
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestrijding van mijtplagen in de 
bloembollenteelt met mijtpathogenen 
 
Annette Bulle, Cor Conijn (projectleider), Marcel Breedeveld  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 
 Sector Bloembollen 
 April 2006 
 PPO 320730 

 



 

© 2005 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijkonderzoek Plant 
& Omgeving. 
 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij 
gebruik van gegevens uit deze uitgave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefinancierd door: 
 
 

 
 
PPO Projectnummer: 320730  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 
Sector Bloembollen 
Adres : Prof. Van Slogterenweg 2, 2161 DW, Lisse 
 : Postbus 85, 2160 AB, Lisse 
Tel.  : 0252 46 21 21 
Fax : 0252 46 21 00 
E-mail : infobollen.ppo@wur.nl 
Internet : www.ppo.wur.nl  

 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 2



 

Inhoudsopgave 
 pagina 
 

1 SAMENVATTING..................................................................................................................................5 

2 INLEIDING ..........................................................................................................................................7 
2.1 Tulpengalmijt Aceria tulipae ......................................................................................................... 7 
2.2 Bollenmijt Rhizoglyphus robini ...................................................................................................... 8 
2.3 Narcismijt Steneotarsonemus laticeps.......................................................................................... 8 
2.4 Doel van het onderzoek............................................................................................................... 9 

3 TULPENGALMIJT ACERIA TULIPAE......................................................................................................11 
3.1 Tulpengalmijt tijdens de bewaring............................................................................................... 11 

3.1.1 Bestrijding van Tulpengalmijt, bewaarseizoen 2001.............................................................. 11 
3.1.2 Bestrijding van Tulpengalmijt, bewaarseizoen 2002.............................................................. 13 
3.1.3 Bestrijding van Tulpengalmijt met Path1, bewaarseizoen 2002.............................................. 14 
3.1.4 Gevoeligheid van tulpengalmijt voor verschillende soorten oliën ............................................. 15 

3.2 Tulpengalmijt tijdens het teeltseizoen ......................................................................................... 17 
3.2.1 Toepassing van pathogene schimmels tegen tulpengalmijt vlak voor planten .......................... 17 
3.2.2 Toepassing van Path1 en Path2 tegen tulpengalmijt vlak voor het planten .............................. 18 
3.2.3 Toepassing van Path2 tegen tulpengalmijt vlak voor planten.................................................. 20 
3.2.4 Optimalisatie van toepassing van Path2 vlak voor planten ..................................................... 22 
3.2.5 Gevoeligheid van Path2 voor veel gebruikte fungiciden ......................................................... 24 

3.3 Tulpengalmijt in de broeierij ....................................................................................................... 26 
3.3.1 Tulpengalmijt in de broeierij van tulp.................................................................................... 26 
3.3.2 Effect van mijtpathogene schimmels in de broeierij van tulp .................................................. 28 

3.4 Laboratoriumproeven met tulpengalmijt ...................................................................................... 30 
3.4.1 Dompelproef met mycelium van Path1 ................................................................................ 30 
3.4.2 Dompelproefje met een sporensuspensie van Path1 (I) ......................................................... 31 
3.4.3 Dompelproefje met een sporensuspensie van Path1 (II)......................................................... 32 

4 BOLLENMIJT RHIZOGLYPHUS ROBINI  IN VERMEERDERING LELIE.........................................................33 
4.1 Bestrijding van bollenmijten met mijtpathogenen.......................................................................... 33 

4.1.1 Gevoeligheid van bollenmijt Rhizoglyphus robini voor Path2 (I) ............................................... 33 
4.1.2 Gevoeligheid van de bollenmijt Rhizoglyphus robini voor Path2 (II) .......................................... 35 

4.2 Bestrijding van bollenmijten met roofmijten en olieachtige suspensies........................................... 38 
4.2.1 Verhogen van de effectiviteit van roofmijten (I)...................................................................... 38 
4.2.2 Verhogen van de effectiviteit van roofmijten (II) ..................................................................... 41 
4.2.3 Verhogen van de effectiviteit van roofmijten (III) .................................................................... 43 
4.2.4 Gevoeligheid van de bollenmijt Rhizoglyphus robini voor Path1 .............................................. 45 

4.3 Laboratorium experiment met bollenmijten.................................................................................. 47 

5 NARCISMIJT STENEOTARSONEMUS LATICEPS IN AMARYLLIS ..............................................................49 

6 DISCUSSIE EN CONCLUSIES .............................................................................................................51 
6.1 Tulpengalmijt ............................................................................................................................ 51 
6.2 Bollenmijt ................................................................................................................................. 52 
6.3 Narcismijt ................................................................................................................................ 52 
6.4 Conclusies ............................................................................................................................... 52 

 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 3



 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 4



 

1 Samenvatting 

Doel van het onderzoek 
In dit onderzoek zijn drie belangrijke mijtplagen in de bloembollenteelt onder de loep genomen. Onderzocht is 
of er mogelijkheden zijn om tulpengalmijten, bollenmijten en narcismijten te bestrijden met mijtpathogenen, 
schimmels die in staat zijn mijten te doden. 
 
Tulpengalmijt  
Tulpengalmijt (Aceria tulipae) kan een grote plaag zijn in de bewaring, teelt en broeierij van tulp. Vooral oner 
bewaaromstandigheden kan het aantal mijten explosief stijgen. 
Allereerst werd getracht tulpengalmijt in de bewaring te bestrijden met mijtpathogene schimmels, echter 
zonder succes. Waarschijnlijk waren de droge omstandigheden in bewaarcellen te ongunstig voor de 
schimmels om aan te kunnen slaan. En door de relatief hoge temperatuur in de bewaring konden galmijten zich 
juist erg goed vermenigvuldigen. Met een speciaal ontwikkelde olie is geprobeerd de werking van de 
schimmels te verbeteren. De olie zou er voor moeten zorgen dat het boloppervlak langer vochtig blijft, zodat 
de schimmel kan gaan groeien. Uiteindelijk bleek deze olie een bepaald bestrijdend effect te hebben op de 
mijten, maar de mijtpathogene schimmel was nog steeds niet actief. 
Vervolgens is in proeven uitgezocht of het mogelijk was mijtpathogene schimmels op de bollen aan te brengen 
vóór het planten. De schimmel zou dan gedurende het teeltseizoen in staat moeten zijn de populatie galmijten 
zo te onderdrukken of te bestrijden dat de plaag in de daarop volgende bewaring geen probleem meer geeft. 
Eén van de twee geteste pathogene schimmels bleek hiertoe in staat. Wanneer het pathogeen in combinatie 
met een olie-achtige stof aan de bollen werd toegediend, bleek de plaag goed beheerst te kunnen worden. 
Boldompeling bleek de enige manier om het pathogeen goed op de bollen te krijgen. 
In navolging van deze positieve resultaten werd een proef uitgevoerd in de broeierij van tulp. Een zwaar 
besmette partij tulpen werd behandeld met vier verschillende mijtpathogene schimmels. Na binnenhalen in de 
kas bleek dat de schimmels bloemschade niet konden voorkomen. Het eerder geteste pathogeen dat goed 
werkte in de teelt, kwam in deze proef wel als beste naar voren. 
De resultaten van een aantal jaren onderzoek gaven aan dat tulpengalmijt voor een groot deel bestreden kan 
worden met een mijtpathogene schimmel. De schimmel wordt in combinatie met een olie-achtige stof via 
boldompeling toegediend. Toepassing hiervan in de praktijk zal nog wel problemen geven, omdat de pathogene 
schimmel niet bestand is tegen de fungiciden die op dit moment bij het planten worden toegediend. Voor de 
biologische bollenteelt lijkt deze methode wel al toepasbaar. Een combinatie van de mijtpathogene schimmel 
met een ULO-behandeling zou ook op langere termijn er voor kunnen zorgen dat schade door tulpengalmijt 
beperkt blijft. Verder onderzoek is nodig om tot een toepasbare beheersstrategie te komen. 
 
Bollenmijt 
De bestrijding van bollenmijt (Rhizoglyphus robini) is onderzocht bij lelie. Bollenmijten vormen vooral een 
probleem in de vermeerdering van lelies door schubben. De warme en vochtige omstandigheden bij de 
vermeerdering zijn voor bollenmijten gunstig, maar bieden ook perspectief voor biologische bestrijding met 
mijtpathogene schimmels. In de proeven bleken de schimmels echter niet effectief. Het leek erop dat één van 
de twee onderzochte schimmels zelfs helemaal niet in staat was bollenmijt te doden. Net als bij tulpengalmijt 
leek het erop dat de olie die werd toegevoegd aan de schimmel wel effect had. Dit onderdeel werd uitgediept 
en verschillende soorten oliën en toepassingen werden beproefd, echter zonder succes. De beste 
bestrijdingsmethode lijkt vooralsnog de geïntegreerde bestrijding met in het begin één behandeling met het 
middel Actellic, gevolgd na enkele weken door toediening van roofmijten (Hypoaspis aculeifer). Een volledige 
bestrijding met alleen roofmijten lukt niet. 
 
Narcismijt 
Narcismijten of tarsonemus mijten (Steneotarsonemus laticeps) kunnen schade veroorzaken in de teelt van 
Hippeastrum (Amaryllis) en narcis. In de amaryllisteelt worden bollen die niet worden verkocht maar op 
hetzelfde bedrijf worden doorgeteeld, gekookt om stengelaaltjes te bestrijden. Hiermee worden dan ook 
aanwezige mijten gedood. Omdat van partijen die worden verkocht vaak de voorgeschiedenis niet bekend is, 
kan door koken schade ontstaan als een verkeerde temperatuur op het verkeerde moment wordt gegeven. 
Daarbij is de werking van zo’n warmwaterbehandeling onvoldoende voor de bestrijding van narcismijten. Een 
alternatieve bestrijdingsmethode zou zeer welkom zijn. In dit onderzoek zijn daarvoor vier middelen op basis 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 5



 

van insectpathogene schimmels getest. In alle behandelingen werden echter narcismijten teruggevonden, de 
gebruikte schimmels konden de mijten niet bestrijden.  
Een alternatief voor een warmwaterbehandeling is in dit onderzoek niet gevonden, zodat dit voorlopig het beste 
advies is, ondanks de risico’s die het met zich meebrengt. 
 
Conclusie 
Biologische bestrijding van mijten met schimmels biedt voor bestrijding van tulpengalmijt perspectief, voor 
bestrijding van bollenmijt en narcismijt niet. Tulpengalmijt kon in de proeven voor een belangrijk deel worden 
bestreden met een schimmel, die in combinatie met een olie-achtige stof als boldompeling werd toegediend. 
Het zal echter moeilijk zijn om hiermee jaren achter elkaar verschoond te blijven van tulpengalmijt. Een 
combinatie met andere methoden, zoals bijvoorbeeld ULO, zouden dit wel mogelijk moeten maken. Verder 
onderzoek is nodig om bestrijding met een pathogene schimmel te implementeren in een goede 
beheersstrategie voor tulpengalmijt. Voorwaarde voor nieuwe methoden zal altijd zijn dat ze arbeidstechnisch 
en economisch in verschillende teeltsystemen moeten passen. Ook in dit onderzoek is daar op gelet, hoewel 
hier geen studie naar is gedaan. Verder onderzoek naar de bestrijding van bollenmijt zal zich moeten richten op 
andere middelen, zowel chemisch als van natuurlijke oorsprong (GNO’s). Voor de bestrijding van narcismijt 
biedt een CA-bewaring perspectief, maar verder onderzoek is nodig om deze methode te optimaliseren. De 
mogelijkheden van biologische bestrijding van narcismijt worden momenteel onderzocht door PPO 
Glastuinbouw.  
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2 Inleiding 

Mijten zijn een grote bron van zorg in de teelt van bloembollen. De meeste problemen doen zich voor in de 
bewaring van bollen en knollen, maar ook de vermeerdering kan grote hinder ondervinden van de kleine 
spinachtigen. Chemische bestrijding van mijten is na het wegvallen van middelen als blauwzuurgas, dichloorvos 
en naftaline alleen nog mogelijk met het enig toegelaten middel Actellic (pirimifos-methyl), maar ook dit middel 
staat onder druk. Recente vondsten in het oppervlaktewater hebben de telers genoopt tot het nemen van 
nieuwe maatregelen om drift en uitspoeling te voorkomen. Het is de vraag in hoeverre deze maatregelen 
voldoende zullen zijn. 
Door de omvang van de problemen met mijten in de bloembollenteelt heeft het Productschap Tuinbouw geld 
uitgetrokken voor onderzoek naar mogelijke alternatieven. Eén van de mogelijkheden betreft de toepassing van 
mijtpathogenen. In het kort gezegd zijn dit schimmels die in staat zijn mijten, of populaties van mijten ziek te 
maken. Sporen van deze schimmels kiemen op de mijten en groeien naar binnen waar ze de gastheer als het 
ware opeten. Wanneer de omstandigheden goed zijn, kan de schimmel zich op natuurlijke wijze verspreiden. De 
schimmel zal op het kadaver gaan groeien en sporuleren. 
Deze schimmels hebben vaak bepaalde omstandigheden nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren. Met 
name temperatuur en vochtigheid spelen een belangrijke rol in de effectiviteit. Temperatuur is een factor die in 
bloembollen bewaarcellen geen probleem zal zijn. Deze ligt vaak op waarden van 17°C of hoger. Vochtigheid 
kan wel een probleem vormen. Bloembollen worden snel teruggedroogd om bepaalde infectieziekten geen 
kans te geven, maar de schimmel heeft juist een vochtige omgeving nodig. In de vermeerdering van lelie door 
schubben liggen wellicht goede mogelijkheden, omdat de vochtigheid hier minder snel een probleem zal zijn. 
Diverse invalshoeken en toepassingsmogelijkheden werden in dit onderzoek belicht. 
Het onderzoek richtte zich op de tulpengalmijt Aceria tulipae (foto 1), de bollenmijt Rhizoglyphus robini (foto 2) 
en de narcismijt Steneotarsonemus la iceps (foto 3). Dit zijn de belangrijkste mijtplagen in de bollenteelt. t

 

2.1 Tulpengalmijt Aceria tulipae 
Tulpengalmijt Aceria tulipae krifer (Acari: Eriophyoidea) is een grote plaag in de teelt van tulp. Wanneer 
tulpenbollen in de maanden juni en juli gerooid worden, zijn er meestal galmijten op de bollen aanwezig. 
Vermeerdering van mijten en aantasting van bollen vindt plaats tijdens de bewaring. Bolaantasting in de 
bewaring heeft tot gevolg dat planten niet opkomen. 
De mijten worden in de eerste twee a drie weken na het rooien bestreden door een ruimtebehandeling met 
Actellic of een ULO behandeling. Een goede bestrijding in deze periode zorgt ervoor dat galmijten gedurende 
de rest van het bewaarseizoen onder een schadeniveau blijven. Problemen in de broeierij worden veroorzaakt 
door inadequate bestrijding aan het begin van de bewaring of door slechte bedrijfshygiënische omstandigheden 
gedurende de bewaarperiode waardoor herbesmetting optreedt. Partijen tulpen die licht- tot matig besmet zijn 
met galmijten kunnen kouder bewaard worden en vroeg geplant zodat de plaag minder krachtig opkomt.  
Wanneer de bollen geplant worden, sterft het merendeel 
van de mijten, mogelijk door het natuurlijke bodemleven. 
Tijdens het teeltseizoen in de volle grond vormen de 
mijten dan ook geen grote problemen. In het voorjaar 
kunnen de overgebleven mijten schade in de bloemen 
veroorzaken. De schade uit zich in streepjes op de 
kroonbladeren die lijken op een virusaantasting. De 
overgebleven mijten kunnen zich in de daaropvolgende 
bewaring weer explosief vermeerderen met veel schade 
als gevolg. Galmijten zijn daarnaast ook de 
overbrengers van het Tulpen Virus X (TVX). Reden 
genoeg om goede bestrijdingsmethoden te 
onderzoeken. 
 
