginsecten

– Nuttigen

• Registratie Omgevingsfactoren
– Landschapselementen

– Klimatologische gegevens

• Kooiproeven
– Vastleggen schadedrempels

• Opbrengstbepaling



Wie is wie?



Wie is wie?
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Wie is wie?



Wie is wie?



Bladluizen (zomer)
– Opbrengstverliezen tot > 2 ton/ha

– Schade afhankelijk van

– klimatologische factoren,

– populatiedichtheid,

– soorten bladluizen,

– aanwezigheid natuurlijke vijanden,

– insecticidegebruik

– Combinatie met fungicidebespuiting



“alle kleuren en maten”

Bladluis is levendbarend

Bladluizen



Effect nuttige insecten
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BLADLUIZEN

zonder natuurlijke vijanden



LOPENDE NATUURLIJKE VIJANDEN 

• Loopkevers, kortschildkevers en spinnen 

• Vnl. polyfage predatoren, sommige meer 
gespecialiseerd 

• Meeste zijn nachtactief 

• Overwintering bij voorkeur op beschutte 
plaatsen en in akkerranden, sommige soorten 
ook in de akker 

• Meestal maar één generatie/jaar 
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Kortschildkever (Staphylinidae)



Spinnen



Loopkevers (Carabidae)



VLIEGENDE NATUURLIJKE VIJANDEN 

• Predatoren: lieveheersbeestjes, zweefvliegen, 
gaasvliegen, roofwantsen, … 
• Vnl. larven zijn rovers, soms ook de volwassenen 
• Parasitoïden:  sluipwespen en sluipvliegen 
• Volwassenen hebben nectar en/of stuifmeel of 
honingdauw nodig als energie- of eiwitbron 
• Meer gespecialiseerd in prooikeuze dan de lopende 
roofvijanden 
• Overwintering op beschutte plaatsen (bosjes,  
strooisellagen, boomstammen…) • Vaak meerdere 
generaties/jaar
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De sluipwesp legt eitje in de luis, de luis wordt opgegeten van 
binnen uit en vormt de cocon voor de wesp tot deze ontluikt. 
De cocon varieert afhankelijk van de soort sluipwesp.

Geparasiteerde luizen door sluipwesp



Lieveheersbeestje

Larve

PopAdult

Eitjes



Zweefvliegen

Zweefvliegen komen voor in verschillende 
kleuren en groottes. Typisch is de grote ogen, 
korte voelsprieten en wespachtig uitzicht

Eitjes

larve

Pop





eitje Voornamelijk de larve eet bladluizen

adult

Gaasvliegen



Roofwantsen

Veel variatie in voorkomen. Typische snuit. Krachtige voorpoten om prooi vast te 
houden. Typisch ‘driehoekje’ op de rug (zie pijl)



Weekschildkevers (Cantharidae)
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Praktische LCG - Gids



Plagen en nuttigen herkennen

– Verschillende levensstadia

– Kennis levenscyclus

– Belang monitoring

• beslissen al of niet behandelen (schadedrempels)

• optimale timing behandeling

• middelenkeuze



Website LCG

Verschillende 



Website LCG
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen



Verloop larven 2017

Week 20: week van 15 mei Week 23: week van 5 juni



Voorbeelden Bespuitingen:
Snellere toename luizen



Voorbeeld bespuitingen:
Vroege druk (zonder)



Voorbeeld bespuitingen:
Vroege druk (met)



BLOEMENRAND langs de akker: 
voedselbron (pollen en nectar)

AKKER : prooien (bladluizen, 
rupsen, trips …)

BOMEN en STRUIKEN: 
overwinteringsplaats
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Natuurlijke plaagbeheersing
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Leefgebieden van de nuttige 

insecten
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Beheersovereenkomsten



Wat?

• Overeenkomst VLM - landbouwer
• 5 jaar
• Vrijwillig
• Start 1 januari
• Vooraf bepaalde vergoeding
• Voor actieve landbouwer



Wie?

• Actieve landbouwers
• Niet voor: 

– Vastgoedmakelaars
– Uitbaters van sport- of recreatiegronden
– Luchtvaart-, water- of 

spoorwegmaatschappijen
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Neem contact op met een 

bedrijfsplanner!



Gemengde grasstrook
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• Ligging: 
– Erosiegevoelig perceel
– Akkerland of meerjarige 

fruit-/sierteelt
• Beheer: 

– Contractueel 
zaadmengsel

– Geen meststoffen of 
bestrijdingsmiddelen

– Maaien/klepelen vanaf 
15/7 OF 1/3 laten staan

• Jaarlijks: 1.812 euro/ha 
(aanleg) of 1.700 euro/ha 
(onderhoud)



Perceelsrandenbeheer
Doelstelling



Doel = 

• Bufferen van kwetsbare 
landschapselementen

– Bermen

– Bossen

– Grachten

– VHA-waterlopen

– Graften en holle wegen

– Houtige landschaps-
elementen

– Poelen

– Soortenrijke graslanden
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Bloemenstroken

• Langsheen zuidkant van een 
houtig landschapselement

• Eén- of meerjarig bloemen-
mengsel of klavermengsel

• Meerjarig bloemenmengsel: 
maaien/klepelen

• Geen meststoffen of 
bestrijdingsmiddelen

• 6-12 m breed

• Jaarlijks: 1.972 euro/ha
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Kostenplaatje van Bloemenstroken

• Aanleg akkerranden => richtprijs zaadmengsel: 20 à 30 
€/100m²

• Aanleg KLE’s=> richtprijs plantgoed haag 3 €/lm, 
plantgoed heg 1,2 €/lm

• Eventuele bescherming plantgoed

• Arbeid & onderhoud => grondbewerking, (her)inzaai, 
manuele bestrijding distels. KLE’s: planten, snoei, afzet

• Indirect => bij KLE’s: verlies teeltoppervlak en 
opbrengstverlies nabij KLE
(gem -13% over afstand tot 2x hoogte haag of 
houtkant)
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VLIF
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• Indienen dossier ‘niet-productieve 

investeringen’ (NPI) via landbouwer

• Aanvraag via ‘e-loket’

• 3-maandelijkse indienperiodes

• Minstens 1000 euro in aanvraag

• Attest nodig van VLM (KLE, poel, aanplantingen 

langs holle en trage wegen) (Vergunningen!)

• Werken kunnen pas starten na selectie dossier 

(ondertekende offerte, verkoopsovereenkomsten

etc.)

• 2 jaar tijd (na goedkeuring dossier)


