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De lokstofmethode voor de 
bestrijding van de suzuki-fruitvlieg

In het derde jaar met aantasting door de suzuki-

fruitvlieg werd het enorme schadepotentieel 

van dit nieuwe insect duidelijk. Na de gunstige 

omstandigheden voor overwintering werd in 

Zuid-Baden (Duitsland) in 2014 in vroeg rij-

pende kersenrassen al begin mei aantasting 

ontdekt. Het totale verlies van de productie 

op diverse zoete- en zure kersenpercelen in juli 

en voor het eerst ook optreden van schade in 

kwetsen, toont ook aan hoe moeilijk een voor-

spelling en hoe onberekenbaar het verloop van 

de aantasting is.

De e!ectiviteit van gewasbeschermingsmaatrege-

len bleef in de praktijk achter bij de verwachtin-

gen. De in de kleinfruitteelt in de afgelopen jaren 

toegepaste teeltmaatregelen, zoals bijvoorbeeld 

het iedere dag plukken van rijpe vruchten, bleek 

in 2014 net meer afdoende. De toelating volgens 

Art. 51 EuVo van Spintor (spinosad) tegen Drosop-

hila suzukii in diverse teelten, maakte het voor het 

eerst mogelijk om de lokstofmethode met de com-

binatie van insecticiden en lokstof in de praktijk te 

testen bij een sterke aantastingsdruk.

Lokstofmethodes

Bij de lokstofmethode wordt vaak als eerste ge-

dacht aan de als ‘attract & kill’ bekende methode 

voor de bestrijding van fruitmot. Bij deze methode 

zit een insecticide samen met een lokstof in een 

geldruppel (bijvoorbeeld ‘Appeal’ of ‘Last Call’). De 

door het feromoon aangetrokken fruitmot-man-

netjes worden door contact met het insecticide 

(meestal uit de groep van de pyrethroïden) ge-

dood en kunnen geen vrouwtjes meer bevruchten.

In de fruitteelt worden al sinds meer dan 40 jaar 

wereldwijd loksto!en als zogenoemde ‘Baitsprays’ 

ingezet bij de bestrijding van diverse fruitvliegen-

soorten, zoals bijvoorbeeld de middellandsezee-, 

kersen-, en walnootvruchtvlieg. De druppel is ge-

maakt van proteïne-houdende sto!en, die voor de 

ontwikkeling van de eieren van de fruitvlieg nodig 

zijn. De lokstoftoepassing gebeurde tot voor kort 

met zo groot mogelijke druppels die plaatselijk op 

de bomen werden gespoten. Voor de bestrijding 

van de suzuki-fruitvlieg is de toepassing echter 

anders en wordt een regelmatige verdeling met 

#jnere druppels nagestreefd.  

Na opname van de lokstof door de mond, verlam-

men de vliegen binnen korte tijd en gaan, afhanke-

lijk van de gebruikte werkzame stof, binnen enkele 

uren dood. Volgens §42 van de gewasbescher-

mingsmiddelenwet zijn diverse insecticiden als 

mengpartner in combinatie met de lokstof ‘combi-

protec’ mogelijk. Dit zijn Calypso (werkzame stof 

thiacloprid), Mospilan/Gazelle (w.s. acetamiprid), 

Spintor (w.s. spinosad) en Steward (w.s. indoxa-

carb). Spinosad is, zo bleek uit laboratoriumproe-

Nieuwe strategie
In 2013 introduceerde 
de auteur een nieuwe 
strategie in de bestrij-
ding van fruitvliegen: 
Het betreft mengsels 

van lokstof en insecti-
cide als ‘attract & kill’ 

techniek tegen ker-
senvlieg en de suzuki-
fruitvlieg. In datzelfde 
jaar werd de gebruik-

te lokstof ‘combi-
protec’ in Duitsland 
toegelaten voor ge-
bruik in fruit. In het 

juni-nummer van EFM 
in 2013 schreef de 

auteur over de eerste 
proefresultaten. 