 
  foto 1 Microscoopopname Tulpengalmijt Aceria tulipae 

(lengte 0.2 mm)
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2.2 Bollenmijt Rhizoglyphus robini 
De bollenmijt Rhizoglyphus robini Claparède (Acari: Astigmata) is een andere belangrijke plaag van diverse 
bolgewassen. In dit verslag gaat het voornamelijk over bollenmijten in Lelie. Hoewel alle lelies aangetast kunnen 
worden, komt de plaag in Nederland vooral voor in lelies uit de groep van Orientalhybriden. Naast lelie worden 
ook fresia, gladiool, Eucharis, Gloriosa en Hippeastrum primair door deze mijten aangetast. Sinds kort blijkt de 
mijt ook een groot probleem te zijn in de teelt van Zantedeschia. 
Mijtaantasting bij lelie vindt plaats in de vermeerdering door schubben, tijdens de teelt op het veld en in de kas. 
In de vermeerdering worden schubben bewaard in vermiculiet waardoor er na 2 à 3 weken een nieuwe 
generatie schubbolletjes ontstaat. Hierbij zijn de vochtige en warme (23°C) omstandigheden ideaal voor de 
bollenmijt, zodat de plaag zich explosief kan uitbreiden. Maar ook tijdens de teelt kan de plaag zich verder 
uitbreiden. Bij de bloementeelt in de kas is aantasting vanuit de grond het gevaarlijkst. Aantasting vanuit 
aangetaste geplante bollen leidt veelal tot weinig schade. Echter, de grond wordt besmet en kan in de 
volgende teelt wel veel schade aanrichten. 
De bollenmijten leven in de grond en vreten aan ondergrondse delen van de plant. De mijten kunnen zich diep in 
het aangetaste weefsel verschuilen waardoor ze lastig te bereiken zijn met kortwerkende middelen. Met een 
loep of binoculair is bij het aansnijden van de gaatjes en gangetjes een ruimte in het weefsel (zogenoemde 
eetkamer) met enkele mijten te zien, die zichtbaar zijn als ovaalronde, glazige witte beestjes met donkere kop 
en pootjes (foto 2). In lelie voedt de mijt zich veelal op schubben waar ze de wortels en spruiten aantasten. Dit 
resulteert vaak in een slechte groei van de planten, misvormingen en aantasting van de bloemen. 
De beste manier om bollenmijten uit de vermeerdering van lelies te houden is tot nu toe een combinatie van 
een chemische- en een biologische bestrijdingsmethode. Bollenmijten worden bestreden met Actellic 50 
(pirimifos-methyl), het enige chemische middel dat is toegelaten door het College Toelating 
Bestrijdingsmiddelen (CTB). Drie weken na toepassing van Actellic wordt aanbevolen de roofmijt Hypoaspis 
aculeifer toe te dienen. Deze roofmijt kan een plaag van bollenmijten binnen de perken houden maar niet 
helemaal bestrijden. Het gebruik van de chemische of biologische methode alléén kan resulteren in 
onvoorspelbare bestrijdingsresultaten. Een aanvullende bestrijdingsmethode of –middel is daarom welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 foto 2 Bollenmijt Rhizoglyphus robini (lengte 1 mm) 
 

2.3 Narcismijt Steneotarsonemus laticeps 
Narcismijten of Tarsonemus mijten S eneotarsonemus la iceps Halb (Acari: Tarsonemidae) zijn een groot 
probleem in de broeierij van narcis en in de teelt van Hippeastrum (Amaryllis). Amaryllisbollen die niet verkocht 
worden maar worden doorgeteeld, worden standaard gekookt om stengelaaltjes te bestrijden. Automatisch 
worden dan ook de mijten en maden bestreden. Leverbare bollen zijn nog niet ontsmet als ze worden 
afgeleverd, en ook is het vaak niet duidelijk welke temperatuurbehandeling de bollen gehad hebben tot het 
moment van afleveren. Gaat men vervolgens de partij koken dan kan door een verkeerde temperatuur 
gewasschade optreden, omdat mogelijk de knop al aangelegd was.  

t t

In de bloementeelt van Amaryllis veroorzaakt narcismijt schade aan de bollen, en roodverkleuring op bladeren, 
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bloemstengels en knoppen. Omdat bollen voor de bloementeelt soms enkele jaren in de grond staan, zijn 
bestrijdingsmogelijkheden moeilijker dan in de teelt voor bollen. 
Narcismijten zijn klein en beweeglijk en ze verschuilen zich in de bolhals en in de bloemknoppen. De mijten 
verlangen een vochtige omgeving. Omdat narcismijten zich gemakkelijk weten te verspreiden is een goede 
bedrijfshygiëne van groot belang. Daarbij is een goede bestrijdingsmethode van narcismijt zeer gewenst. 
 
 

 
foto 3 Narcismijtt Steneotarsonemus laticeps 
 
 

2.4 Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek was het vinden van nieuwe gewasbeschermingsmethoden, op basis van middelen 
van natuurlijke oorsprong, voor bestrijding van mijten in de bollenteelt. Zo zijn de bestrijding mogelijkheden van 
tulpengalmijt , bollenmijt en narcismijt op de bolgewassen tulp, lelie en amaryllis onderzocht. De bestrijding van 
tulpengalmijt was vooral gericht  op het voorkomen van bolaantasting tijdens de bewaring maar er is ook 
gekeken naar het voorkomen van bloemaantasting in veld en de broeierij. De bestrijding van bollenmijt was 
gericht op lelieschubben, de vermeerderingmethode van lelie. Narcismijt bestrijding was gericht op bestrijding 
van mijten in droge Amaryllisbollen bollen uit de kas. 
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3 Tulpengalmijt Aceria tulipae 

Om de plaag tijdens de bewaring te voorkomen werden proeven ingezet met behandelingen uitgevoerd direct 
na het rooien en tijdens de bewaring (3.1). Ook werden proeven gedaan met aangetaste partijen bollen die voor 
het planten  behandeld werden. Dit voor de bollenteelt (3.2) en broeierij (3.3). Aanvullend werden laboratorium 
proeven gedaan (3.4).   
In de proeven zijn verschillende soorten pathogenen en olieachtige suspensies/middelen gebruikt. De 
mijtpathogenen en middelen worden niet genoemd en gecodeerd weergegeven, omdat ze geen toelating 
hebben. Mijtpathogenen worden weergegeven als Path1, Path2,….. , de gebruikte olieachtige suspensies als 
Olie1, Olie2,…., en de resterende middelen als Midd1, Midd2,…… 

3.1 Tulpengalmijt tijdens de bewaring 

3.1.1 Bestrijding van Tulpengalmijt, bewaarseizoen 2001 
 
Doel 
In deze proef is onderzocht of dompeling met het mijtpathogeen Path2 effect heeft op de ontwikkeling van 
tulpengalmijten gedurende het bewaarseizoen. Kunnen tulpenbollen schade vrij gehouden worden door gebruik 
te maken van nuttige schimmels. De beoordeling van de bollen vlak voor het planten geeft daar een antwoord 
op.  
Er is gevarieerd in het aantal keren dompelen van tulpen in dit bewaarseizoen. Het mijtpathogeen is geleverd in 
combinatie met Olie1, een toevoeging die moet zorgen dat de schimmelsporen ook onder minder gunstige 
omstandigheden, zoals droge tulpenbewaring, hun werk kunnen doen. 
 
Proefopzet 
Proefplaats PPO, Lisse. Gewas Tulp cultivar Apeldoorn 
De bollen kregen verschillende behandelingen (zie proefschema tabel 1), 
waarbij de bollen 15 minuten werden gedompeld. Er zijn twee verschillende 
dompelfrequenties aangehouden: alleen een dompeling bij aanvang van de 
bewaring + een herhaling na 1 week en een maandelijkse boldompeling. 
Na dompelen werden de bollen bewaard in kartonnen dozen of in een 
speciale opstelling waarmee kuubskistbewaring nagebootst werd (foto 4). 
Bewaring in kartonnen dozen werkte goed doordat er via het karton nog 
genoeg verse lucht bij de bollen kan komen en vocht dat vrij komt bij het 
drogen van de bollen eenvoudig wordt afgevoerd via het karton.  
Bewaartemperatuur 20°C. 
 
 
 Foto 4 Nabootsing palletkist-  

  bewaring
 
Tabel 1 Proefschema inzet mijtpathogene schimmels tegen tulpengalmijt tijdens de bewaring 
behandeling Toevoeging 

Olie1 
Data dompelingen Type bewaring & 

aantal herhalingen 
   Doos Palletkist 
Onbehandeld (droog) Nee - 3 1 
Onbehandeld (water) Nee 30 aug., 26 sept., 24 okt. 3 1 
Olie1 Ja 30 aug., 26 sept., 24 okt. 3 1 
Path2 Nee 30 aug., 26 sept., 24 okt 3 1 
Path2 Ja 30 aug., 26 sept., 24 okt. 3 1 
Path2 Nee 30 aug., 5 sept. 3 1 
Path2 Ja 30 aug., 5 sept. 3 1 
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De bollen zijn maandelijks beoordeeld op bolschade en op aanwezigheid van galmijten (data 27 aug., 26 sept., 
24 okt. en 22 nov). Uit iedere herhaling werden monsters genomen van 10 bollen. De mate van schade werd 
bepaald door de bollen in te delen in vier categorieën:  

0 = gezond,  
1 = licht (<25% van het boloppervlak beschadigd),  
2 = matig (tussen 25 en 75% van boloppervlak beschadigd) 
3 = zwaar (75% of meer van boloppervlak beschadigd)  

Met deze scores is per behandeling een schadegetal berekend. Het schadegetal is de som van de producten 
van het aantal bollen per schadecategorie gedeeld door het totale aantal bollen van de behandeling. 
Daarnaast zijn bij 5 van deze bollen het aantal mijten per ¼ cm2 boloppervlak bepaald.  
Bij de eindbeoordeling zijn uit alle behandelingen 25 bollen beoordeeld op visuele schade (grafiek 1). 
 
Resultaten 
Bij de beoordeling op 26 september was al een duidelijk verschil tussen de behandelingen te zien. De 
behandelingen met Olie1 en de combinatie Path2/Olie1 zaten nog onder de nog acceptabele schadedrempel 
van 1, terwijl de overige behandelingen daar al op of overheen gingen. Dit verschil bleef de rest van de 
bewaarperiode bestaan. Path2 alleen had in deze proef geen werking, maar de combinatie met Olie1 wel. Olie1 
alleen gaf echter een vergelijkbaar resultaat als de combinatie met Path2. Zowel bij de bewaring van de bollen 
in kartonnen dozen als bij bewaring in de modelpalletkisten was hetzelfde beeld te zien. Wanneer alleen bij 
aanvang van de bewaring tweemaal gedompeld werd, was ook nog een sterk effect van Olie1 te zien. De 
partijen die maandelijks zijn gedompeld met Olie1 of de combinatie Olie1/Path2 hadden aan het einde van het 
bewaarseizoen een gemiddelde score die onder de 1 lag. 
 

Galmijtschade bij verschillende boldompelingen aan eind van de bewaring
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Grafiek 1 Schade door galmijt aan het einde van de bewaring op 22 november 2001  

 
 

• 
• 
• 

 (m = maandelijkse dompeling, a = aanvangsdompelingen).  
 Bewaarperiode: 3 maanden. 
 
Conclusies 

Path2 had geen effect op galmijten. 
Maandelijkse boldompelingen met Olie1 hadden een effect op de populaties galmijten. 
Wanneer alleen twee aanvangsdompelingen waren toegepast, had Olie1 ook effect. 
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3.1.2 Bestrijding van Tulpengalmijt, bewaarseizoen 2002 
 
Doel 
In deze proef is onderzocht of dompeling met het mijtpathogeen Path2, olie1 of Midd1 of een combinatie van 
deze drie effect heeft op de ontwikkeling van tulpengalmijten gedurende het bewaarseizoen. De reden om Olie1 
toe te passen is dat hiermee de schimmelsporen ook onder minder gunstige omstandigheden, zoals droge 
tulpenbewaring, hun werk kunnen doen. De beoordeling van de bollen vlak voor het planten geeft daar een 
antwoord op. 
 
Proefopzet 
Proefplaats PPO, Lisse. Gewas Tulp cultivar Leen van der mark. 
Van een partij tulpen cv. ‘Leen v.d. Mark’  waarin verwacht kon worden dat er tulpengalmijt in zat is voor de 
proef gebruikt. De partij is verdeeld in plantgoed en leverbaar. Zowel plantgoed als leverbaar hebben bij 
aanvang en/of gedurende de bewaring diverse dompelbehandelingen ondergaan. De proef is uitgevoerd in drie 
herhalingen en objecten werden bewaard in dozen bij 20°C. 
 
Bij objecten waarvan op grond van het resultaat in 2001 een goed resultaat verwacht mocht worden, is een 
extra ‘herhaling’ ingezet in een kleine modelpalletkist (d), die bestond uit twee op elkaar gestapelde units. De 
bollen zijn daarbij in twee gelijke zakjes verdeeld over de units. De units stonden in dezelfde bewaarcel als de 
dozen.  
De bollen werden 15 minuten gedompeld en vervolgens 1 dag te drogen gelegd om het meeste vocht kwijt te 
raken en het risico van Penicillium te verkleinen. Van Midd1 is bekend dat het een korte werkingsduur heeft. 
Vandaar dat het product meer als toepassing wordt gezien in combinatie met Path2 of Olie1.  
De bollen zijn maandelijks beoordeeld op schade door tulpengalmijt. Per behandeling zijn 25 bollen beoordeeld. 
 
Resultaten 
Begin september konden er nog geen galmijten waargenomen worden in de partijen. Vanaf 7 oktober werd 
schade gevonden door galmijten. Op 25 november werden in de objecten die gedompeld waren in water of 
Path2 bollen aangetroffen met zware galmijtaantasting (schadegetal resp. 2,7 en 2,3). Bij dompeling in Path2 
werd zowel schade in de doos als in de modelpalletkist waargenoemn. Schade trad echter niet op in alle 
herhalingen. Opvallend was dat in de droge controle (object 1) gedurende het gehele bewaarseizoen geen 
galmijten en geen schade werd aangetroffen.  
 
Tabel 2 Schadegetallen binnen een schaal van 0 (geen schade) tot 3 (zwaar aangetast).  
 In een extra kolom wordt weergegeven in welke herhaling schade optrad.  
Object Behandeling Herhaling Gemiddeld schadegetal* 
nr.  met schade 5 september 7 oktober 25 november 

1 Onbehandeld (droog) - 0 0 0 
2 Water C 0 1,5 2,7 
3 Olie1 - 0 0 0 
4 Olie1 + Midd1 - 0 0 0 
5 Olie1 + Midd1 + Path2 D 0 0 0,1 
6 Olie1 + Path2 - 0 0 0 
7 Path2 C/D 0 2,1 2,3 
8 Olie1 + Midd1 + Path2 - 0 0 0 
9 Olie1 - 0 0 0,5 
10 Midd1 C 0 0 0,6 
11 Olie1 + Midd1 + Path2 - 0 0 0 
12 Midd1 B 0 0 0,5 
13 Olie1 - 0 0 0 
14 Olie1 + Midd1 - 0 0 0 
*: Monstergrootte op 5 sept. en 7 okt. 10 bollen en op 25 november 25 bollen 
 
Conclusie 
• Door het lage besmettingsniveau kunnen er uit de proef geen conclusies getrokken worden met betrekking 

tot het effect van de verschillende dompelbehandelingen.  
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3.1.3 Bestrijding van Tulpengalmijt met Path1, bewaarseizoen 2002 
 
Doel 
In deze proef is onderzocht of dompeling met de schimmel Path1 effect heeft op de ontwikkeling van 
tulpengalmijten gedurende het bewaarseizoen. Het is de bedoeling dat na dompelen het mycelium gaat groeien 
op de bol of tussen de rokken waarna aanwezige galmijten aangetast kunnen worden. 
 
