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Samenvatting 

In juli 2009 heeft DLV Plant een projectvoorstel ingediend ter bestrijding van een 

onbekende mijt aantasting in Pieris welke vervormingen in de groeitoppen veroorzaakt. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek werd duidelijk dat het de begoniamijt betreft die 

veroorzaker is van de schade. De mijten zuigen aan de onderzijde van het blad en 

scheiden daarmee stoffen af. Dit veroorzaakt vergroeiingen (zogenaamde ‘kroeskoppen’). 

Jonge blaadjes zijn misvormd en blijven klein. 

 

Doel van het onderzoek was een aantal gewasbeschermingsmiddelen / acariciden* testen 

die een mogelijk positief effect hebben op de bestrijding van weekhuidmijt in Pieris. Er zijn 

5 middelen getest en vergeleken met onbehandelde proefvelden. 

Er zijn 4 behandelingen uitgevoerd met een interval van 6-7 dagen. Daarna zijn er per veld 

willekeurig 10 nieuwe groeitoppen gecontroleerd op groeischade. De toppen zijn 

verzameld en door middel van een binoculair is de aanwezigheid en vitaliteit van de plaag 

beoordeeld. 

 

De begoniamijt was in alle onbehandelde proefvelden sterk aanwezig. Onder de binoculair 

is veel activiteit van de mijten waargenomen en ook de groei werd zichtbaar geremd. 

Naast aanwezigheid van begoniamijt in de onbehandelde velden zijn er ook nog levende 

mijten waargenomen bij de behandelingen met Cantac (acequinocyl) en Floramite 

(bifenazaat).  Bij de behandelingen met Vertimec Gold, Milbeknock en Carex zijn geen 

levende mijten waargenomen. 
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1 Inleiding en doel 

De begoniamijt heeft een grote waardplantenreeks en komt wereldwijd voor. In Nederland 

is de plaag voornamelijk bekend in de glastuinbouw. Echter is er een opmars naar de 

buitenteelten geconstateerd. 

De begoniamijt is een kleine mijt en moeilijk in een gewas te vinden. Ze tasten bijvoorkeur 

jong zich nog ontwikkelend weefsel aan, zoals de groeipunten, jonge bladeren en 

bloemknoppen. Tijdens het zuigen aan de planten scheiden de mijten toxische stoffen af 

die groeiafwijkingen veroorzaken. 

In juli 2009 heeft DLV Plant een projectvoorstel ingediend ter bestrijding van begoniamijt in 

Pieris. De begoniamijt veroorzaakt ook in dat gewas vervormingen in de groeitoppen 

(zogenaamde ‘kroeskoppen’).  Naast de Pieris wordt de begoniamijt ook gevonden in 

andere boomkwekerijgewassen als Acer, Euonymus, Hedera en Magnolia. 

 

Doel van het onderzoek was een aantal gewasbeschermingsmiddelen / acariciden testen 

die een mogelijk positief effect hebben op de bestrijding van begoniamijt in Pieris. 

 

 

Figuur 1.1: Zeer ernstige vergroeiing van de 

groeitop in Pieris veroorzaakt door 

begoniamijt. 
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2 Materiaal en methoden 

2.1 Proefopzet en proeffactoren 

Het onderzoek heeft zich gericht op de begoniamijt te bestrijden met een aantal in de 

boomkwekerij toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Er is een vrij compleet arsenaal 

aan acariciden ingezet waarvan de werking tegen de begoniamijt in 

boomkwekerijgewassen niet bekend was. Er zijn 5 middelen getest en vergeleken met 

onbehandelde proefvelden. De proef is uitgevoerd in 3 herhalingen. De proef is uitgevoerd 

onder glas om weersinvloeden die de proef kunnen verstoren uit te sluiten. 

 

De proeffactoren zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Proeffactor Aantal 

niveaus 

beschrijving 

Ras 1 Pieris japonica 'Little Heath Green' 

 

Onbehandelde (schoon water) controle 

Carex 

Cantac 

Milbeknock 

Vertimec Gold 

Behandelingen 6 

Floramite 240 SC 

 

Herhalingen 3 Herhaling 1 t/m 3 

Tabel 2.1: proeffactoren en bijbehorende niveaus. 

 

• Ras 

Pieris japonica 'Little Heath Green' 

Plantmaat 10-20 cm 

Potmaat p9,5 rond 

Oppotdatum voorjaar 

 

De planten zijn half augustus in de proefkas weggezet. De aantasting van 

begoniamijt was toen reeds vastgesteld. 

