
Migratie van insecten
Resultaten van een eerste veldproef (2021)

Bloemenrand met 
RubidiumChloride 

bespuiten (5000ppm)

1) Planten nemen de stof op

2) Insecten nemen de stof 
op via de planten (nectar/ 

stuifmeel/ plantensap)

Vang 
insecten in 
het perceel

Bepaal de concentratie 
Rb in de individuen, en 

vergelijk met de 
natuurlijke situatie van 

vóór de extra 
toediening van Rb.

AANLEIDING VANUIT DE SECTOR
→ Vrees dat bladluizen vanuit de bloemenrand naar het perceel kunnen trekken en 

zo voor extra plaagdruk zorgen.

ONDERZOEKSVRAGEN
→ In welke mate is er migratie van bladluizen vanuit de bloemenrand naar de rest 

van het perceel?

→ In welke mate maken sluipwespen die in het perceel actief zijn effectief gebruik
van de bloemenrand?

→ “Doet de bloemenrand wat hij belooft?”

HOE KUNNEN WE INSECTENMIGRATIE ONDERZOEKEN?

→ Individu = “Rb-positief” als concentratie Rb > referentieconcentratie + 3 x stdev

Contact: thomas.vanloo@inagro.be
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0_ In FS 1_ 1m 2_ 7m 3_ 14m 4_ 21m

Aphid 68,2 28,6 12,5 0,0 0,0

Parasitoid wasp 79,5 25,0 14,3 14,3 11,1
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Proportion of Rb-positive individuals
at different distances into the crop

Winged aphids Parasitoid wasps (Braconidae)

Sampling location Rb-positive Rb-negative Rb-positive Rb-negative

In the flower strip 75 35 66 17

1m in the crop 22 55 13 39

7m in the crop 1 7 2 12

14m in the crop 0 7 1 6

21m in the crop 0 9 1 8

RESULTATEN

CONCLUSIES

1) Gevleugelde bladluizen

Migratie is beperkt tot de rand van het perceel: 

vanaf 7m in het perceel slechts 1 individu aantoonbaar gemigreerd vanuit de aangrenzende

bloemenrand naar het perceel

2) Parasitaire wespen (Braconidae)

Migratie vanuit de aangrenzende bloemenrand aangetoond over heel het teeltperceel

Sluipwespen in het perceel maken dus effectief gebruik van de bloemenrand