Proefopzet 
Proefplaats PPO, Lisse. Gewas tulp cultivar Apeldoorn zichtbaar aangetast door galmijt. 
Path1 is geleverd als een suspensie van schimmeldraden. Om het als dompelmiddel geschikt te maken is 
geprobeerd het mycelium nog meer in oplossing te brengen door Olie1 toe te voegen dat de 
oppervlaktespanning vergroot. Eerdere proeven lieten zien dat Olie1 op zichzelf al een bepaalde werking tegen 
galmijten had.  
De bollen werden 15 minuten gedompeld in drie verschillende concentraties Path1, naast een onbehandeld 
(dompeling in water). Na dompeling zijn de partijen een bewaarcel bewaard bij een temperatuur van 25°C.  
De proef is uitgevoerd in enkelvoud.. 
De proef is ingezet op 7 oktober en werd gescoord op 25 oktober. 
 
Met behulp van een binoculair werden de galmijt populaties op de bollen beoordeeld, en in de volgende klassen 
gescoord:  
-  alles dood of geen galmijten aanwezig 
+  een aantal levende galmijten  
++ op veel bollen levende galmijten 
+++ veel levende galmijten aanwezig 
 
Resultaten 
De resultaten staan weergegeven in tabel 3. In elke behandeling kwamen galmijten voor. Het resultaat van de 
verschillende behandelingen leek erg op de watercontrole. De bollen die in de zakken bewaard waren, bevatten 
iets meer galmijten dan de bollen die ‘vrij’ opgehangen waren.  
 
 
Tabel 3  Aanwezigheid van galmijten 2 weken na dompeling 
Behandeling Concentratie 

schimmel 
Incubatie Galmijt 

aanwezig 
Opmerkingen 

Onbehandeld 
(water) 

- Nee + In een enkele bol een kolonie mijten  

Onbehandeld 
(water) 

- Ja + In een enkele bol een kolonie mijten  

Path1 Laag Nee + In een enkele bol mijten; geen grote 
kolonies 

Path1 Laag Ja ++ Op redelijk wat bollen galmijten 
Path1 Middel Nee + In een enkele bol mijten; geen grote 

kolonies 
Path1 Middel Ja ++ Op redelijk wat bollen galmijten 
Path1 Hoog Nee + In sommige bollen een paar mijten  
Path1 hoog Ja -/+ 2 mijten gevonden in 1 bol 
 
Conclusie 
 
• Dompeling in Path1 kon aantasting door tulpengalmijt in de bewaring niet voorkomen. 
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3.1.4 Gevoeligheid van tulpengalmijt voor verschillende soorten oliën 
 
Doel 
In deze proef is onderzocht of oliën, die vaak als hulpstof worden toegevoegd, zelf een voldoende bestrijdend 
effect kunnen hebben tegen tulpengalmijt. 
Uit ander onderzoek, gefinancierd door het ministerie van LNV, is gebleken dat de gebruikte hulpstoffen in 
bepaalde biologische middelen vaak een groter bestrijdend effect hadden op mijten dan de middelen zelf. 
Of tulpenbollen schade vrij gehouden worden door gebruik te maken van deze hulpmiddelen zal beoordeeld 
worden aan de bollen vlak voor het planten.  
 
Proefopzet 
Proefplaats PPO, Lisse. Gewas tulp cultivar Mentor. 
Voor deze proef zijn acht verschillende soorten oliën onderzocht, weergegeven als Olie1 t/m Olie8. Met deze 
oliën werd een dompelproef uitgevoerd, naast een controlebehandeling die in water is gedompeld. De 
dompeltijd bedroeg voor alle behandelingen 15 minuten. 
De bollen zijn gerooid op 9 juli, en op 28 juli gedompeld. De behandeling met Olie1 is uitgevoerd op 31 juli. Na 
het dompelen en uitlekken zijn de zakken met bollen direct opgehangen in een bewaarcel bij een temperatuur 
van 25 °C. De proef werd uitgevoerd in drie herhalingen.  
 
Aan het eind van de bewaring zijn de bollen beoordeeld op schade veroorzaakt door galmijten. Per behandeling 
zijn 25 bollen kaal gemaakt. Bij twijfelgevallen zijn de bollen onder het binoculair bekeken op aanwezigheid van 
galmijten. 
De schade werd ingedeeld in 4 categorieën: 
0 = gezond 
1 = licht (< 25% oppervlakte bolhuid schade) 
2 = matig (25 – 75% oppervlakte bolhuid schade) 
3 = zwaar (> 75% oppervlakte bolhuid schade) 
 
Met deze scores is een schadegetal per behandeling berekend. Het schadecijfer is de som van de producten 
van het aantal bollen per schadecategorie gedeeld door het totale aantal bollen van de behandeling. 
 
Resultaten 
Bollen die behandeld waren met water en Olie7 bleken aan het eind van de bewaring volledig aangetast door 
galmijten, evenals de controle-behandeling. De andere behandelingen waren vrijwel schoon, hoewel in enkele 
monsters wel levende galmijten werden aangetroffen. In veel behandelingen werd een hoeveelheid olie op de 
bollen gevonden, wat hinderlijk was in de verwerking van de bollen.  
 
Tabel 4 Gemiddelde aantastingscijfe s r

 per behandeling
Beh. 
Nr. 

Behandeling Aantastings- 
cijfer 

1 Controle water 2,8 
2 Olie1 0,0 
3 Olie2 0,0 
4 Olie3 0,0 
5 Olie4 0,0 
6 Olie5 0,1 
7 Olie6 0,0 
8 Olie7 2,9 
9 Olie8 0,0 
 
Dompeling van bollen in oplossingen van Olie2, 3, 5 en 8 leek op het eerste gezicht het ‘vriendelijkst’: geen 
fytotoxiciteit en weinig olieachtige residuen op de bollen. Maar dit wordt pas echt duidelijk bij de groei. Gebruik 
van Olie1 gaf schade aan de bollen. De witte rok onder de buitenste bolhuid verkleurde geel (foto 5). 
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Foto 5 Schade aan de buitenste bolrok door behandeling met Olie1  
 
Conclusies 
 
• Een vroege dompeling van tulpenbollen in oliën biedt perspectieven voor de bestrijding van galmijten. 
• Toepassing van Olie1 had, in de gebruikte concentratie, schade aan de buitenste bolrok tot gevolg. 
• De acaricide werking van Olie4 en Olie5 was niet genoeg om galmijten volledig te bestrijden. 
• Dompeling in Olie1, Olie4 of Olie6 liet veel olie achter op de bollen, waardoor ze hinderlijk vet werden. 
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3.2 Tulpengalmijt tijdens het teeltseizoen 
In het bewaarseizoen 2000-2001 werd voor het eerst ervaring opgedaan met het toepassen van pathogene 
schimmels tegen tulpengalmijt, al dan niet in combinatie met een hulpstof. Het dompelen van bollen tijdens de 
bewaring kan op problemen stuiten, zowel gezien vanuit ziekteoogpunt (groter risico op Penicillium- of 
Fusarium) als vanuit praktisch oogpunt (lastig toepasbaar in de bedrijfsvoering). Beter zou het zijn als bollen of 
knollen voor het planten gedompeld worden met de pathogene schimmels. Van het schimmelgeslacht waartoe 
Path1 behoord is bekend dat er soorten zijn die ook in de grond kunnen leven; van Path2 is dit echter niet 
bekend. 
 

3.2.1 Toepassing van pathogene schimmels tegen tulpengalmijt vlak voor planten 
 
Doel 
In deze proef is onderzocht of dompeling in Path1 of Path2 vlak voor het planten aantasting door tulpengalmijt 
kan voorkomen in de daaropvolgende bewaring.   
 
Proefopzet 
Proefplaats PPO, Lisse. Teeltseizoen 2001 – 2002, gewas tulp cultivar Apeldoorn. 
Voor deze proef is een partij tulpen, cv. ‘Apeldoorn’, gebruikt die was aangetast door tulpengalmijt. De bollen 
werden 15 minuten gedompeld in water, Path2 of Path1, en al of niet met Olie1 als toevoeging. Path2 is een 
geformuleerd product. Er is voor gekozen om de concentratie 2,5x te verhogen in verhouding tot de 
voorgeschreven spuittoepassing. Path1 werd aangeleverd als schimmelmycelium in petrischalen en is in eigen 
laboratorium vermeerderd.  
De bollen zijn gedompeld en geplant op 15 november 2001 in proefveldjes van 1m2 netto in een plantdichtheid 
van 120 bollen/m2. De bollen werden niet chemisch ontsmet. 
 
Gedurende het seizoen is het gewas beoordeeld op uiterlijke kwaliteit en op bloemschade als gevolg van 
tulpengalmijt. 
De bollen zijn rond 14 juni gerooid, en vlak na het rooien niet gepeld, maar gedroogd, gezeefd en in 
dichtgeplakte kartonnen dozen weggezet bij 25oC. Deze dozenbewaring begon op 24 juni. Na ruim 9 weken 
(29 – 30 sept. 2002) zijn de bollen beoordeeld op schade door galmijten. Hiervoor zijn de bollen kaal gemaakt 
en beoordeeld op uiterlijke galmijtschade. Bij twijfelgevallen zijn de bollen onder de binoculair bekeken op 
aanwezigheid van galmijten.De bollen zijn afhankelijk van aantasting, ingedeeld in de volgende categoriën:  
0 = gezond 
1 = licht (< 25% oppervlakte bolhuid schade) 
2 = matig (25 – 75% oppervlakte bolhuid schade) 
3 = zwaar (> 75% oppervlakte bolhuid schade) 
Met deze scores is een schadegetal per behandeling berekend.Het schadecijfer is de som van de producten 
van het aantal bollen per schadecategorie gedeeld door het totale aantal bollen van de behandeling. 
 
Resultaten 
Er zijn geen afwijkingen aan het gewas gesignaleerd als gevolg van één van de behandelingen. Ook is 
nauwelijks schade aan de bloemen waargenomen. 
Schade van galmijten aan de bollen is in alle behandelingen waargenomen (tabel 5). De schadeniveaus bij de 
behandeling met Path2 en Path2 in combinatie met Olie1 lagen significant lager in vergelijking met de overige 
behandelingen. Tussen de schadeniveaus van de overige behandelingen werd geen verschil waargenomen. Uit 
ervaring is bekend dat een schadegetal van 0,5 of lager nog acceptabel is voor een gerooide partij bollen. 
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Tabel 5 Galmijtschade in de bewaring bij de diverse behandelingen (n = 25 bollen) 
Gemiddeld aantal bollen 
per schadecategorie  

Behandeling 

0 1 2 3 

Gemiddeld 
schadecijfer 

Bollen met schade 
(%) 

Water 15 2 4 4 0,9 40 
Olie1 16 7 2 1 0,5 40 
Path2 23 1 1 0 0,1 8 
Path2 + Olie1 22 2 1 0 0,1 12 
Path1 11 9 5 1 0,8 60 
Path1 + Olie1 16 7 2 1 0,5 40 

 
 
Conclusies 
• Kwaliteit van tulpen in het teeltseizoen werd niet beïnvloed door dompelingen in de geteste middelen vlak 

voor het planten. 
• Dompeling in Path2 vóór het planten leidde tot minder galmijtschade. Toevoeging van Olie1 verbeterde of 

verminderde dit effect niet. 
• Toevoeging van Olie1 aan de dompelbaden vlak voor het planten van de bollen had geen of nauwelijks 

effect op galmijtschade in de bewaring. 
 
 

3.2.2 Toepassing van Path1 en Path2 tegen tulpengalmijt vlak voor het planten 
 
Doel 
Nagaan of de goede resultaten die in het seizoen 2001-2002 werden behaald met Path2 tegen tulpengalmijt 
reproduceerbaar zijn. Ondanks teleurstellende resultaten met Path1 in het vorige seizoen, is nogmaals 
onderzocht of Path1 tulpengalmijt kan bestrijden.  
 
Proefopzet 
Proefplaats PPO, Lisse. Teeltseizoen 2002 – 2003, gewas tulp cultivar Apeldoorn. 
Dit seizoen is Path1 in drie toepassingsvormen nog een keer uitgetest 
Bollen uit een met tulpengalmijt besmette partij zijn bewaard bij 25°C. Er zijn zakken gemaakt met daarin 50 
bollen leverbaar (zift 10-13) en 1 kg plantgoed. De zakken zijn gedurende 15 minuten gedompeld in water, 
Path2 of Path1, al dan niet met Olie1 als toevoeging. Net als in het teeltseizoen 2001/2002 is Path2 in 2.5x 
de aanbevolen concentratie gebruikt.  
Path1 is zowel als mycelium toegediend als sporen. Doordat de sporenproductie tegenviel, is maar voor één 
behandeling gekozen. Dit is een oplossing van sporen in combinatie met Olie1. De concentratie sporen in het 
dompelbad bedroeg 2.4 x 104 sporen/ml. 
De proef is uitgevoerd in drievoud. De bollen zijn op 5 december gedompeld en geplant in proefveldjes van 
1,5m2.  
 
Toen de proefvelden in bloei stonden zijn alle bloemen beoordeeld op aantasting door tulpengalmijt. Uiteindelijk 
is het percentage galmijtschade per behandeling bepaald. 
Bollen werden na het rooien niet gepeld, maar getrild en opgehangen in zakken. Na 3 maanden bewaring zijn 
de bollen beoordeeld op galmijtschade. Schade werd vastgesteld door aantasting van het boloppervlak op te 
delen in 4 schade categorieën:  

0 = gezond 
  1 =  licht (< 25% van het boloppervlak beschadigd) 
  2 =  matig (25 – 75 % van het boloppervlak beschadigd) 
  3 = zwaar (> 75% van het boloppervlak beschadigd) 
Met deze scores is een schadegetal per behandeling berekend. Het schadecijfer is de som van de producten 
van het aantal bollen per schadecategorie gedeeld door het totale aantal bollen van de behandeling. 
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Resultaten 
 
Scores aan bloemen 
De resultaten van de waarnemingen aan de bloemen zijn weergegeven in tabel 6. Dompeling in water zonder 
toevoeging van Olie1 gaf het hoogste percentage bloemschade. De behandelingen waarvan veel verwacht 
werd gezien de resultaten uit het teeltseizoen 2001-2002 (Path2) lieten een reductie van het percentage 
schade zien van circa 50%. De beste behandeling is behandeling 5 waarin mycelium van Path1 vermengd was 
met Olie1. De cijfers zijn echter niet significant. Dit heeft te maken met het lage aantal bloemen met schade 
per veldje, waar het percentage op gebaseerd is. 
 
Tabel 6 Percentage galmijt schade in bloeiende tulpen 
Beh. 
Nr. 