 

• Behandelingen 

De behandelingen zijn ruim drie weken na het plaatsten van de planten gestart, 

omstreeks half september. De mijten hebben zich kunnen ontwikkelen en er was bij de 

eerste bespuiting sprake van een zware aantasting. Er zijn in totaal 4 bespuitingen 

uitgevoerd.  

 

 

 

 

 



Weekhuidmijt in de boomkwekerij, begoniamijt in Pieris. 20100107 

© DLV Plant 2010.   6 

Code Middel Werkzame stof Adviesdosering Dosering / l Interval 

A Onbehandeld 

(schoon water) 

 -  -  

 

 

- 

B Carex pyridaben 70 ml / 100 ltr 0,7 ml/l 6-7 dgn 

C Floramite 240 SC bifenazaat 40 ml / 100 ltr 0,4 ml/l 6-7 dgn 

D Milbeknock milbemectin 50 ml / 100 ltr 0,5 ml/l 6-7 dgn 

E Vertimec Gold abamectin 50 ml / 100 ltr 0,5 ml/l 6-7 dgn 

F Cantac acequinocyl 100 ml / 100ltr 1 ml/l 6-7 dgn 

Tabel 2.2: Behandelingen met werkzame stof en doseringen in tabelvorm.  

 

De onbehandelde controle is met schoon water behandeld. Reden hiervoor is dat de 

begoniamijt vochtminnend is en er ongelijke concurrentie tussen de velden zou ontstaan.  

2.2 Accommodatie  

Proeflokatie DLV Plant 

Proeftuin van Holland 

Rijneveld 153 

2771 XV Boskoop 

 

Kassencomplex kas 70 

2.3 Materiaal 

Type spuitapparatuur : Proefveldspuit op perslucht met spuitstok.   

Spuitdruk  : 3 bar 

Spuitvolume (per ha) : 1000 l 

type spuitdoppen : werveldop  

2.4 Waarnemingen 

Start: 

• Controle op uniformiteit gewas. 

• Per veld willekeurig 50 groeitoppen gecontroleerd op aanwezigheid en vitaliteit van 

de mijt. De waarnemingen zijn uitgevoerd door de uitvoerder en een adviseur van 

DLV Plant. De waarnemingen zijn gedaan met een loep. 
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Figuur 2.1: In rood omcirkelt het typerende 

eitje van de begoniamijt. Doorzichtig met 

witte stippen. Daaromheen, maar minder 

scherp zichtbaar enkele actieve 

begoniamijten. Het klopt dat de eitjes vrij 

groot zijn in vergelijking met de actieve 

stadia. 

 

Eindwaarneming: 

• Per veld willekeurig 10 nieuwe groeitoppen gecontroleerd op groeischade. De 

toppen zijn verzameld en door middel van een binoculair is de aanwezigheid en 

vitaliteit van de plaag beoordeeld. 

 

Bij de beoordeling van de activiteit is er gebruik gemaakt van een volgende 

klassenindeling: 

1. Veel mijten.  (≥5 per groeitop) 

2. Weinig mijten. (<5 per groeitop) 

3. Geen activiteit. (0 per groeitop) 

 

• Per veld willekeurig 10 takken de lengtegroei gemeten. (Lengte in cm. incl. pot) 

 

  

Figuur 2.2: De plaag houdt zich voornamelijk op 

aan de onderzijde van het blad. De voorkeur gaat 

daarbij uit naar jong, zacht materiaal. Daarom zijn 

de groeitoppen gecontroleerd. 

Figuur 2.2: Onderzijde blad waarbij met rood 

omcirkelt een actief stadia van de begoniamijt.  

2.5 Verwerking 

De behandelingseffecten zijn statistisch getoetst met een betrouwbaarheid van 95%. 
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3 Resultaten 

3.1 Aantasting  

De bespuitingen zijn gestart op het moment dat het aantastingpercentage in alle 

proefvelden vrijwel 100% was. Na 6 weken, waarin 4 bespuitingen zijn uitgevoerd zijn de 

eindwaarnemingen gedaan (bijlage 1).  

 

  

Figuur 3.1: Veld 3A (Onbehandeld) 9 dagen na de 

laatste ‘behandeling’. Zeer weinig ontwikkeling van 

nieuwe groeischeuten. 

Figuur 3.2: Veld 3E (Vertimec Gold) 9 dagen na de 

laatste behandeling. Een weelderige groei van het 

gewas. 

 

De begoniamijt was in alle onbehandelde proefvelden sterk aanwezig. Onder de binoculair 

is veel activiteit van de mijten waargenomen en ook de groei werd zichtbaar geremd. 