Het lokstof-insecti-
cidemengsel hoeft 

niet zoals gewasbe-
schermingsmiddelen 

over het hele gewas 
verspoten te worden, 

maar kan zeer plaat-
selijk op bijvoorbeeld 
alleen bladeren of op 
de begroeiing onder 

de bomen of struiken 
worden gespoten. 
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Uwe Dederichs
Landratsamt Breisgau- Hochschwarzwald, 

uwe.dederichs@lkbh.de

De Suzuki-fruitvlieg begint al met het leggen van de 

eerste eieren op het moment de eerste kersen ver-

kleuren. Uwe Dederichs
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ven, evenals neonicotinoïden, bij opname door de 

mond een sterk vraatgif voor diverse fruitvliegen. 

Bacillus Thuringiensis, Beauveria, maar ook pyre-

thrum en preparaten op basis van pyrethroïden 

blijken niet geschikt te zijn.

Risico-inschatting 

De visuele controle op de aanwezigheid van su-

zuki-fruitvliegen is een belangrijk onderdeel van 

de bestrijdingsstrategie. Het is moeilijk om de zeer 

mobiele insecten snel te identi!ceren. Toch is dit, 
naast het controleren op aanwezigheid van eieren 
in de vruchten, met name bij voor de vliegen zeer 
aantrekkelijke vruchten als bijvoorbeeld kersen, de 
enige betrouwbare methode om de aanwezigheid 
van de Suzuki-fruitvlieg vast te stellen. De vang-
sten in de azijn/rode wijn-vallen kwamen ook in 
2014 niet altijd overeen met het optreden van de 
schadeverwekker in het gewas. De vallen geven, 
net als andere monitoringmethoden zoals fero-
moonvallen of gele of witte vangplaten, slechts 
een grove indicatie van de aanwezigheid van de 
Suzuki-fruitvlieg. Een inschatting van de aantas-
tingsdruk door middel van het aantal gevangen 
vliegen in deze vallen is op basis van de huidige 
ervaringen niet altijd mogelijk.
Gezien het moment van aantasting door de su-
zuki-fruitvlieg, als de vruchten rijpen, is het con-
troleren van het gewas zeer belangrijk voor het 
bepalen van het juiste bestrijdingsmoment. De 
suzuki-fruitvlieg begint bijvoorbeeld bij bramen 
al met het leggen van eieren op het moment dat 
de eerste besjes zwart kleuren.

Residu-arme aanpak

De bekende vraag van supermarkten naar zoveel 
mogelijk residu-arm fruit maakt het gebruik van 
conventionele gewasbeschermingsmiddelen tij-
dens de oogstperiode nagenoeg onmogelijk. Mid-
delen met als werkzame stof een pyrethroïde of 

spinosad, bieden vanwege de snelle afbraak nog 
de meeste mogelijkheden tot een residu-arme 
productie. Deze middelen zijn echter vanwege 
hun negatieve invloed op nuttige insecten niet 
in alle teelten zonder problemen en regelmatig 
inzetbaar, zo blijkt uit ervaring. Daarbij komt dat 
pyrethroïden een zwakkere werking hebben bij 
temperaturen rond de 25 0C. Beide werkzame 
sto#en breken bovendien snel af bij veel UV licht. 
De lokstofmethode biedt wat dit betreft vanwege 
de geringe hoeveelheid werkzame stof en de spe-
ciale toepassingstechniek nieuwe mogelijkheden.