Behandeling Toevoeging 
Olie1 

Aantal bloemen 
per veldje 

Bloemschade 
(%) 

 

1 Water Ja 67 4,5  
2 Water Nee 68 6,4  
3 Path2 Ja 66 3,0   
4 Path2 Nee 66 2,5  
5 Path1 Ja 63 2,1  
6 Path1 Nee 67 5,0  
7 Path1 Ja  67 5,0  
 
 
Scores aan bollen 
De gemiddelde schadecijfers zijn weergegeven in tabel 7. Beide watercontroles waren bijna volledig door 
galmijten aangetast. Ook de behandelingen waarin Path1 verwerkt zat, waren bijna volledig aangetast. Beide 
behandelingen met Path2 scoorden zeer goed; het aantastingcijfer bleef in beide gevallen onder de 1. Dat is 
significant lager dan de controle behandelingen.  
 
Tabel 7 Gemiddeld schadecijfer van de bollen aan het eind van de bewaring  
Behandeling Toevoeging Gemiddeld 
 Olie1 aantastingscijfer 
Water ja 2,7 
Water nee 2,5 
Path2 ja 0,5 
Path2 nee 0,9 
Path1 mycelium ja 2,9 
Path1 mycelium nee 2,8 
Path1 sporen ja 2,9 
  LSD 1,3 
 
 
Conclusies 
• Path2 gaf goede resultaten als bestrijdingsmiddel van tulpengalmijt bij deze specifieke toedieningswijze. 
• In deze toepassing had toevoeging van de hulpstof Olie1 geen effect. 
• Effect van Path1 kon niet worden aangetoond. 
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3.2.3 Toepassing van Path2 tegen tulpengalmijt vlak voor planten  
 
Doel 
In deze veldproef is onderzocht of het schimmelbestrijdingsmiddel Topsin M gelijktijdig gebruikt kan worden 
met Path2. Tevens is onderzocht of tulpengalmijt volledig te bestrijden is met hogere concentraties Path2 in de 
dompelbaden. Een alternatieve toepassing als een veurbehandeling is uitgeprobeerd met- en zonder de 
standaard bolontsmetting. 
 
Proefopzet 
Proeflocatie PPO, Lisse. Teeltseizoen 2003 – 2004, gewas tulp cultivars Leen van der Mark, Apeldoorn en 
Yokohama. 
 
In tabel 8 is het behandelschema weergegeven. Er zijn drie verschillende cultivars gebruikt die alle drie een 
ander besmettingsniveau hadden. De bollen zijn op 19 november 2003 geplant. 
 

 Tabel 8 Behandelschema van de veldproef met Path2  
Behandeling Concentratie Path2 (%) Toevoeging Olie1 

(%) 
Path2 0 0.25 
Path2 Laag 0.25 
Path2 hoog 0.25 
Path2 + Topsin M (1%) 0 0.25 
Path2 + Topsin M (1%) Laag 0.25 
Path2 + Topsin M (1%) Hoog 0.25 
Path2 zonder sporen Laag 0.25 
Path2 zonder sporen hoog 0.25 
Path2 in de plantveur Hoog nvt 
Path2 in de plantveur + standaard 
ontsmetting 

Hoog nvt 

 
In april zijn het gewas en de bloemen beoordeeld op schade, veroorzaakt door galmijt. 
Tijdens het rooien is rekening gehouden met onderling besmettingsgevaar van de diverse behandelingen. De 
bollen zijn gedroogd waarna alle afzonderlijke veldjes in dozen werden overgestort en bewaard bij 25°C. Op het 
moment dat galmijtaantasting zichtbaar zou worden, zou de temperatuur via 17°C naar 9°C gaan. In de eerste 
week van december zijn de bollen beoordeeld. Galmijtschade is beoordeeld door uiterlijke schade onder te 
verdelen in vier categorieën: 
  0 = gezond 

1 = licht (< 25% boloppervlak beschadigd) 
2 = matig (25 – 75% boloppervlak beschadigd) 
3 = zwaar (> 75% boloppervlak beschadigd) 

Met deze scores is het schadecijfer per behandeling berekend. Het schadecijfer is de som van de producten 
van het aantal bollen per schadecategorie gedeeld door het totale aantal bollen van de behandeling. 
 
Resultaten 
 
Scores aan gewas 
Galmijtschade aan de bloemen is in deze proef niet gesignaleerd. Voor de cultivar ‘Leen van der Mark’ is de 
uiterlijke kwaliteit van het gewas beoordeeld, maar er bleken geen verschillen in groei tussen de verschillende 
behandelingen. 
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Scores aan bollen 
De resultaten van de beoordeling van de bollen is weergegeven in tabel 9.  
 
Tabel 9 Gemiddelde schadecijfers van alle behandelingen   
Behandeling Concentratie Yokohama Leen Van der Mark Apeldoorn 
 Path2 (%)    
Path2 0 1.1 1.6 0 
Path2 Laag 0.4 0.3 0 
Path2 hoog 0.0 0.0 0 
Path2 + Topsin M (1%) 0 0.5 1.9 0 
Path2 + Topsin M (1%) Laag 0.3 0.2 0 
Path2 + Topsin M (1%) Hoog 0.6 0.6 0 
Path2 zonder sporen Laag 1.1 0.0 0 
Path2 zonder sporen hoog 0.9 0.5 0 
Path2 in de plantveur Hoog 1.6 2.0 0 
Path2 in de plantveur 

standaard ontsmetting 
Hoog 1.9 2.5 0 

 
Cv Yokohama 
De toegepaste concentratie reeks van Path2 is terug te zien in de ontstane schade. Onbehandeld gaf de 
meeste schade, de hoogste concentratie Path2 was schadevrij. Wanneer Topsin M gebruikt werd, was er in 
alle behandelingen sprake van schade. Ook wanneer Path2 zonder sporen toegepast werd, was schade 
aanwezig die vergelijkbaar is met de onbehandeld. Het strooien van het product in de veur had geen effect. 
 
Cv Leen van der Mark 
De toegepaste concentratiereeks van Path2 is terug te zien in de ontstane schade. Onbehandeld gaf de 
meeste schade, de hoogste concentratie Path2 was schadevrij. Wanneer Topsin M gebruikt werd, was in alle 
behandelingen sprake van schade; in het object zonder Path2 het meest. De lage concentratie Path2 zonder 
sporen was schadevrij, maar de hoge concentratie gaf wel schade. Het strooien van het product in de veur had 
geen effect. 
 
Cv Apeldoorn 
In Apeldoorn is geen schade opgetreden. 
 
Conclusies 
• Volledige bestrijding van galmijten blijkt mogelijk wanneer hoge doses Path2 toegepast worden als 

dompelmiddel vóór het planten. 
• Toepassing van Topsin M was nadelig voor de werking van Path2. 
• Zonder de werkzame stof, de sporen van Path2, vond geen of onvoldoende bestrijding van galmijten 

plaats. 
• Toepassing van Path2 in de plantveur gaf geen bestrijding van galmijten. Het product moet via dompeling 

op de bollen worden aangebracht. 
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3.2.4 Optimalisatie van toepassing van Path2 vlak voor planten 
 
Doel 
Nagaan wat de meest effectieve, maar zo laag mogelijke, concentratie Path2 is. In voorgaande proeven werd 
duidelijk dat er eigenlijk maar één manier is voor toepassing van Path2 en dat is boldompeling vóór het planten. 
Deze toepassing leverde al enkele seizoenen goede resultaten op. Een veldproef in 2004 maakte duidelijk dat 
galmijten voor 100% bestreden kunnen worden. De belangrijkste fungiciden, die voor het planten worden 
toegepast, bleken het effect van Path2 echter teniet te doen..  
 
Proefopzet 
Proefplaats PPO, Lisse. Teeltseizoen 2004 – 2005. Gewas tulp cultivars Leen van der Mark en Apeldoorn. 
Plantdatum 9 december 2004 en rooidatum eind juni (Apeldoorn), begin juli (Leen van der Mark) 2005. 
Het behandelingsschema is weergegeven in tabel 9. Alle behandelingen met Path2 zijn uitgevoerd met 
toevoeging van Olie1. De behandelingen met Leen van der Mark zijn in duplo uitgevoerd, de behandelingen met 
Apeldoorn in viervoud. De plantdichtheid van Leen van der Mark was 215 bollen per veld (2 m2), van Apeldoorn 
1.5 kg bollen per veld (1.5 m2). 
Nadat de bollen gerooid zijn, zijn ze gedroogd en vervolgens bewaard in dozen bij een temperatuur van 25 °C 
tot begin oktober. 
 
Tabel 10 Behandelschema met proefnummers 
Behandeling Leen van 

der mark 
Apeldoorn

dompeling in Olie1 1 6 
2.5x Path2 2 7 
5 x Path2 3 8 
7.5x Path2 4 9 
10x Path2 5 10 
dompeling in Olie1  11 
1x Path2, zonder sporen  12 
2.5 x Path2, zonder sporen  13 
5x Path2, zonder sporen  14 
7.5x Path2, zonder sporen  15 

 
Eind april zijn op het veld de bloemen beoordeeld op de mate van aantasting door tulpengalmijt. Per 
behandeling is het totaal aantal bloemen geteld en hiervan is geteld hoeveel bloemen waren aangetast door 
tulpengalmijt. 
Aan het eind van de bewaring (oktober 2005) zijn de bollen beoordeeld op mijtaantasting. Per behandeling zijn 
vijftig bollen beoordeeld volgens de schaal: 0 = gezond 

1 = licht aangetast (< 25% oppervlakte bolhuid schade) 
2 = matig aagetast (25 – 75% oppervlakte bolhuid schade) 
3 = zwaar aangetast (> 75% oppervlakte bolhuid schade) 

Uit deze scores is een schadecijfer berekend: (aantal x score 1) + (aantal x score 2) + (aantal x score 
3)/50bollen. 
 
Resultaten 
 
Scores aan bloemen 
Voor zowel Apeldoorn als Leen van der Mark zijn geen verschillen in het aantal bloemen waargenomen tussen 
de behandelingen. Bij Leen van der Mark zijn ook geen verschillen in mijtaantasting van de bloemen gezien. Bij 
Apeldoorn hadden de onbehandeld en de behandeling ‘7.5x Path2’ meer aantasting dan de andere 
behandelingen (tabel 10). Zonder sporen in de oplossing verschilden de behandelingen niet van elkaar. 
Opgemerkt moet worden dat bij beide cultivars zeer weinig aantasting van de bloemen is waargenomen. 
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Tabel 11  Totaal aantal bloemen en aantal aangetaste bloemen voor Apeldoorn. 
Behandeling 
  

Aantal 
bloemen

Aantal bloemen met 
galmijtschade 

Percentage bloemen 
met galmijtschade 

dompeling in Olie1 42 3.3 7.7 
2.5x Path2 41 0.8 1.9 
5x Path2 39 0.8 1.9 
7.5x Path2 42 2.5 6.0 
10x Path2 45 0.5 1.1 
dompeling in Olie1 37 2.3 6.2 
1x Path2, zonder sporen 42 3.0 7.1 
2.5x Path2, zonder sporen 38 1.5 4.0 
5x Path2, zonder sporen 38 1.3 3.3 
7.5x Path2, zonder sporen 36 0.8 2.1 

LSD 95% 7.8 1.7 4.6 
 
Scores aan bollen 
Voor Leen van der Mark zijn geen verschillen in aantastingscijfer en in aantal gezonde bollen waargenomen 
(tabel 12). Zelfs de onbehandeld was 100% gezond.  
 
Tabel 12  Scores aan bollen van Leen van der Mark na de bewaring. 
Behandeling Aantasting Schadecijfer 
 gezond licht matig zwaar  
dompeling in Olie1 50 0 0 0 0.0 
2.5x Path2 50 0 0 0 0.0 
5x Path2 50 0 0 0 0.0 
7.5x Path2 44 4 2 0 0.2 
10x Path2 50 0 0 0 0.0 

LSD 95% NS * * * NS 
* - niet getoetst  
 
Voor Apeldoorn zijn de resultaten weergegeven in tabel 13. De behandelingen ‘7.5x Path2’ en ‘10x Path2’ 
waren beter dan de onbehandelde. Door de grote spreiding waren de behandelingen ‘2.5x Path2’ en ‘5x Path2’ 
niet significant beter dan onbehandeld. Wel is een trend te zien dat met Path2 het aantal gezonde bollen groter 
was. Ook uit het schadecijfer bleek dat Path2 minder aantasting gaf. 
In de behandelingen ‘Path2 zonder sporen’ was het resultaat minder goed dan met sporen. De behandelingen 
waarin geen sporen zaten, verschilden niet van elkaar, en het aantal gezonde bollen lag in deze behandelingen 
duidelijk lager dan in de behandelingen met sporen. 
 
Tabel 13 Aantasting doo  galmijt aan het eind van de bewaring van Apeldoorn. Behandelingen met Path2 met (+)    r

en zonder (-) sporen. 
Behandeling Aantasting schadecijfer 
 gezond licht matig zwaar  
dompeling in Olie1 17 12 11 10 1.3 
2.5 Path2  38 5 4 3 0.4 
5 Path2  38 5 6 2 0.4 
7.5 Path2  49 1 1 0 0.0 
10 Path2 43 5 2 0 0.2 
dompeling in Olie1 15 22 11 2 1.0 
1 Path2 – sporen 24 14 7 1 0.6 
2.5 Path2 - sporen 22 8 13 8 1.1 
5 Path2 - sporen 5 12 13 20 1.9 
7.5 Path2 - sporen 18 23 7 2 0.8 

LSD 95% 25.3 * * * 0.9 
* - niet getoetst  
- sporen = zonder sporen van de schimmel. 
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Conclusies 
 
• Er was nauwelijks aantasting van de bloemen, waardoor geen effecten van Path2 konden worden 

aangetoond. 
• De mate van aantasting door tulpengalmijt verschilde per cultivar; Apeldoorn toonde meer mijtschade dan 

Leen van der Mark. 
• Boldompeling met Path2 gaf voor Apeldoorn minder aantasting van bollen door tulpengalmijt dan 

dompeling in alleen Olie1. 
• Alleen de twee hoogste concentratie Path2 verschilden significant van de onbehandeld. 
• Een formulering zonder sporen van de mijtpathogeen gaf meer aantasting van bollen. 
 

3.2.5 Gevoeligheid van Path2 voor veel gebruikte fungiciden 
 
Doel 
In vitro onderzoeken wat  het effect is van toepassing van de meest gebruikte fungiciden in de bollenteelt op 
het effect van Path2. 
Een probleem bij toepassing van Path2 als dompelmiddel voor het planten is dat er in de bollenteelt veel 
gebruik gemaakt wordt van fungiciden. Wanneer tulpenbollen in deze antischimmel middelen gedompeld 
worden is de kans groot dat sporen van Path2 gedood worden en niet meer in staat zijn galmijten te bestrijden. 
 
Proefopzet 
In een laboratoriumproef zijn veel gebruikte fungiciden in de bollenteelt getest op schadelijkheid voor 
schimmelsporen van de mijtpathogene schimmel Path2. Schadelijkheid is op twee manieren bekeken. 

1. Path2 is vermengd met medium (Mout Dextrose Agar). Hier is 250 µl fungicide op gepipetteerd. De 
concentratie van het fungicide is een voor de bollenteelt gangbare. 

2. Om een dompelbad na te bootsen werd Path2 in een bekerglas vermengd met het fungicide. Na 15 
minuten werd het mengsel uitgeplaat op medium (Mout Dextrose Agar). 

