
 
AANLEIDING 
In de teelt van potorchidee zijn enorm veel problemen door de aanwezigheid van schadelijke muggen-
soorten van het genus lyprauta, ook wel potworm genoemd. De larven bevinden zich op of in het sub-
straat van de pot en ze vreten onder andere aan jonge wortels en zacht plantmateriaal. Dit geeft veel 
schade aan het gewas in de vorm van groeivertraging, minder bloemtakken en uitval van planten. 
 
In Nederland komt deze plaag op alle phalaenopsis bedrijven voor, circa 230 ha. De mate van aantas-
ting verschilt, echter door de onbeheersbaarheid kan de geschatte schade oplopen tot tientallen mil-
joenen euro’s schade op jaarbasis. 
 
Problematisch is het negatieve imago als blijkt dat er wellicht niet toegelaten middelen zijn gebruikt. 
Het gebruik van illegale middelen is absoluut niet acceptabel. Vanuit een werkgroep - bestaande uit 
Rabobank, Royal FloraHolland, Orchidee Nederland en LTO Glaskracht Nederland - is de ambitie om te 
komen tot een MPS Productproof certificering per 1 januari 2019, waarmee telers kunnen aantonen dat 
alleen werkzame stoffen worden gebruikt die wettelijk zijn toegestaan. 
 
AMBITIE EN DOEL 
De ambitie met betrekking tot de problematiek rondom lyprauta is om vanaf 2019 de plaag met be-
schikbare mogelijkheden (eventueel met vrijstelling correctiemiddel) onder controle te krijgen. Daar-
naast moet in 2022 een pakket aan duurzame maatregelen beschikbaar zijn. Met dit plan van aanpak 
beogen we te komen tot een duurzame biologische oplossing om aantasting aan het gewas en uitval 
door de potworm (larven lyprauta) te voorkomen. 
 

ROUTE 
Gezien de zeer nijpende problematiek op dit moment wordt gekozen voor een drie-sporenaanpak ge-
richt op de korte en lange termijn. Deze worden gelijktijdig ingezet en vullen elkaar aan. 
 
Spoor 1: Onderzoek 
Het korte termijn onderzoek is gericht op correctie met biologische en/of chemische middelen. Het 
lange termijn onderzoek is gericht op het samenstellen van een pakket aan duurzame maatregelen. In 
het geval van onbalans moet ook op lange termijn de mogelijkheid voor correctie aanwezig zijn. 
 
Spoor 2: Ervaring uitwisselen   
Al vele jaren wordt geëxperimenteerd op de bedrijven rondom het bestrijden en onderdrukken van ly-
prauta. Dit betreft enerzijds de volwassen lyprauta en de ei-afzetting, maar ook de bestrijding van de 
larven (potwormen). Ieder doet dit voor zich. Een open kennisdeling en monitoring in de praktijk is van 
belang om iedereen mee te krijgen om op een hoger niveau deze plaag aan te pakken. 
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Spoor 3: Kennisdeling 
Voor het adequaat toepassen van de gegenereerde kennis is kennisdeling belangrijk. Vanaf 2005 is on-
derzoek verricht naar deze plaag. Echter blijkt dat de kennis erg versnipperd is of soms niet meer op-
roepbaar. Op www.ltoglaskrachtnederland.nl/potworm vindt u alle kennis en ervaring over lyprauta. 
 
Ketenbrede aanpak 
Voor het slagen van dit plan van aanpak is het van belang dat het keten breed wordt aangepakt van op-
kweekbedrijf naar teelt en in samenwerking met afzetpartijen. Daarnaast wordt contact gezocht met 
ketenpartijen. Door samen op te trekken en met wederzijds begrip komen wij verder. Voor de uitvoe-
ring van dit plan van aanpak is een aantal acties benoemd: 
 
1. LEVENSWIJZE LYPRAUTA 
Voor een adequate aanpak is basale kennis over lyprauta noodzakelijk. Over lyprauta is al veel bekend, 
al zijn de herkomst en verspreiding nog steeds niet duidelijk. Meer kennis hierover is wenselijk. Daar-
naast is weinig bekend over de andere larven (potwormen) en de rol die zij spelen, zoals proceroplatus. 
Er is beperkte informatie vanuit verschillende geledingen beschikbaar waaronder: Wageningen Universi-
ty & Research, Business Unit Glastuinbouw, Delphy, particuliere adviseurs en toeleveranciers. Belang-
rijk is de aanwezige kennis bij de verschillende kwekers, telers en instanties in kaart te brengen en te 
bundelen en de ontbrekende kennis gericht te genereren. 
 

 Opstellen factsheet levenswijze van de lyprauta met checklist van te nemen maatregelen 

 
2. ONTWIKKELING C.Q. TOEPASSING MONITORING– EN VANGSYSTEEM 
Om de ontwikkeling van de aantasting goed te monitoren, mede om gerichte acties te ondernemen en 
na te gaan of bepaalde acties daadwerkelijk effect hebben, is het aan te bevelen om de plaag te moni-
toren. Kennis voor een juiste monitoring kan leiden tot ontwikkeling van mass-trapping systemen. Naast 
tellingen is het ook van belang om na te gaan of er sprake is van één soort of dat er meerdere soorten 
muggen voorkomen op de bedrijven. Het is bekend dat het om meerdere soorten gaat, alleen niet wat 
de schade is die de verschillende soorten kunnen aanrichten en hoe ze elkaar eventueel beïnvloeden. 
Gekoppeld hieraan kan worden gekozen voor een reguliere toets op DNA-niveau. 
 