Toepassingstechniek

Het lokstof-insecticide-mengsel wordt met slechts 
20-40 liter water per hectare toegediend. Het doel 
is om een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van 
de lokstofdruppeltjes over het gewas te verkrijgen. 
Dit om de kans te vergroten dat de vliegen de lok-
stof vinden. Een volledige bedekking is niet nodig. 
De verdeling en grootte van de druppels is op de 
foto te zien. Het middel werd met behulp van een 
spuit met een geringe luchtondersteuning en met 
2 injectordoppen (IDK 120 02, 6 bar, 9 km/h) per 
kant toegediend. Iedere rij werd maar aan een kant 
behandeld. De concentratie van combi-protec is 
5%. Dit is tevens de minimale dosering voor een 
goede werking. In 2014 zijn door fruittelers diverse 
manieren van toediening uitgeprobeerd, varië-
rend van handmatig tot verspuiten met een Quad.

Begunstigende Faktoren

Het kersenseizoen kende in 2014 in Zuid-Baden 
een onverwacht verloop van de aantasting. Ter-
wijl op de vroeg rijpende rassen een massale af-
zetting van eieren vastgesteld werd, was er bij 
de laat rijpende hoofdrassen tot het eind van de 
oogst van Regina geen aantasting. Onafhanke-
lijk van welke bestrijdingsmaatregelen werden 
toegepast!. Ook onbehandelde percelen bleven 
in deze periode, die werd gekenmerkt door ex-
treme droogte en hoge temperaturen, vrij van 
aantasting. Drosophila suzukii is aangewezen op 

Residu
Van de vruchten uit 
het met Spintor + 
combi-protec behan-
delde deel van het 
perceel is direct na de 
bespuiting een mon-
ster onderzocht op 
aanwezigheid van re-
sidu. Hierbij werd een 
residu van 0,04 mg/kg 
Spinosynen vastge-
steld. Dit is 2,7% van 
de maximale residu-
limiet van 1,5 mg in 
bramen. Dit residuge-
halte is laag vanwege 
de geringe hoeveel-
heid toegediende 
werkzame stof. The-
oretisch zouden de 
vruchten direct na de 
behandeling met het 
lokstof-insecticide-
preparaat verkocht 
mogen worden. Twee 
dagen na de behan-
deling was het residu-
gehalte gedaald tot 
1% van de maximale 
residu limiet (MRL). 
Identieke resultaten 
werden in andere ge-
wassen gevonden.

Aantasting door Drosophila suzukii bij Regina.

 Uwe Dederichs

Grenzen aan de werkzaamheid
In die gevallen waar in de omgeving van het fruitperceel veel vliegen 
aanwezig zijn, moet rekening gehouden worden met een snelle opbouw 
van de populatie na de bestrijding. Wilde bramen en frambozenhagen 
schijnen een belangrijke waardplant voor de suzuki-fruitvlieg te zijn en 
beïnvloeden de populatie vliegen in fruitpercelen in de omgeving. Hoe 
kleiner een behandeld perceel is, hoe sneller deze weer door vliegen ge-
koloniseerd wordt. Hoe snel dit daadwerkelijk gebeurt, is moeilijk te voor-
spellen omdat bijvoorbeeld ook fruitvliegjes met de wind over grotere 
afstanden in het perceel kunnen komen. In de praktijk betekent dit, dat 
zo groot mogelijke oppervlaktes respectievelijk direct na een nieuwe ko-
lonisatie behandeld moet worden.
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Proef op bramenperceel bij fruitteler

Op het bramenperceel (Loch Ness) waar 

in 2014 een proef is gedaan, was al zeer 

vroeg sprake van een sterke aantasting 

door Drosophila Suzukii. Door alleen pre-

ventieve maatregelen als hygiëne, kleine 
plukintervals (dagelijks) en zelfs twee keer 
verwijderen van alle aanwezige (nog on-
rijpe) vruchten, konden de vruchten niet 
vrij van aantasting worden gehouden. 
De teler stond op het punt de oogst stop 
te zetten. 
In voorgaande jaren werd bij proeven op 
herfstframboos het lokstofmengsel op 
het onderste deel van de planten, waar 
geen vruchten hingen, of op de begroei-
ing onder de planten gespoten. In het 
proefperceel met bramen was dit niet 
mogelijk. De vruchten hingen tot vlak bo-
ven de grond en de zwartstrook was na-
genoeg geheel vrij van onkruid. Daarom 
werd besloten het lokstofmengsel over 
de hele plant (dus ook over de vruchten) 
te spuiten. Combi-protec werd gemengd 
met Spintor SC. Het mengsel van 2 liter/
ha combi-protec + 10 ml/ha Spintor werd 
in de proef met 40 liter water per hectare 
op drie tijdstippen (11 juli, 17 juli en 23 juli 
2014) gespoten. Helaas regende het di-
rect na de eerste bespuiting, waardoor 
de druppels voor het grootste deel af-