De platen met medium werden na gieten of behandelen weggezet in een stoof bij 25°C. Een week later zijn de 
platen beoordeeld op uitgroei of doding van Path2. Bij het scoren op uitgroei werd onderscheid gemaakt 
tussen uitgroei (ongevaarlijk) en geen uitgroei (gevaarlijk) 
 
Resultaten 
 
In tabel 14 zijn de resultaten vermeld van de laboratoriumproeven met Path2 in combinatie met verschillende 
fungiciden.. De leverancier van Path2 heeft in de jaren ’90 onderzoek verricht naar de compatibiliteit van 
diverse biologische bestrijdings-middelen met enkele veel gebruikte fungiciden en insecticiden. De relevante 
resultaten uit dit onderzoek staan eveneens in de tabel vermeld. 
Het controle object waarbij Path2 door het medium werd vermengd groeide mooi uit. Determinatie van de 
sporulerende cultuur wees uit dat het daadwerkelijk Path2 betrof. De veel gebruikte antischimmel middelen 
Captan en Carbendazim bleken zeer schadelijk voor Path2. Topsin M bleek onschadelijk als directe toepassing. 
Het effect na omzetting tot Carbendazim is onbekend. Een aantal middelen die specifiek ingezet worden tegen 
schimmelziekten als grauwe schimmel, Pythium en Rhizoctonia bleken minder schadelijk. 
Opgemerkt moet worden dat de proef op laboratoriumschaal is uitgevoerd. Voor een goede vertaling naar de 
praktijk zijn meer proeven nodig. 
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Tabel 14 Resultaten van het laboratoriumexperiment naar de gevoeligheid van sporen van Path2 voor veel gebruikte 

fungiciden in de bloembollen teelt. + = uitgroei, - = geen uitgroei 
 

Middel Conc. 
(%) 

Werkzame 
stof(fen) 

Volgens 
leverancier 

Uitgroei na 
Fungiciden 
op medium 

Uitgroei na 
fungiciden in 
dompelbad 

Controle Path2    + + 
Carbendazim 0.4 Carbendazim Ongevaarlijk - - 
Shirlan 0.25 Fluazinam Onbekend - - 
Captan 0.5 Captan zeer gevaarlijk - - 
Mirage Plus 
570 SC 

0.4 Folpet / 
Prochloraz 

matig tot 
zeer gevaarlijk 

- - 

Mirage Elan 0.4  Prochloraz zeer gevaarlijk - - 
Scala 0.25 Pyrimethanil Onbekend + + 
Aaterra 0.1 Etridiazool Ongevaarlijk + + 
Topsin M 1 Thiofanaat-methyl Ongevaarlijk + + 
Allure  1.5 Chloorthalonil / 

Prochloraz 
Zeer gevaarlijk - - 

Sumico 0.5 Varbendazim / 
diethofencarb 

Onbekend - - 

Sumisclex  0.15 Procymidon Ongevaarlijk + + 
Sportak  0.3 Prochloraz zeer gevaarlijk - - 
Ridomil Gold  
480 EC 

0.5 Metalaxyl-m Ongevaarlijk + + 

Monarch 0.5 Flutolanil Onbekend + + 
 
 
Conclusies 
 
• Veel gebruikte fungiciden, zoals Captan en Carbendazim, bleken schadelijk voor Path2. 
• Alle middelen waarin Prochloraz verwerkt zit, bleken ook schadelijk voor Path2. Dit zijn Mirage, Allure en 

Sportak. 
• Minder- of niet toepasbare middelen als Monarch, Ridomil, Sumisclex, AaTerra en Scala bleken 

ongevaarlijk. 
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3.3 Tulpengalmijt in de broeierij 

3.3.1 Tulpengalmijt in de broeierij van tulp 
 
Doel 
In deze proef is onderzocht wat het effect is van de bestrijdingsbehandelingen met Path2 en Olie1 tijdens 
bewaring op het broeiresultaat. 
 
Proefopzet 
 
Proefplaats PPO, Lisse. Gewas tulp cultivar Apeldoorn. 
Deze proef bestaat uit de afbroei van de bollen die in 2001 behandeld zijn als beschreven in proef 3.1.1. 
Om te zien in hoeverre de behandelingen een effect hebben gehad op de bloemkwaliteit, zijn de bollen 
afgebroeid. Uit de bewaarproef van eind augustus tot 22 november 2001 zijn uit elke behandeling bollen 
genomen voor afbroei. Hiertoe werden uit 3 herhalingen elk 16 broeibare bollen gehaald (zift >11). 
 
De bollen zijn op 29 november 2001 opgeplant in houten kistjes in potgrond en een afdeklaag van rivierzand. 
Vervolgens zijn de bollen in een bewaarcel gezet bij 9oC. De bollen hebben bij een aflopende temperatuur 
gestaan (totale koudebehoefte was minimaal 17 weken). Voor het temperatuurschema wordt verwezen naar 
tabel 15. De bollen zijn voor opplanten niet ontsmet. 
 
Tabel 15      Temperatuurschema bewaring bollen (cv. ‘Apeldoorn’) bestemd voor afbroei tulpengalmijtbewaring 2001. 
Datum Activiteit Temperatuur 
27 aug. – 29 nov. 01 Bewaarproef bollen met inzet van mijtpathogene 

schimmel en Olie1 
20 oC 

29 nov. 01 Oppotten bollen uit ‘herhalingen’ A, C en D 9 oC 
13 dec. 01 Bewaring 5 oC 
3 jan. 02 Bewaring 2 oC 
28 mrt. 02* Inhalen in de kas 17 oC / 17 oC 
17 apr. 02* Eindbeoordeling - 

*: Tussentijdse beoordeling op gewasstand en aantal bloemen met schade door galmijten. 
 
Tijdens de kasperiode is beoordeeld op: 
• Opkomst en gewasstand, 
• Bloemen met bloei(schade): 17 april 2002, bloemen gesneden en gewogen; bloemen met galmijtschade 

apart gewogen. 
• Gemiddeld bloemgewicht. 
 
Resultaten 
Bij het opplanten van de bollen was duidelijk te merken welke bollen tijdens de bewaring behandeld waren met 
Olie1; de bollen waren mooi wit. Er was geen verschil in opkomst of gewasstand gedurende de kasperiode. In 
8 bakjes viel een enkele plant uit, waarschijnlijk door Rhizoctonia. Het gewas stond redelijk uniform in bloei en 
er was ook daar geen verschil te zien tussen de behandelingen. Er kwam bloemschade door galmijten voor. Dit 
uitte zich in ronde lichtgele vlekjes op de rode tulpenbloem (foto 6). 
In grafiek 2 wordt het percentage bloemen met galmijtschade weergegeven. Door de grote spreiding in de 
waarnemingen binnen een behandeling konden geen significante verschillen aangetoond worden. Er was wel 
een lichte trend te zien naar minder bloemen met galmijtschade bij de maandelijkse dompelingen met Olie1, 
Path2 en Olie1 + Path2. 
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Grafiek 2 Percentage tulpenbloemen met schade veroorzaakt door galmijten bij het   

 

 afbroeien van de tulpenbollen 
 
 
De behandelingen tijdens de bewaring bleken geen nadelige invloed te hebben op de bollen en de ontwikkeling 
van de planten. Er konden geen significante verschillen aangetoond worden in opbrengst en bloemgewicht. 
 
Conclusies 
 
• De behandelingen tijdens de bewaring bleken geen schade te geven aan de bollen. 
• De resultaten in de broeierij met betrekking tot optreden van galmijtschade stemmen redelijk overeen met 

het gevonden resultaten in de bewaring; er was een trend naar minder bloemschade bij toepassing van 
Olie1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 6   Bloemsymptomen galmijtschade in tulp
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3.3.2 Effect van mijtpathogene schimmels in de broeierij van tulp 
 
Doel 
Het doel van deze proef is tulpenplanten in de broei vrij te houden van tulpengalmijt door besmette bollen vóór 
het planten te behandelen met mijtpathogene schimmels. 
De standaard behandeling met Actellic 50 wordt vaak pas uitgevoerd als de bollen al gescheiden zijn in 
plantgoed en leverbaar. Het ‘eigen’ plantgoed krijgt vaak de volle aandacht en een goede behandeling ter 
bestrijding van galmijt terwijl het leverbaar minder aandacht krijgt of zelfs helemaal geen Actellic. Na aflevering 
van het leverbaar komen de bollen bij broeiers of handelaren terecht waarna de partijen nog enkele maanden 
bewaard moeten worden. Aan het eind van deze periode wordt schade door galmijten veelal zichtbaar. Heeft 
de broeier het bij het planten nog niet in de gaten of verwacht hij dat het wel mee zal vallen, dan zal de infectie 
zichtbaar worden in de bloem.  
 
Proefopzet 
 
Proeflocatie PPO, Lisse. Gewas tulp cultivar Leen van der Mark. Voor deze proef is een partij tulpen gebruikt 
die matig tot zwaar aangetast was. Vóór het planten zijn bollen 15 minuten gedompeld in Path2, Path3 of 
Path4. Daarnaast is Path5 als volveldsbehandeling toegepast. Per behandeling zijn twee bakken geplant met 
behandelde bollen. 
De gekleurde cultivar Leen van der Mark is gebruikt om bloemsymptomen tijdens de bloei zichtbaar te maken. 
De proef is in twee herhalingen uitgevoerd.  
De proef werd ingezet op 19 november. Hierna zijn de bollen twee weken bewaard bij 9°C. Vervolgens werden 
de bollen gedurende 14 weken bewaard bij 5°C. Bij Leen van der Mark hoort een koude periode van totaal 16 
weken. Op 11 maart zijn de tulpen ingehaald in de kas. 
 
Resultaten 
 
Er zijn scores verricht tijdens opkomst en bloei. Deze scores staan vermeld in tabel 332t1. De foto’s 7 t/m 10 
laten zien in welke schadecategorien de bloemschade wordt ingedeeld. 
 
Foto’s 7 t/m 10 schadebeelden veroorzaakt door galmijten in bloemen van cultivar Leen van der Mark. 

  
Foto 7 Schadeniveau 0 Foto 8 Schadeniveau 1 
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Foto 9 Schadeniveau 2 Foto 10 Schadeniveau 3 
 

Tabel 16  Samenvatting van de verschillende tellingen die verricht zijn tijdens de opkomst en bloei 

 

niet 
opgekomen 

of 
beschadigd  

totaal 
beschadigd 

van opkomst  Opkomst  
tot bloei 

gekomen  

bloemen 
met 

schade tov 
opkomst  

gemiddeld 
schadegetal  

 %  %  %  %  %   

Onbehandeld 58 a 34 a 64 a 61 a 50 ab 0.84 ab

Path2 58 a 31 a 60 a 63 a 39 a 0.72 a

Path3 67 a 45 a 61 a 61 a 45 a 0.75 a

Path4 64 a 37 a 58 a 55 a 48 a 0.91 ab

Path5 70 a 48 a 58 a 55 a 63 b 1.16 b

             

LSD 95 % 22.43  24.6  19.13  14.22  13.52  0.3526  

 
Er zijn geen significante verschillen gevonden in de opkomst of uitval van planten. In de aantallen bloemen met 
schade zijn wel significante verschillende gevonden. Met name de behandeling waarbij Path5 toegepast werd 
als volveldsbehandeling heeft significant meer schade dan de dompelbehandelingen. 
 
Conclusie 
 
• Toepassing van mijtpathogene schimmels voor aanvang van de broeierij kan bloemschade, veroorzaakt 

door tulpengalmijten, niet voorkomen. 
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3.4 Laboratoriumproeven met tulpengalmijt 
 
Om meer te weten te komen over hoe de mijtpathogenen inwerken op tulpengalmijten zijn laboratorium proeven 
opgezet. Zo werden tulpenbollen met galmijten gedompeld in mycelium (proef 3.4.1) en sporen (3.4.2 en 
3.4.3) van een nuttige schimmel.  
 
In de proeven 3.4.1 t/m 3.4.3 worden galmijtkolonies op tulpenbollen beoordeeld. Met behulp van een 
binoculair werden galmijten als volgt beoordeeld: 
-  alles dood of geen galmijten aanwezig 
+  een aantal levende galmijten  
++ op veel bollen levende galmijten 
+++ veel levende galmijten aanwezig 
 
Doordat materiaal van Path1 niet in overvloed aanwezig was, werden de meeste laboratorium testjes in 
enkelvoud ingezet. 
 

3.4.1 Dompelproef met mycelium van Path1 
 
Doel 
Nagaan of Path1 tulpengalmijt kan aantasten en bestrijden. 
 
Proefopzet 
Gewas tulp cultivar ‘Apeldoorn’ Proef Ingezet op  
Deze proef werd op 7 oktober op laboratoriumschaal ingezet, zodat de galmijten op de bollen goed 
microscopisch gevolgd konden worden. Na het dompelen van de bollen werden deze bewaard in open en 
dichte potjes om het effect van de luchtvochtigheid op de werking van pathogenen te kunnen bepalen. 
Vijf bollen werden gedompeld in een suspensie van mycelium van Path1, water of water met Olie1. Na 
dompeling werden de bollen in glazen potjes bewaard. 24 oktober zijn de bollen beoordeeld. 
 
Resultaten 
De resultaten van deze proef zijn vermeld in tabel 17. In de watercontroles van zowel de gesloten bewaring als 
de beluchte bewaring kwamen na ongeveer twee weken galmijten voor. In de rest van de behandelingen 
werden geen mijten aangetroffen. Wel leken er ogenschijnlijk veel gezonde eieren op de bollen te liggen, maar 
het bleef onduidelijk of deze levensvatbaar zijn. 
 
Tabel 17 Resultaten laboratoriump oef  r
  Bewaring in 

dichte potjes 
Galmijt 
aanwezig 

Opmerkingen 

1 Watercontrole Dicht + Op alle bollen kwamen galmijten voor 
2 Watercontrole + Olie1 Dicht - Gezond ogende mijten waren ook 

dood 
3 Path1 [hoog] + Olie1 Dicht - Gezond ogende mijten waren ook 

dood 
4 Watercontrole Open ++ Veel mijten op een enkele bol 
5 Watercontrole + Olie1 Open - Ogenschijnlijk gezonde eieren 
6 Path1 [hoog] + Olie1 Open - Ogenschijnlijk gezonde eieren 

 
Als besmette bollen gedompeld waren in water, stierf het overgrote deel van de populatie galmijten. Na 
dompelen kwamen eieren uit of adulten kwamen vanuit de rokken naar het boloppervlak. Als Olie1 aan het 
water was toegevoegd, gebeurde er in eerste instantie hetzelfde. Na  ongeveer een week waren er sporadisch 
mijten te zien die nog (net aan) leefden of die nog niet zo lang dood waren. Het leek erop dat mijten die dan 
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nog aanwezig waren, ‘ziek’ waren. Na twee weken was er geen teken van leven meer. 
De schimmelvlokken die achterbleven op de bollen waren zo goed als uitgedroogd in de open potjes; in de 
dichte potjes zagen de vlokken er nog vochtig uit. 
 
Conclusies 
• Het is net als in de eerder uitgevoerde proef 3.1.3, onduidelijk of Path1 effect had in deze proef 
• Olie1 lijkt een werkzame stof te zijn 
• Wat de exacte werking van Olie1 op de mijten is, is onbekend.  
 

3.4.2 Dompelproefje met een sporensuspensie van Path1 (I) 
 
Doel 
Nagaan of dompeling van bollen in Path1 schade door tulpengalmijt kan voorkomen. 
  