Naast aanwezigheid van begoniamijt in de onbehandelde velden zijn er ook nog levende 

mijten waargenomen bij de behandelingen met Cantac (acequinocyl) en Floramite 

(bifenazaat).  Bij de behandelingen met Vertimec Gold, Milbeknock en Carex zijn geen 

levende mijten waargenomen.  
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Figuur 3.3: Percentage aangetast blad per behandeling. 
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Tijdens de waarneming is onderscheid gemaakt tussen veel en weinig mijten per groeitop, 

maar ondanks dat lag het aantastingpercentage van beide middelen ronde de 20%. De 

verschillen tussen de verschillende behandelingen zijn allen significant, behalve tussen 

Cantac en Floramite (zie bijlage 2,I,II,III,IV). 

 

   

Figuur 3.4: 3F (Floramite) 26 

dagen na de laatste 

behandeling. 

Figuur 3.5: 3C (Cantac) 26 dagen 

na de laatste behandeling. 

Figuur 3.6: 3B (Carex) 26 dagen 

na de laatste behandeling. 

 

 

3.2 Lengtegroei 

Ten opzichte van de onbehandelde controle hebben alle behandelde velden meer lengte. 

Tussen de behandelingen zijn geen significante verschillen. (Bijlage 2, V) 
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Figuur 3.7: Grafiek van 

gemiddelde gewaslengte 

per behandeling. De 

onbehandelde gewassen 

zijn kleiner dan de 

behandelde gewassen.  

 

 

 

4 Discussie 

Een aantasting van begoniamijt in Pieris heeft onverkoopbare planten tot gevolg. De mijten 

zijn zeer moeilijk waar te nemen en als de schade zichtbaar is dan is er al sprake van een 

flinke aantasting.  

 

Het is niet vanzelfsprekend dat gangbare gewasbeschermingsmiddelen tegen (spint)mijten 

óók ingezet kunnen worden tegen begoniamijt (weekhuidmijt).  
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Vanwege het oriënterende karakter van de proef (er zijn geen exacte tellingen uitgevoerd) 

zijn de conclusies slechts een leidraad voor de maatregelen (middelenkeuze) die genomen 

kunnen worden indien een aantasting van begoniamijt zich voordoet. Daarentegen 

correspondeert de uitslag van het onderzoek met eerdere testen die uitgevoerd zijn naar 

de bestrijding van weekhuidmijten met vergelijkbare gewasbeschermingsmiddelen.  

(Daniel Gilrein, Cornell University Cooperative Extension. Long Island Horticultural 

Research and Extension Center. Riverhead, NY). Uit een publicatie blijkt dat de werkzame 

stoffen pyridaben (Carex), abamectin (Vertimec Gold) effectief zijn in de bestrijding van 

weekhuidmijten. De stoffen bifenazaat (Floramite 240 SC) en acequinocyl (Cantac) zijn 

beproefd en bleken niet effectief de weekhuidmijt te bestrijden. Milbemectin (Milbeknock) 

zit in de zelfde chemische groep als Vertimec, maar er is beweerd dat deze minder 

effectief is tegen weekhuidmijt. 

 

5 Conclusies en aanbevelingen 

Carex (pyridaben) 

Effectief in de proef. Geen enkele levende begoniamijt aangetroffen, hoewel er een enkel 

‘verdacht’ blad geconstateerd is. 

 

Floramite 240 SC (bifenazaat) 

Tijdens de proef werd al duidelijk dat deze acaricide de begoniamijt onvoldoende tot niet 

bestrijdt. De groei van nieuwe toppen bleef duidelijk achter ten opzichte van de overige 

proefvelden.  

 

Milbeknock (milbemectin) 

Effectief in de proef. Geen enkele levende begoniamijt aangetroffen.  

 

Vertimec Gold (abamectin) 

Aan de effectiviteit van Vertimec Gold is niet getwijfeld. De nieuwe scheuten ontwikkelden 

zich vrij snel nadat was begonnen met de behandelingen. Er is ook geen enkele mijt 

waargenomen. 

 

Cantac (acequinocyl) 

Tijdens de proef is aan de effectiviteit getwijfeld. Naast nieuwe scheuten werden er ook 

enkele ‘verdachte’ nieuwe toppen waargenomen. Tijdens de eindwaarnemingen werd 

duidelijk dat er nog begoniamijt in het gewas actief was. 
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Bijlage 1 Proefveldontwerp en wekelijks overzicht 

 

 

Datum Actie 

10-09-09 Waarneming start 

11-09-09 Behandeling 1 

17-09-09 Behandeling 2 

23-09-09 Behandeling 3 

30-09-09 Behandeling 4 

26-10-09 Eindwaarnemingen uitgevoerd 

 

 

 

 

1B 

1D 

1A 

1F 

1C 

1E 

2C 

2A 

2B 

2E 

2D 

2F 0,4 mtr 

0,5 mtr 

6 mtr 

6 mtr 

N 
3E 

3C 

3F 

3A 

3B 

3D 
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Bijlage 2 Statistische verwerking 

I Kruskal-Wallis test Behandeling 

Ranks

30 25,03

30 110,50

30 95,00

30 110,50

30 110,50

30 91,47

180

code behandeling

Onbehandeld

Carex

Cantac

Milbeknock

Vertimec Gold

Floramite

Total

Activitieit

N Mean Rank

 

 

Test Statisticsa,b

116,411

5

,000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Activitieit

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: code behandelingb. 