spoelden. Op het proefperceel werden 
de vruchten in regelmatige afstanden 
geplukt. 
De op dit moment beschikbare insec-
ticiden reduceren het aantal vliegen in 
het perceel, waardoor minder eieren in 
de vruchten worden gelegd. Proeven op 
grote oppervlaktes geven om deze reden 
een betrouwbaarder beeld van de e�ec-
tiviteit van een behandeling dan proeven 
op kleine proefperceeltjes. Een onbehan-
deld perceel met een oppervlakte van 
250 m2 diende in deze proef als vergelijk 
voor de behandelde oppervlakte (0,9 ha). 

Het bepalen van de werkingsgraad van 
een behandeling is, vanwege de zeer sterk 
variërende eiafzetting door de Drosop-
hila-fruitvlieg (afhankelijk van tempera-
tuur, luchtvochtigheid, neerslag en aantal 
vruchten), zonder dit directe vergelijk met 
een onbehandeld object niet mogelijk.

Proefresultaten

Van ieder proefobject werden op meer-
dere momenten 50 vruchten met behulp 
van de watermethode onderzocht op 
aanwezigheid van eieren. De in de vruch-
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Druppelbeeld op bramenbladeren na be-

handeling met combi-protec + Spintor.

 Uwe Dederichs

Het proefperceel (braam) aan het eind van 

de proef.

 Uwe Dederichs

Figuur 1: Werkingsgraad Drosophila suzukii bestrijding met lokstofmethode in 2014.  

(Braam ras Loch Ness, 9 keer geplukt, 11-07-14 tot 29-07-14)
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een regelmatige watervoorziening en legt onder 
voor het insect gunstige omstandigheden, zoals 
bijvoorbeeld een hoge luchtvochtigheid, meer 
eieren en leeft onder dergelijke omstandigheden 
ook langer. Regelmatige vorming van dauw, of re-
genbuien, alsook gematigde temperaturen, zoals 
deze in de proefperiode voorkwamen, bevorderen 
de vermeerdering van de Suzuki-fruitvlieg. Alle op 
dit moment toegelaten insecticiden worden al bij 
geringe neerslaghoeveelheden sterk gereduceerd 
in hun werking tegen de Suzuki-fruitvlieg. In een 
bestrijdingsstrategie moet hier zeker rekening mee 
worden gehouden!

Samenvatting en vooruitzichten

Om schade te voorkomen is het nodig de aantas-
ting op een vroeg moment op het eigen perceel 
te ontdekken, in te schatten en de juiste gewas-
beschermingsmaatregelen te nemen.
De lokstofmethode met combi-protec + Spintor 
blijkt een e"ectieve bestrijdingsmethode. Het 
mixpreparaat kon in de eerste zes dagen na de 
behandeling het aantal afgezette eieren ten op-
zichte van de onbehandelde controle met Ø 75% 
reduceren. De werking berust op een reductie van 
de populatie Suzuki-fruitvliegen. Tot vijf dagen na 
de behandeling konden in het behandelde perceel, 
ondanks de sterke druk in de omgeving, geen of 
slechts enkele vliegen worden gevonden. De doel-
gerichte opname van het insecticide met behulp 
van de lokstof veroorzaakt een directe doding van 
de vliegen. Uit oogpunt van resistentiemanage-
ment is de lokstofmethode ook in combinatie met 
andere insecticiden denkbaar. 
Voor een bestrijdingsstrategie is het nodig de lok-
stof-insecticidenmengsel iedere 6 tot maximaal 7 
dagen te spuiten. Regen, dauw en een hoge popu-
latie Suzuki-fruitvliegen verminderen de werking 
van het lokstof-preparaat en een regelmatige con-
trole van de bomen of struiken wordt aanbevolen.