Proefopzet 
Gewas tulp cultivar ‘Yokohama’ . 
Besmette bollen zijn 8 oktober kaal gemaakt om ze beter in contact te brengen met de sporen van de 
mijtpathogene schimmel. De galmijten kunnen dan nog nauwelijks ontsnappen aan de pathogene 
schimmelsporen. 
Path1 is gekweekt op petrischalen. Schimmelgroei is geweekt in een oppervlaktespanning verhogend middel. 
Met behulp van een objectglaasje zijn sporen losgeschraapt. In bekerglazen zijn vier dompelbaden nagebootst. 
Om de sporen een ‘carrier’ mee te geven werd in de helft van de behandelingen zand gemengd. De minst 
werkzame sporenconcentratie waar in de literatuur melding van gemaakt wordt is ~2.25x104 sporen/ml. 
De bollen zijn 10 minuten gedompeld in de volgende sporensuspensies (tabel 16) en bewaard in dichte potjes. 
24 oktober zijn de behandelingen beoordeeld. 
 
Tabel 18 Proefschema 
 Sporen [c] Path1 Toevoeging zand 
1 0.63x104 sporen/ml Ja 
2 7.63x104 sporen/ml Nee 
3 2.25x104 sporen/ml Ja 
4 9.81x104 sporen/ml Nee 

 
Resultaten 
De resultaten van deze proef zijn vermeld in tabel 19. Na een aantal dagen werden maar in één behandeling 
galmijten aangetroffen. Bij de eindbeoordeling werd duidelijk dat er een fysiologische reden was voor de 
afwezigheid van galmijten. Door dompeling waren uiteraard de meeste galmijten gedood. De Yokohama’s 
waren echter al zo ver aangetast dat deze snel aan het verdrogen waren. De buitenste witte rok was leerachtig 
en ongeschikt voor galmijten. In een binnenste bolrok van de 2e behandeling werden zeer veel galmijten 
aangetroffen. Deze bolrok was nog in goede conditie en, er van uitgaande dat de sporen een pathogeen effect 
hebben, onbereikbaar voor (voldoende) schimmelsporen. De exacte reden(en) voor de afwezigheid van 
galmijten in het binnenste van de bollen in de andere behandelingen is onduidelijk. 
Er is één behandeling waar galmijten op gevonden worden, de behandeling met  2.25x104 sporen/ml. Binnenin 
de bollen zitten veel bollenmijten. 
 
Tabel 19 Proefresultaten 
 Sporen [c] Path1 Toevoeging zand Galmijt aanwezig 
1 0.63x104 sporen/ml Ja - 
2 7.63x104 sporen/ml Nee - 
3 2.25x104 sporen/ml Ja +++ 
4 9.81x104 sporen/ml Nee - 

 
Conclusies 
• De omstandigheden bleken voor galmijten niet geschikt, waardoor het effect van Path1 niet goed 

onderzocht kon worden. 
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3.4.3 Dompelproefje met een sporensuspensie van Path1 (II) 
 
Doel 
Nagaan of dompeling van bollen in Path1 schade door tulpengalmijt kan voorkomen. 
 
Proefopzet 
Gewas Tulp 
Cultivar Met tulpengalmijt besmette bollen ‘Yokohama’ (kaal gemaakt) en ‘Apeldoorn’ (met bolhuid). 
Ingezet op 14 oktober 
Gescoord op 24 oktober 
 
In deze proef is gekeken naar vier verschillende concentraties sporenoplossing. In de literatuur wordt melding 
gemaakt van een werkzame sporenconcentratie tegen Eryophidae van minimaal ~2.25x104 sporen/ml. In deze 
proef is gekozen voor één concentratie daaronder, één gelijk aan en twee hogere concentraties (tabel 343t1). 
In geval van een mijtpathogeen effect zouden minimaal de twee hoogste concentraties effect moeten hebben. 
De gedompelde bollen zijn de eerste vier dagen bewaard in gesloten potjes. Hierna is het deksel eraf gedraaid.  
Na twee weken zijn de behandelingen beoordeeld. 
 
Tabel 20 Toegepaste sporenconcentraties 
behandeling Sporen [c] 
1  0.5x104 sporen/ml 
2  2.25x104 sporen/ml 
3  10x104 sporen/ml 
4  20x104 sporen/ml 

 
Resultaten 
In alle behandelingen werden behoorlijke hoeveelheden actieve galmijten aangetroffen. De aanwezigheid van 
galmijten op iedere bol, in iedere behandeling maakte duidelijk dat sporen van Path1, in water opgelost zonder 
verdere toevoegingen, weinig- tot geen effect hebben op galmijten. Mogelijk moet een sporensuspensie anders 
geformuleerd worden, bijvoorbeeld door toevoeging van een adjuvant. Olie bijvoorbeeld werkt als een sticker 
op de cuticula van een insect of mijt. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van een detergent. 
 
Conclusie 
• Sporen van Path1, opgelost in water en zonder verdere toevoegingen, hadden weinig tot geen effect op 

de populatie galmijten. 
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4 Bollenmijt Rhizoglyphus robini  in vermeerdering lelie 

Het effect van de nuttige schimmels werd getest op bollenmijten in lelieschubben, proeven 4.1.1 en 4.1.2.. 
Daaropvolgend werden olieachtige  middelen onderzocht op hun bijdrage aan de bestrijding van bollenmijt 
samen met de al in de praktijk gebruikte roofmijt (4.2). In een laboratoriumproef werden verschillende 
mijtpathogenen op bollenmijten getest (4.3).  
In de proeven zijn verschillende soorten pathogenen en olieachtige suspensies/middelen gebruikt. De 
mijtpathogenen en middelen worden niet genoemd, maar gecodeerd weergegeven, omdat ze geen toelating 
hebben. Mijtpathogenen worden weergegeven als Path1, Path2,….. , de gebruikte olieachtige suspensies als 
Olie1, Olie2,…., en de resterende middelen als Midd1, Midd2,…… 
 

4.1 Bestrijding van bollenmijten met mijtpathogenen 

4.1.1 Gevoeligheid van bollenmijt Rhizoglyphus robini voor Path2 (I) 
 
Doel 
De insectpathogene schimmel Path2 is in proeven getest op zijn werking tegen tulpengalmijt. De 
omstandigheden waaronder de schimmel zijn werk moet doen zijn in dat geval echter niet ideaal. Het gaat dan 
over de bestrijding van galmijten tijdens het droge bewaarseizoen van tulpenbollen. Bollenmijten vormen een 
grote plaag tijdens de vermeerdering van lelies via schubben. Schubben van lelies worden bewaard in vochtig 
vermiculiet bij een temperatuur van 23-25 ºC. Dit zijn zeer goede omstandigheden om niet alleen lelies te 
vermeerderen; bollenmijten regenereren zichzelf bij deze temperatuur in ongeveer drie weken. Onderzocht is of 
deze omstandigheden ook geschikt zijn voor de schimmel Path2, en of deze nuttige schimmel dan in staat is 
bollenmijten te doden en zo aantasting van schubbolletjes te voorkomen. 
 
Proefopzet 
De middelen Path2, Olie1 en Midd1 zijn getest op hun werking tegen bollenmijten. 
Er is uitgegaan van twee soorten uitgangsmateriaal van lelie: 
1. Zieke schubben 

Als Path2 in staat is bollenmijten effectief te bestrijden, moeten zieke schubben in staat zijn gezonde 
schubbolletjes voort te brengen. 

2. Gezonde schubben, die na behandeling met Path2 zijn direct daarna geïnfecteerd met zieke schubben. De 
bedoeling hiervan was om zo op een natuurlijke manier infectiedruk te creëren. De proef is uitgevoerd met 
de cultivars ‘Star Gazer’ en ‘Snow Queen’.  

 
Er zijn twee toepassingsmethoden uitgetest, namelijk toediening van het middel via boldompeling gedurende 
15 minuten, en vermenging van het middel met het water waarmee het vermiculiet wordt aangemaakt. 
Boldompeling is voorafgegaan door een ontsmetting met het chemisch middel Jet-5. De proef is in tweevoud 
uitgevoerd.  
De partij zieke schubben is 2 weken na de behandeling beoordeeld op aantallen mijten met de Berlese trechter 
methode. De gevormde schubbolletjes zijn beoordeeld op aantasting door bollenmijten. De partijen gezonde 
schubben zijn twee maanden na behandeling beoordeeld op schade. 
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Resultaten 
 
1 Uitgangsmateriaal zieke schubben 
In grafiek 3 is het aantal mijten weergegeven die in de verschillende behandelingen zijn teruggevonden. Er zijn 
grote verschillen zichtbaar tussen de behandelingen, maar behandeling met Path2 leidde niet tot een kleiner 
aantal bollenmijten. Er zijn geen significante verschillen gevonden in vraatschade veroorzaakt door bollenmijten. 
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Grafiek 3  Score van het aantal mij en in de zieke partij 2 weken na behandeling t
 
 
2 Uitgangsmateriaal gezonde schubben welke geïnfecteerd werden met ziek materiaal 
De resultaten van het tweede deel van de proef zijn weergegeven in grafiek 4 (cv. ‘Star Gazer’) en grafiek 5 (cv. 
‘Snow Queen). Het schadepercentage lag in vrijwel alle behandelingen voor beide cultivars tussen de 80% en 
100%. Een positieve uitschieter voor ‘Star Gazer’ was de behandeling met een combinatie van Path2, Olie1 en 
Midd1, vermengd met het vermiculiet. 
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Grafiek 4 Percentage schubben ‘Star Gazer’ met schade 
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Grafiek 5  Percentage schubben ‘Snow Queen’ met schade 
 
 
Conclusies 
• Onder de gegeven omstandigheden was Path2 niet in staat bollenmijten in lelie te bestrijden. 
• Het lijkt erop dat Path2 geen pathogeen is van de bollenmijt Rhizoglyphus robini. 
 
 

4.1.2 Gevoeligheid van de bollenmijt Rhizoglyphus robini voor Path2 (II) 
 
Doel 
Nogmaals testen of Path2 bollenmijten kan bestrijden, maar met een hogere concentratie. Tevens is 
onderzocht of Olie1, al dan niet in combinatie met Midd1,en vermengd met vermiculiet al effect heeft op 
bollenmijten. In deze proef zijn tevens twee andere oliën- en roofmijten getest op hun effect tegen bollenmijten 
en het ontstaan van mijtschade aan de nieuwgevormde bolletjes.   
 
Proefopzet 
De volgende middelen zijn in de proef getest op hun werking tegen bollenmijten: 
• Path2, in een concentratie die een factor 5 hoger ligt dan in de eerste proef.  
• Olie 1 
• Midd1. Dit middel heeft een snelle, maar korte werking. 
• Roofmijten 
• Midd2 
• Olie2 
 
De verschillende behandelingen zijn vermeld in tabel 21. De behandelingen zijn uitgevoerd in duplo. De 
verhouding schub : vermiculiet in deze proef is 2 : 5. In elke behandeling zaten 90 schone lelieschubben van de 
cultivar ‘StarGazer’. Deze zijn aangevuld met 10 zieke schubbolletjes om een infectiedruk te creëren.  
Voor de behandelingen met roofmijten is per zakje 10 ml vermiculiet/roofmijt mengsel toegevoegd en 
uitgestrooid over de schubben.  
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Tabel 21  Behandelingen 
Behandeling Toevoeging 

roofmijten 
Ontsmet met 

fungiciden 
Onbehandeld Nee ja 
Onbehandeld Ja ja 
Olie1 Nee ja 
Olie1 Ja ja 
Midd1 Nee ja 
Midd1 Ja ja 
Olie1 + Midd1 Nee ja 
Olie1 + Midd1 Ja ja 
Path2 + Olie1 + Midd1 Nee ja 
Path2 + Olie1 + Midd1 Ja ja 
Path2 + Olie1 + Midd1 Nee nee 
Path2 + Olie1 + Midd1 Je nee 
Olie2 Nee ja 
Midd2 Nee ja 
 
 
Resultaten 
 
Resultaten van de behandelingen zonder roofmijten 
 
In grafiek 6  is het percentage gezonde en zieke schubben weergegeven. Verschillende behandelingen hadden 
effect op het aantal bollenmijten, wat tot uiting kwam in de mate van schade. 
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Grafiek 6  Percentages schade aan schubbolletjes drie maanden na  

inzetten van de proef; zonder roofmijten 
 
Path2 gemengd met de diverse hulpstoffen had geen toegevoegde waarde ten opzichte van het gebruik van de 
hulpstoffen alleen. Opgemerkt moet worden dat er een vermoeden bestaat dat een aantal gebruikte middelen 
een fytotoxisch effect zouden kunnen hebben op de schubbolletjes en op de groei van de wortels op diezelfde 
bolletjes. Zowel Olie1 als Midd1 leken een reductie in het aantal wortels teweeg te brengen. Het gevormde 
wortelstelsel was kleiner en vaak bruin van kleur. Tevens leek er irritatie op te treden aan de schubbolletjes ten 
aanzien van het gebruik van Midd1. Olie2 leek onschadelijker dan voorgaande middelen. Er was een goed 
wortelstelsel ontwikkeld en ten opzichte van de controle behandeling is 50% reductie in mijtaantasting 
waargenomen. Midd2 had een groot fytotoxisch effect, want na drie maanden waren alle schubben geheel 
verrot. 
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Resultaten van de behandelingen me  Roofmijtent  
 
Roofmijten bleken een zeer doeltreffend middel tegen bollenmijten. Ten opzichte van de controle zonder 
roofmijten, nam het percentage schade met gemiddeld 75% af. De behandelingen met Olie1, Midd1, Path2 en 
combinaties hiervan gaven zo nodig een nog beter resultaat. De resultaten zijn weergegeven in grafiek 7. Er 
waren zelfs behandelingen waarin het percentage schade aan nieuw gevormde schubbolletjes was 
teruggebracht tot 0 %. 
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Grafiek 7 Percentages schade aan schubbolletjes drie maanden na inzetten van de 

proef; met roofmijten 
 
Conclusies 
 
• Zonder roofmijten had Olie2 een redelijk effect in de bestrijding van bollenmijten. 
• Roofmijten konden in combinatie met Olie1 of Midd1 of een combinatie van deze, bollenmijt bestrijden. 
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4.2 Bestrijding van bollenmijten met roofmijten en olieachtige 
suspensies 

4.2.1 Verhogen van de effectiviteit van roofmijten (I) 
 
Doel 
Onderzoeken of een partij gezonde bollen gezond gehouden kan worden met olieachtige suspensies in 
combinatie met roofmijten. Roofmijten bestrijden bollenmijten goed gedurende de schubperiode, volledige 
bestrijding blijkt in de praktijk moeilijk te zijn vandaar dat en vaak vooraf Actellic wordt gebruikt. In deze proef 
wordt nagegaan of Actellic kan worden vervangen door olieachtige middelen. 
 
Proefopzet 
Proefplaats: PPO, Lisse. Gewas lelie cultivar Star Gazer. 
Acht verschillende minerale-, paraffine- en plantaardige oliën zijn toegepast als boldompeling of vermengd met 
het vermiculiet. Alle behandelingen zijn uitgevoerd met- en zonder roofmijten. Als besmetting zijn aangetaste 
schubbolletjes met bollenmijten gebruikt. De proef is uitgevoerd in duplo. 
De proef werd ingezet in de eerste week van september en beoordeeld medio december. De schubben werden 
gescheiden van het vermiculiet en de nieuw gevormde schubbolletjes werden van de oude schubben 
afgebroken. Deze nieuwe bolletjes werden beoordeeld op gewicht, op schade veroorzaakt door bollenmijten en 
op het aantal wortels. 
 
De mate van aantasting werd beoordeeld op een schaal van 0 (= gezond) tot 10 (= volledig ziek). Ook het 
aantal wortels werd beoordeeld van 0 (= geen wortels) tot 10 (= zeer veel wortels). De score van het aantal 
wortels is vertaald naar een grijswaarde. Deze grijswaarde wordt weergegeven in de balken in de grafieken. 
 