 

II Mann-Whitney test Onbehandeld / Cantac 

Ranks

30 19,17 575,00

30 41,83 1255,00

60

code behandeling

Onbehandeld

Cantac

Total

Beoordeling activiteit

N Mean Rank Sum of Ranks

 
 

 

Test Statisticsa

110,000

575,000

-5,724

,000

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Beoordeling

activiteit

Grouping Variable: code behandelinga. 

 

III Mann-Whitney test Onbehandeld / Floramite 

Ranks

30 18,37 551,00

30 42,63 1279,00

60

code behandeling

Onbehandeld

Floramite

Total

Beoordeling activiteit

N Mean Rank Sum of Ranks

 
 

 

Test Statisticsa

86,000

551,000

-5,965

,000

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Beoordeling

activiteit

Grouping Variable: code behandelinga. 

 

III Mann-Whitney test Cantac / Floramite 

Ranks

30 31,17 935,00

30 29,83 895,00

60

code behandeling

Cantac

Floramite

Total

Beoordeling activiteit

N Mean Rank Sum of Ranks

 
 

 

Test Statisticsa

430,000

895,000

-,424

,671

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Beoordeling

activiteit

Grouping Variable: code behandelinga. 
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IV Mann-Whitney test Carex / Cantac 

Ranks

30 33,00 990,00

30 28,00 840,00

60

code behandeling

Carex

Cantac

Total

Beoordeling activiteit

N Mean Rank Sum of Ranks

 
 

 

Test Statisticsa

375,000

840,000

-2,316

,021

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Beoordeling

activiteit

Grouping Variable: code behandelinga. 

 

V ANOVA   Lengte 

ANOVA

Lengte

209,783 5 41,957 4,139 ,001

1763,967 174 10,138

1973,750 179

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Lengte

LSD

-2,000* ,822 ,016 -3,62 -,38

-3,167* ,822 ,000 -4,79 -1,54

-2,833* ,822 ,001 -4,46 -1,21

-3,067* ,822 ,000 -4,69 -1,44

-2,033* ,822 ,014 -3,66 -,41

2,000* ,822 ,016 ,38 3,62

-1,167 ,822 ,158 -2,79 ,46

-,833 ,822 ,312 -2,46 ,79

-1,067 ,822 ,196 -2,69 ,56

-,033 ,822 ,968 -1,66 1,59

3,167* ,822 ,000 1,54 4,79

1,167 ,822 ,158 -,46 2,79

,333 ,822 ,686 -1,29 1,96

,100 ,822 ,903 -1,52 1,72

1,133 ,822 ,170 -,49 2,76

2,833* ,822 ,001 1,21 4,46

,833 ,822 ,312 -,79 2,46

-,333 ,822 ,686 -1,96 1,29

-,233 ,822 ,777 -1,86 1,39

,800 ,822 ,332 -,82 2,42

3,067* ,822 ,000 1,44 4,69

1,067 ,822 ,196 -,56 2,69

-,100 ,822 ,903 -1,72 1,52

,233 ,822 ,777 -1,39 1,86

1,033 ,822 ,210 -,59 2,66

2,033* ,822 ,014 ,41 3,66

,033 ,822 ,968 -1,59 1,66

-1,133 ,822 ,170 -2,76 ,49

-,800 ,822 ,332 -2,42 ,82

-1,033 ,822 ,210 -2,66 ,59

(J) code behandeling

Carex

Cantac

Milbeknock

Vertimec Gold

Floramite

Onbehandeld

Cantac

Milbeknock

Vertimec Gold

Floramite

Onbehandeld

Carex

Milbeknock

Vertimec Gold

Floramite

Onbehandeld

Carex

Cantac

Vertimec Gold

Floramite

Onbehandeld

Carex

Cantac

Milbeknock

Floramite

Onbehandeld

Carex

Cantac

Milbeknock

Vertimec Gold

(I) code behandeling

Onbehandeld

Carex

Cantac

Milbeknock

Vertimec Gold

Floramite

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

 