Bio-teelt
De hulpstof combi-
protec is in Duits-
land en Oostenrijk in 
de biologische teelt 
toegelaten en kan in 
combinatie met Spin-
tor in de biologische 
teelt ingezet worden. 

Uwe Dederichs, 
Landratsamt Breis-
gau- Hochschwar-
zwald, 
Europaplatz 3, 
D 79206 Breisach, 
Tel.: +49 (0)761 2187 
5834
E-Mail: 
uwe.dederichs@
lkbh.de

ten afgezette eieren kunnen bij deze methode 
gedurende meerdere dagen bij kamertempera-
tuur verder ontwikkelen. De vruchten worden 
vervolgens in een waterbad gelegd zodat de 
larven uit de vruchten worden gedreven. Het 
aantal larven weerspiegelt het onder ongun-
stige omstandigheden in het handelskanaal 
optredende scenario. 
Het verloop van de aantasting en de werkings-
graad op het proefperceel is in #guur 1 weer-
gegeven.

Werkingsgraad

Drie dagen na de eerste, door regen afgespoelde 
behandeling, werden in plaats van gemiddeld 
22,6 eieren in het onbehandelde deel slechts 
Ø 12,1 eieren per vrucht in het met de lokstof-
insecticide behandelde proefperceel geteld. 
De werkingsgraad was 46,3%. Omdat geen be-
strijding van de eieren respectievelijk maden 
plaatsvond, werden bij deze eerste telling ook 
de eieren die al voor de start van de proef in 
de vruchten waren afgezet, meegeteld. Bij de 
volgende pluk (5 dagen na de behandeling) 
konden Ø 2,5  eieren per vrucht in plaats van 
Ø 6,1 in onbehandeld worden geteld. De wer-
kingsgraad (WG) bedroeg 59,2%.
In aansluiting hierop volgde een tweede be-
handeling. Gedurende de eerste dagen na deze 
behandeling konden geen vliegen in het behan-
delde deel van het perceel worden gevonden.
Na twee dagen werden nog slechts 1,7 (WG 80 %) 
in plaats van 8,4 eieren in onbehandeld ge-
vonden. Na 4 dagen was dit nog slechts Ø 0,1 
(WG 92,3%) in plaats van 1,0 ei in onbehandeld. 
Op dag 6 na de behandeling steeg de aantasting 
in onbehandeld tot Ø 9,1 eieren per vrucht in 
plaats van Ø 1,4 (WG 84,8%) in het behandelde 
deel van het proefperceel. Tussen dag 4 en dag 
6 na de behandeling regende het bijna 60 mm 
(60 liter/m2). Een werking van de lokstofbehan-
deling was daardoor niet meer te verwachten 
en binnen 24 uur steeg de aantasting op beide 
percelen tot Ø 4,5 eieren per vrucht. De wer-
kingsgraad daalde tot 56,2%. De gemiddelde 
werkingsgraad gedurende de eerste 6 dagen 
na de behandeling bedroeg Ø 85,7%.
Een derde behandeling na 7 dagen kon de aan-
tasting met 75%, van Ø 15,4 eieren in onbehan-
deld tot Ø 3,7 eieren in behandeld reduceren (zie 
#guur 1). De afname van de aantasting in het on-
behandelde object in de eerste en tweede week 
duidt op de invloed van het gereduceerde aantal 
vliegen in het behandelde deel van het perceel.

Suzuki-fruitvlieg op pruim in 2014.  Uwe Dederichs

Larve in overrijpe pruimen.

 Uwe Dederichs
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