Resultaten 
De resultaten, de schade door bollenmijten en het aantal wortels, staan weergegeven in grafiek 8 en 9.  In 
grafiek 9 zijn de resultaten weergegeven van de behandelingen waaraan roofmijten toegevoegd zijn. 
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Grafiek 8 Schade aan de schubbolletjes in de behandelingen zonder roofmijten. Het aantal   

r  wortels is in de grafiek weergegeven als een g ijswaarde; hoe lichter de kleur 
van de balk, hoe minder wortelontwikkeling er plaats vond. 
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De behandelingen waarbij geen roofmijten werden toegevoegd zijn allemaal aangetast door bollenmijten. Er 
zaten echter grote verschillen in de mate van aantasting. Twee behandelingen waren duidelijk beter als de 
anderen. Dit is Olie3 waarbij het middel vermengd werd met het vermiculiet en de dompelbehandeling met 
Olie4. 
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Grafiek 9 Schade aan de schubbolletjes in de behandelingen met roofmijten.   

 
Het scoren van de behandelingen met roofmijten was lastiger dan de behandelingen zonder roofmijten omdat 
de verschillen niet duidelijk te zien waren. In de meeste behandelingen was geen schade door mijten vast te 
stellen en slechts een enkele behandeling liet een verschil in wortelgroei zien. Slechts één behandeling was 
duidelijk slechter dan de andere en dat was de behandeling waar Olie8 door het vermiculiet gemengd was. 
Voornamelijk de wortelgroei bleef hier ver achter. Omdat deze scores zo dicht bij elkaar lagen, is besloten de 
overgebleven mijten uit de schubbolletjes te extraheren. De tellingen leverden wisselende cijfers op. Helaas 
werden er in de beste behandelingen ook bollenmijten gevonden. 
 
In grafiek 10 is de opbrengst van de verschillende behandelingen weergegeven als het totale gewicht van de 
schubbolletjes inclusief wortelmateriaal. Het viel op dat veel van de oliën voor een hogere opbrengst zorgen. 
Vooral de verschillen bij de behandelingen zonder roofmijten waren groot. Van Olie1 is bekend dat het enige 
fytotoxiciteit kan veroorzaken. Deze behandeling was in deze proef het slechtst van allemaal. 
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Grafiek 10 Gewicht van de nieuw gevormde schubbolletjes inclusief wortelmateriaal per behandeling 
 
 
Conclusies 
 
• Roofmijten bleken zeer goede natuurlijke bestrijders van bollenmijten. 
• Roofmijten hadden weinig tot geen last van de behandelingen met de geselecteerde oliën. 
• Olie3, vermengd met vermiculiet, had een bestrijdend effect op de populatie bollenmijten. 
• Bollenmijten waren minder goed in staat de nieuwe schubbolletjes aan te tasten als de schubben waren 

gedompeld in Olie4. 
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4.2.2 Verhogen van de effectiviteit van roofmijten (II) 
 
Doel 
Nagaan of het mogelijk is gezond uitgangsmateriaal te laten groeien uit een zwaar besmette partij leliebollen, 
waarin bollenmijten bestreden worden met oliën in combinatie met roofmijten. 
 
Proefopzet 
Proefplaats: PPO, Lisse. Gewas lelie cultivar: Merostar 
In deze proef zijn acht minerale-, paraffine- en plantaardige oliën onderzocht. De middelen zijn toegepast als 
boldompeling of vermengd met het vermiculiet. Tevens zijn aan alle behandelingen roofmijten toegediend.  
De proef werd ingezet in de tweede week van november. Drie maanden later, medio februari, werd de proef 
beoordeeld. 
De oude schubben en de nieuwe bolletjes werden van elkaar gescheiden en het schadegetal werd bepaald. 
Schade door bollenmijten werd beoordeeld op een schaal van 0 (= gezond) tot 10 (= zeer ernstig aangetast). 
 
Resultaten 
In grafiek 11 zijn de resultaten weergegeven van de beoordeling op schade. De schubben in de behandelingen 
waarbij Olie1, Olie3 en Olie5 door het vermiculiet vermengd waren, bleken niet beschadigd te zijn door 
bollenmijten. De boldompeling met Olie8 was als enige boldompeling vrij van schade. 
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Grafiek 11 Schade veroorzaakt door bollenmijten in de behandelingen met roofmijten. Het   

r . uitgangsmateriaal bet of een besmette partij Leliebollen
 
Om er zeker van te zijn dat de behandelingen waarbij geen schade werd gevonden ook vrij van bollenmijten 
waren, zijn van die specifieke behandelingen de mijten geëxtraheerd. In drie behandelingen werden geen 
bollenmijten teruggevonden, in de ‘onbehandeld+ roofmijten’ werden in drie van de vier herhalingen bollenmijten 
gevonden (tabel 22). 
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Tabel 22  Aantallen bollenmijten in de behandelingen zonder  
 schade en de controlebehandelingen. 

Behandeling Mijtentellingen 
 Bollenmijten Roofmijten

Onbehandeld –RM >2000 0 
 >2000 0 
 >2000 0 
 >2000 0 

Onbehandeld +RM 1 19 
 3 2 
 0 27 
 11 9 

Olie1 vermiculiet 0 1 
 0 2 

Olie3 vermiculiet 0 3 
 0 18 

Olie5 vermiculiet 0 5 
 1 2 

Olie8 dompeling 0 1 
 0 15 

 
 
In grafiek 12 is het gewicht weergegeven van het nieuw gevormde materiaal, dus schubbolletjes en 
wortelmateriaal. De controle waarbij geen roofmijten gebruikt waren, leverde het minste gewicht op. Dit werd 
voornamelijk veroorzaakt door aantasting van bollenmijten. De controle behandeling waarbij wel roofmijten 
gebruikt werden, leverde een opbrengstverhoging op. De dompelingen in Olie7 en Olie8 komen hier het dichtst 
bij in de buurt. 
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Grafiek 12 Gemiddelde opbrengst per behandeling. Gewogen zijn de nieuwe schubbolletjes en het wortelmateriaal.  
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Conclusies 
 
• Het gebruik van roofmijten leverde wisselende resultaten op. 
• Roofmijten hadden weinig tot geen last van de behandelingen met de oliën. 
• Het lijkt erop dat de effectiviteit van roofmijten verbeterd kan worden door schubben voor het inpakken 

een behandeling te geven in een van de positief geteste oliën. 
• Oliën waren op zichzelf niet effectief genoeg om een plaag van bollenmijten te voorkomen. 
 

4.2.3 Verhogen van de effectiviteit van roofmijten (III) 
 
Doel 
Nogmaals op kleine schaal testen van de mogelijkheden bollenmijten te bestrijden met oliën en roofmijten.  
 
Proefopzet 
Proefplaats PPO, Lisse. Gewas lelie cultivar Stargazer. 
In deze proef is rekening gehouden met het feit dat sommige telers gebruik maken van vermiculiet en andere 
van potgrond (schubmix). voordeel van schubmix is dat roofmijten zich hier meer in thuis voelen dan in 
vermiculiet, nadeel is dat het middel Actellic in potgrond weinig effectief is. Wanneer dit middel in contact komt 
met humusrijke grond verliest het de nawerking. In tabel 23 is het proefschema weergegeven. Voor aanvang 
van de proef zijn de schubben gedurende vijftien minuten gedompeld in fungiciden (1% Captan + 0.3% 
Sportak). Midd3 is een chemisch acaricide met een laag gehalte werkzame stof, dat bekend staat als 
ongevaarlijk voor natuurlijke vijanden.  
 
 
Tabel 23 Proefschema  

 Behandeling Vermiculiet Potgrond 
 Dompeling Vermiculiet Dompeling 

Onbehandeld      100*, ** 101  102 
Standaard Actellic 50 103*      104***   

Olie8  105 106 107 
Olie1  108 109 110 
Olie3  111 112 113 
Midd3      114**     115**     116** 

* Zonder roofmijten 
** Drie herhalingen i.p.v. vier 
*** Drie weken na inzetten van de proef zijn roofmijten toegevoegd. 
 
De schade aan de nieuw gevormde bolletjes en het ontwikkelde wortelstelsel is gescoord in categorieën 
 
Tabel 24  aantastingsindex nieuwe bolletjes 
aantastings index 
0 vrij van Rhizoglyphus mijten 
1 Lag 
2 gemiddeld 
3 hoog 
4 zwaar, misvormingen 

 
Tabel 25 scoringsindex wortelontwikkeling 
wortel ontwikkeling 
0 geen wortels 
1 zwak 
2 gemiddeld 
3 goed 
4 zeer goed 
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Resultaten 
Schub dompelingen in vermiculiet 
Om de schubben te scheiden van het vermiculiet werd de volledige inhoud van een proefzakje gezeefd. De 
overgebleven schubben werden uitgezocht en nieuw gevormde schubbolletjes werden van de schub 
afgebroken en per behandeling verzameld. De beoordeling van de schubben op schade en de 
wortelontwikkeling zijn weergegeven in tabel 26. 
 
Tabel 26  Scores van de behandelingen waarbij besmette schubben gedompeld  

werden in de diverse middelen. 
Behandeling Infectie 

(%) 
Ontwikkeling 
van de wortels 

Schade index 

onbehandeld - roofmijten 95.5 1.3 3.7 
onbehandeld + roofmijten 4.7 3.8 1.0 
Actellic 50 - roofmijten 0.0 4.0 0.0 
Actellic 50 + roofmijten 0.0 2.5 0.0 
Olie8 1.4 4.0 0.5 
Olie1 8.7 3.0 1.3 
Olie3 14.4 3.3 1.3 
Midd3 29.1 2.3 1.7 

LSD 95% 9.57   
 
De onbehandelde behandelingen zijn beiden aangetast. De onbehandeld zonder roofmijten is zeer zwaar 
aangetast. De twee behandelingen met Actellic zijn schoon gebleven van bollenmijten. De vier experimentele 
middelen bleken niet in staat bollenmijten volledig te bestrijden. Olie8 was het meest veelbelovende middel met 
1.4% schade. Deze verschilt niet significant van de onbehandeld met roofmijten en van Olie1. 
 
Vermenging van het middel met vermiculiet 
De schubbolletjes werden op dezelfde manier ontdaan van de ‘hoofd’ schubben als hiervoor beschreven. De 
resultaten zijn vermeld in tabel 27. In alle behandelingen is tijdens het bewaarproces grote schade opgetreden. 
Alle behandelingen hebben significant meer schade opgelopen in vergelijking met de onbehandelde controle 
met roofmijten. 
 
Tabel 27  Scores van behandelingen waarbij het middel vermengd  

werd met het vermiculiet  
Behandeling Infectie 

(%) 
Ontwikkeling 
van de wortels 

Schade index 

Olie8 74.3 2.0 3.0 
Olie1 31.2 1.0 1.8 
Olie3 19.1 2.8 1.5 
Midd3 20.3 3.0 2.0 

LSD 95% 14.0   
 
Schub dompelingen in potgrond 
Bij het openmaken van de zakjes met schubben in potgrond bleek dat de meeste behandelingen goede 
wortelstelsels hadden gevormd. Door het aanhechten van potgrond aan de wortels en bolletjes was het 
beoordelen van schade erg lastig. De schade is beoordeeld met behulp van de schade index. Het exacte 
percentage geïnfecteerde schubbolletjes is vervangen door een exacte beoordeling van het aantal mijten. De 
resultaten zijn vermeld in tabel 28. Alle gebruikte middelen gaven een slechter resultaat dan de onbehandelde 
controle.  
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Tabel 28   Scores van behandelingen waarbij de schubben bewaard werden in potgrond 
Behandeling aantal mijten Ontwikkeling 

van de wortels 
Schade index 

 Rhizoglyphus  Tyrophagus Roofmijt   
Onbehandeld 4.3 0.0 4.5 3.3 1.5 
Olie8 20.5 0.0 6.0 4.0 1.5 
Olie1 8.5 0.0 19.0 4.0 2.0 
Olie3 23.3 0.0 13.3 3.3 1.8 
Midd3 42.3 1.7 12.7 3.0 1.7 

LSD 95% 43.06 1.62 14.53   
 
Conclusies 
• De geteste middelen konden in combinatie met roofmijten bollenmijten niet volledig bestrijden. 
• Het vermengen van middelen met vermiculiet gaf geen betere bestrijding dan het dompelen van schubben, 

wanneer als basismateriaal een besmette partij lelieschubben was gebruikt. 
• Actellic, al dan niet met roofmijten, was als enige middel in staat bollenmijten volledig te bestrijden. 
 

4.2.4 Gevoeligheid van de bollenmijt Rhizoglyphus robini voor Path1 
 
Doel 
Testen of de mijtspecifieke parasitaire schimmel Path1 bollenmijt Rhizoglyphusrobini kan bestrijden. 
 
Proefopzet 
Proefplaats PPO, Lisse. Gewas lelie cultivar Merostar. Periode oktober 2003 – januari 2004. 
De proef is uitgevoerd in samenwerking met de Firma BioPre. Besmette lelieschubben zijn met onderstaande 
formuleringen van Path1 behandeld.  
1) Entcultuur van Path1: Mycelium van Path1 werd overgeënt op vochtig vermiculiet. 
2) Mengcultuur van Path1: Het vermiculiet werd aangemaakt met medium waarin Path1 groeide. 
3) Sporen van Path1: sporen werden verzameld van de groeimedia. 
4) Path1 mycelium: mycelium dat vermengd was met het oorspronkelijke vloeibare medium. 
5) Onbehandeld: Standaard vermeerdering van lelie middels schubben. 
De behandelingen zijn uitgevoerd in twee herhalingen. De behandelingen werden drie maanden bewaard bij 
23°C. 
De nieuw gevormde schubbolletjes werden van de oude schubben ontdaan en de schade veroorzaakt door 
bollenmijten werd beoordeeld op een schaal van 0 (gezond) tot 10 (zwaar aangetast). Vervolgens werden de 
behandelingen gewogen. 
 
Resultaten 
De resultaten van deze proef zijn weergegeven in tabel 29. Er zaten geen verschillen tussen de behandelingen. 
In alle behandelingen zijn naderhand ook nog bollenmijten gevonden (tabel 424t2). 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 45



 

 
Tabel 29 Beoordeling van de nieuw gevormde schubbolle jes op aantasting door bollenmijten en gewichten van de 

afzonderlijke behandelingen. 
 t

Herhaling Behandeling Schadegetal Gewicht 
(g) 

Wortels 

A Entcultuur Path1 5 107 Veel wortels, dun, mooie goud van kleur 
B Entcultuur Path1 5 84 Veel wortels, dun, mooie goud van kleur 
A Mengcultuur Path1 7 85 Veel wortels, donker 
B Mengcultuur Path1 8 31 Weinig wortels 
C Mengcultuur Path1 8 94 Veel wortels, donker 
A Sporen 5 58 Veel mooie wortels, dun 
B Sporen 6 74 Veel mooie wortels, dun 
A Fles mycelium 8 37 Slecht, weinig 
B Fles mycelium 8 58 Slecht, weinig 
A Controle 8 46 Slecht, weinig 
B Controle 8 52 Slecht, weinig 
 
 
Conclusie 
 
• Verschillende toepassingen van Path1 in de vermeerdering van lelies via schubben ter bestrijding van 

bollenmijten, hadden geen. 
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4.3 Laboratorium experiment met bollenmijten 
Doel 
Testen of bollenmijten bestreden kunnen worden met bepaalde entomopathogene schimmels. Onlangs zijn er 
verschillende nieuwe formuleringen op de markt verschenen. In een laboratoriumproef zijn deze vier middelen 
getest. 
 
Proefopzet 
In totaal zijn 4 producten getest: Path2, Path3, Path4 en Path5. Bollenmijten zijn verzameld vanuit besmette 
lelieschubben met behulp van de Berlese trechter. De mijten werden opgevangen in water en vervolgens vijftien 
minuten gedompeld in de mijtpathogenen. Met de behandelde mijten werd vervolgens getracht een cultuur op 
te zetten (foto’s 11 en 12). Tijdens dit proces werden de mijten regelmatig bekeken of er sprake was van een 
pathogeen effect. Indien een van de producten schadelijk zou zijn voor bollenmijten, was de verwachting dat de 
cultuur niet van de grond zou komen. 
 

  
Foto 11 Mijtcultuur met waterslot Foto 12 De bollenmijt Rhizoglyphus robini in de gistkweek   

  

 
Resultaten 
In deze proef konden geen exacte cijfers geproduceerd worden. In alle behandelingen vermeerden de mijten 
zich. Bij Path 3 en Path4 werden mijten niet geïnfecteerd door de schimmel. Bij Path2 leek het erop dat 
sommige mijten wel geïnfecteerd werden, maar dit kon niet met zekerheid vastgesteld worden. 
 
Tabel 30 Waarnemingen in de mijt cultures
Behandeling Vermeerdering 

van mijten 
Ongewenste 
schimmelgroei 

Geïnfecteerde 
mijten 

Path2 Ja Ja ?*

Path3 Ja Nee Nee 
Path4 Ja Nee Nee 
Path5 Ja Ja ?*

?* Geen grootschalige mijt sterfte, maar wel vermoedelijk een aantal zieke mijten. 
 
Conclusie 
• Bollenmijten werden niet aangetast door de gebruikte patogenen. 
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5 Narcismijt Steneotarsonemus laticeps in Amaryllis 

Narcismijten of Tarsonemus mijten zijn een groot probleem in de broeierij van narcis en in de bloementeelt van 
Hippeastrum (Amaryllis). Amaryllisbollen die niet verkocht worden maar worden doorgeteeld, worden standaard 
gekookt om stengelaaltjes te bestrijden. Automatisch worden dan ook mijten en maden bestreden. Leverbare 
bollen zijn nog niet ontsmet als ze worden afgeleverd, en ook is het vaak niet duidelijk welke 
temperatuurbehandeling de bollen gehad hebben tot het moment van afleveren. Gaat men vervolgens de partij 
koken dan kan gewasschade optreden, omdat mogelijk de knop al aangelegd was. Een goede methode voor 
bestrijding van narcismijten is daarom gewenst. In de literatuur is melding gemaakt van de mogelijkheid 
narcismijten te bestrijden met insectpathogene schimmels. Met name in de warme en vochtige teelt van 
Amaryllis zouden deze schimmels goed kunnen gedijen. In deze proef zijn een aantal middelen getest. Omdat 
de verschillende middelen (nog) geen toelating hebben, zijn ze gecodeerd weergegeven als Path2, Path3, 
Path4 en Path5. 
 
Doel 
Testen van vier middelen op basis van insectpathogene schimmels ter bestrijding van narcismijten.  
 
Proefopzet 
 
Proeflocatie PPO, Lisse. Gewas Hippeastrum (Amaryllis). 
Proefperiode Kas: 18 november – 14 januari; Bewaring: 14 januari – 5 april 
Een met narcismijt besmette partij amaryllisbollen is vanuit de praktijk ter beschikking gesteld. De bollen zijn bij 
23°C bewaard. De verschillende middelen die zijn gebruikt zijn: Path2, Path3, Path4 en Path5. Path2, Path3 en 
Path4 zijn aangebracht via boldompeling. Path5 is een middel dat door de grond is gewerkt. Daarnaast is een 
onbehandelde behandeling opgenomen. De proef is uitgevoerd in twee herhalingen (A en B). 
 
Na het oppotten van de amaryllisbollen zijn de potten met bollen in een kascompartiment gezet bij een 
temperatuur van 25°C. Over de planten is een plastic scherm gezet (zie foto 13), die er voor moest zorgen dat 
de luchtvochtigheid gedurende een lange periode hoog bleef. Dit beschermde de planten tevens tegen teveel 
zonlicht. Ook de luchtvochtigheid in de kas werd hoog gehouden, zoals ook in de praktijk gebruikelijk is. Om 
overlopen van mijten te voorkomen werden de planten in afzonderlijke bakken met water gezet (een 
zogenaamd waterslot, zie foto 14). 
 

  
Foto 13 Opstelling van het ‘waterslot’ Foto 14 Proefopstelling met schermdoek    
 
Voor de bewaring is elke bol afzonderlijk in een doos gedaan. Voor de beoordeling na de bewaring zijn de 
bollen opengesneden en beoordeeld op aanwezigheid van mijten. Er is gezocht naar zichtbare aantasting 
waarna microscopisch bekeken werd of er narcismijten aanwezig waren. Was dit het geval, dan zijn de mijten 
geteld op een oppervlak van 1 cm2 geteld. Per bol is dit twee keer op zo’n oppervlak uitgevoerd. 
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Resultaten 
Vooraf waren de bollen beoordeeld op aanwezigheid van narcismijten. Behalve deze mijten bleken ook veel 
bollenmijten (Rhizoglyphus) voor te komen. Tijdens de kasperiode werden geen symptomen van schade van 
narcismijten waargenomen. De enige schade die te zien was, was afkomstig van bollenmijten. 
 
De resultaten van de beoordeling van de bollen na de bewaring is weergegeven in tabel 28. Er is een redelijke 
variatie in het aantal narcismijten op de amaryllisbollen. In alle behandelingen zijn mijten gevonden. Buiten de 
narcismijten zijn veel stromijten (Tyrophagus) en bollenmijten gevonden. Deze drie soorten komen vaak samen 
voor. Vooral bollenmijten zorgen voor het daadwerkelijk rotten van de schubben. 
Tijdens het scoren viel het op dat narcismijten vaak niet in grote getalen voorkomen op de rokken. Ze moeten 
gezocht worden op of nabij plekken die een fijne rode aantasting hebben. Gemiddeld werden er dan  
1 – 10 mijten gevonden, maar dit kon oplopen tot 25. 
 
Tabel 31 Resultaten van de tellingen van tarsonemusmijten op de Amaryllis bollen.  

t Gemiddeld aantal narcismij en op 1 cm2 aangetaste bol. 
Middel Toepassing Aantallen 

Narcismijten 
Onbehandeld Boldompeling 8 
Path2 Boldompeling 5 
Path3 Boldompeling 8 
Path4 Boldompeling 3 
Path5 Volveldsbehandeling 8 

 
Conclusies 
• Narcismijten konden niet worden bestreden wanneer besmette bollen geplant werden na behandeling met 

pathogene schimmels. 
• Ook bollenmijten werden niet bestreden door toepassing van de pathogene schimmels voor aanvang van 

de teelt van Amaryllis. 
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6 Discussie en conclusies 

6.1 Tulpengalmijt 
 
Tulpengalmijt kan een grote plaag zijn in de teelt van tulp. Onderzocht is of mijtpathogenen ingezet kunnen 
worden ter bestrijding van tulpengalmijt in de bewaring, de teelt en de broeierij. 
De resultaten van een aantal jaren onderzoek geven aan dat tulpengalmijt voor een groot deel bestreden kan 
worden met de insectpathogene schimmel Path2 in combinatie met Olie1. De veelbelovende specifieke 
insectpathogene schimmel Path1 bleek zowel in het bewaarseizoen als in het teeltseizoen niet effectief tegen 
tulpengalmijten. 
Een bestrijding van tulpengalmijt met Path2 kan waarschijnlijk niet voor 100% gerealiseerd worden. Dit heeft 
enerzijds te maken met eigenschappen van de schimmel en de omstandigheden waaronder die zijn werk moet 
doen, anderzijds met de galmijten die zich snel kunnen vermenigvuldigen tijdens de bewaring. Gebleken is dat 
boldompeling de enige manier van toepassing is omdat de schimmel in contact moet komen met de bollen. 
Toepassing in de plantveur gaf onvoldoende bestrijding van galmijten. Na dompeling gaat de schimmel in een 
koud seizoen met de bollen de grond in, omstandigheden die voor de schimmel Path 2 niet ideaal zijn. De 
schimmel zou optimaal werken bij een temperatuur van 18 tot 28 °C., wat betekent dat hij zich dus zal moeten 
aanpassen aan lagere temperaturen. Tijdens het groeiseizoen lijkt de schimmel goed in staat om galmijten te 
bestrijden. Echter, in de bewaring zijn de hoge temperatuur en de droge omstandigheden ongunstig voor de 
schimmel, maar gunstig voor de overgebleven mijten die in korte tijd voor een nieuwe plaag kunnen zorgen. 
Toediening van de insectpathogene schimmel Path2 aan het begin van de bewaring is dan ook geen optie, 
omdat de omstandigheden voor de schimmel erg ongunstig zijn. De schimmel verlangt een relatieve 
luchtvochtigheid van gemiddeld 70% gedurende enkele dagen na de toepassing. 
In het seizoen 2005-2006 wordt in een vervolgproject, gefinancierd door het ministerie van LNV, nogmaals een 
proef uitgevoerd om na te gaan of het resultaat van de afgelopen jaren herhaald kan worden, maar nu met 
grotere partijen en nog lagere concentraties Path2. 
Om mijtpathogenen ook onder droge bewaaromstandigheden te kunnen toepassen is onderzocht of toevoeging 
van olieachtige middelen aan het dompelbad de werking Path2 kan vergroten. Hieruit bleek dat Olie1 alleen al 
een bestrijdend effect had. Deze olie heeft echter in één proef schade aan de buitenste bolrokken veroorzaakt. 
Mogelijk heeft dit aan de teogediende concentratie gelegen. Een aantal andere oliën hadden als nadeel dat de 
bollen hinderlijk vet werden, waardoor er lastig mee te werken valt. Naast een vochtiger omgeving zouden oliën 
ervoor kunnen zorgen dat de sensoren waarmee een insect ruikt en zichzelf oriënteert worden geblokkeerd. 
Het insect kan stikken doordat tracheeën verstopt raken. Ook kunnen spanningsvelden op het boloppervlak 
ervoor zorgen dat het insect gedesoriënteerd raakt. Hierbij moet wel vermeld worden dat Olie1 niet in alle 
proeven evenveel effect had.  
Bestrijding van tulpengalmijt in de broeierij bleek moeilijker. Door de grote spreiding in de resultaten zijn geen 
conclusies te trekken. Een maandelijkse dompeling in Path2 leek een positief effect te hebben, maar is 
practisch niet toepasbaar. Evenals bij de bestrijding in de bewaring leek ook voor de broeierij Olie1 een positief 
effect te hebben. 
 
Geadviseerd wordt bollen bij een lagere temperatuur te bewaren (20 °C) om zo de ontwikkeling van een 
galmijtpopulatie af te remmen. Door de toepassing van de insectpathogene schimmel Path2 met Olie1 vóór het 
planten af te wisselen met een ULO-behandeling eens in de 4 à 5 jaar, zou tulpengalmijt mogelijk goed in 
bedwang gehouden kunnen worden. Loopt het toch uit de hand, dan zou een begassingsbehandeling gegeven 
kunnen worden. Voor de late broei van tulpen is bewaring bij 20 °C echter geen optie, omdat door de langere 
bewaarperiode galmijten alsnog voor problemen kunnen zorgen. 
Toepassing van de mijtpathogene schimmels op gangbare bedrijven leidt nog tot een ander probleem, en dat is 
de toepassing van fungiciden voor het planten. Uit onderzoek bleek dat Path2 niet bestand was tegen de op dit 
moment meest gebruikte fungiciden. In vervolgonderzoek zal verder worden gewerkt aan een goede 
beheersstrategie voor tulpengalmijt, die zowel economisch als arbeidstechnisch interessant is voor 
tulpentelers. 
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6.2 Bollenmijt 
 
De bestrijding van bollenmijt in Lelie bleek erg lastig. De getoetste insectpathogene schimmels Path1 en Path2 
hadden geen grote invloed op de bollenmijt Rhizoglyphus robini. Het lijkt erop dat Path2 geen pathogeen is van 
deze bollenmijt.  
Bollenmijten vormen vooral een probleem in de vermeerdering van lelies door middel van schubben. Deze 
schubben worden warm bewaard in vermiculiet zodat na enkele weken een nieuwe generatie schubbolletjes 
ontstaat. Onder deze omstandigheden kunnen ook bollenmijten zich uitstekend vermeerderen. Met de roofmijt 
Hypoaspis aculeifer kan een plaag onder controle gehouden worden, maar omdat het resultaat sterk wisselt is 
het geen betrouwbare methode. Een volledige bestrijding van bollenmijt lukt niet met alleen deze roofmijt. 
Onderzocht is of bepaalde oliën, die met de vermiculiet vermengd worden, een bestrijdend effect op 
bollenmijten konden hebben zonder de effectiviteit van roofmijten te beïnvloeden. Enkele oliën leken een positief 
effect te hebben op de populatie bollenmijten. Verschillende combinaties van pathogenen, oliën en roofmijten 
konden een plaag van bollenmijten echter niet voorkomen of volledig bestrijden. Een combinatie van Actellic 50 
en roofmijten geeft op dit moment de beste bestrijding van bollenmijten in de vermeerdering van lelie. Een 
andere methode is een combinatie van CA (Controlled Atmosphere)-behandeling met een 
warmwaterbehandeling, maar ook hierbij is 100% bestrijding van bollenmijt vrijwel onmogelijk. 
 

6.3 Narcismijt 
 
Voor bestrijding van narcismijten (Steneotarsonemus laticeps) in de Amaryllisteelt zijn vier middelen op basis 
van insectpathogene schimmels getest. Drie middelen zijn via dompeling toegepast, één middel is volvelds 
toegediend. In alle behandelingen zijn echter narcismijten gevonden, naast stromijten en bollenmijten. Zowel de 
narcismijten als de bollenmijten konden niet bestreden worden door toepassing van de geteste mijtpathogenen 
wanneer deze bij aanvang toegepast werden. 
In de narcisteelt kan met een warmwaterbehandeling de narcismijt bestreden worden, maar in een 
Amaryllisteelt is dit niet mogelijk. De werking is onvoldoende en omdat vaak niet bekend is wat de 
voorgeschiedenis van de bollen is kan door een verkeerde temperatuur veel schade ontstaan. Er is onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden van een CA-bewaring. Een periode van 24 uur bleek niet genoeg voor doding 
van alle mijten, maar een langere behandeling biedt wellicht mogelijkheden voor een volledige bestrijding van 
narcismijten. 
 

6.4 Conclusies 
 

• Tulpengalmijt kan voor een groot deel bestreden worden met de schimmel Path2, die de mijten ziek en 
daardoor onschadelijk maakt. Path2 heeft het beste resultaat als het als boldompeling in combinatie 
met Olie1 wordt toegediend. 

• Het zal moeilijk zijn om met deze methode jaren achtereen verschoond te blijven van tulpengalmijt. 
Verder onderzoek is nodig om deze bestrijdingsmethode onderdeel te maken van een goede 
beheersstrategie. 

• Bestrijding van tulpengalmijt in de broeierij van tulp met insectpathogene schimmels bleek moeilijker. 
Door de grote spreiding in de resultaten van de proeven kunnen geen conclusies worden getrokken. 

• Bestrijding van bollenmijt in de vermeerdering van lelie door schubben bleek niet mogelijk met de 
insectpathogene schimmels Path 1 en Path2. 

• Ook narcismijten in Amaryllis konden niet met de schimmel Path2 worden bestreden. 
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