 Opstellen monitoringsprotocol voor toepassing in de praktijk 

 Mogelijkheid tot DNA analyse voor de verschillende soorten muggen/lyprauta 

 
3. TEELTHANDELINGEN EN –INVLOEDEN 
Een gezond gewas is weerbaarder tegen potworm. Daarnaast zijn door aanpassing van de omstandighe-
den in het teeltmedium positieve ervaringen opgedaan om de aantasting te verlagen. Ook het kaskli-
maat en andere aspecten spelen een rol bij de ontwikkeling en mate van aantasting door lyprauta, zo-
als uitgangsmateriaal, plantversterkers/wortelverbetering, geurstoffen, watergift en bemesting. Dit 
mag echter nooit ten koste gaan van de gelijkheid en teeltsnelheid. 
 

 Opstellen lijst met teelthandelingen en invloeden 

 Prioritering witte vlekken in teelthandelingen voor nader onderzoek 

 
4. OPTIMALISEREN HUIDIGE BIOLOGISCHE BESTRIJDERS 
Voor de biologische aanpak van lyprauta zijn momenteel de volgende predatoren beschikbaar: 

 Aaltje Steinernema feltiae 

 Bodemroofmijt Macrochelis robustulus (Macro-mite) 

 Bodemroofmijt hypoaspis 

 
De werking in lab proeven is goed, maar de toepassing in de praktijk valt tegen door wellicht onvol-
doende goede omstandigheden. In vervolgonderzoek van WUR Glastuinbouw wordt momenteel binnen 
de PPS Bodemplagen onderzocht of er perspectieven zijn voor een ‘attract & kill’ methode middels cap-
sules van pure alginaat met aaltjes. De bodemroofmijten pakken alleen jonge/kleine larven. 
 

 Uitvoering lopend onderzoek WUR Glastuinbouw ‘attract & kill’ methode - PPS Bodemplagen 

 Optimaliseren huidige biologische bestrijders oppakken in samenwerking met de toeleveranciers  

http://www.ltoglaskrachtnederland.nl/potworm


5. NIEUWE BIOLOGISCHE BESTRIJDERS 
Koppert en Biobest zijn benaderd voor de ontwikkeling van nieuwe biologische bestrijders. Er zit nog 
weinig in de pijpleiding. Wellicht kan de roofvlieg coenosia een effect hebben op de muggen/larven. 
Daarnaast zijn in de praktijk nieuwe biologische bestrijders gevonden met mogelijke potentie waaron-
der een entomopathogene schimmel en de sluipwesp megastylus. Het is interessant om te kijken of ze 
in andere gewassen ook voorkomen. 
 
Het ontwikkelen van een geheel nieuwe biologische bestrijder specifiek voor potworm vraagt een ge-
heel andere aanpak en financiering dan het toetsen van bestaande biologische bestrijders. 
 

 Potentie nagaan van de drie potentiele bestrijders coenosia, megastylus en de entomopathogene 

schimmel 

 Bij meerdere partijen onderzoek aanvragen 

 
6. CORRECTIEMOGELIJKHEDEN 
Om goede stappen te kunnen zetten in een geïntegreerd systeem is het van belang dat er een goed 
werkend correctiemiddel is. Deze is er momenteel niet. In het verleden zijn labproeven uitgevoerd naar 
de effectiviteit. Hierin is een aantal mogelijke middelen naar voren gekomen. Daarnaast is het van be-
lang om de industrie te benaderen of er eventueel nieuwe mogelijkheden zijn. Wellicht kan dan een 
vrijstelling worden aangevraagd, mits een landbouwkundige noodzaak wordt erkend. 
 
Hierbij wordt niet alleen gedacht aan chemische correctie, maar ook aan correctie met laag risico mid-
delen of duurzame oplossingen om alternatief voedsel aan te bieden zodat de schade beperkt blijft.  
 
Screeningsonderzoek effectiviteit middelen op gewasniveau is gewenst. Om de milieulast zo laag moge-
lijk te houden is het van belang dat het toegepast kan worden in een gesloten (water)systeem dan wel 
om het middel te integreren in een ‘attract & kill’ methode. Acties zijn uitgezet bij diverse toeleveran-
ciers. 
 

 Opstellen overzicht mogelijke chemische en biologische correctiemogelijkheden 

 Bij meerdere partijen screeningsonderzoek effectiviteit middelen aanvragen 

 
VERVOLG 
Prioritering van de acties binnen het plan van aanpak wordt bepaald door landelijke commissie Potor-
chidee van LTO Glaskracht Nederland.  
 

 Opstellen tijdspad (korte en lange termijn) begroting en financiering regelen 

 
MEER INFORMATIE 
Dit plan van aanpak is opgesteld door de landelijke commissie Potorchidee. Kijk voor meer informatie 
op www.ltoglaskrachtnederland.nl/potworm of neem contact op met: 
 
Astrid van der Helm, netwerkcoördinator 
avanderhelm@ltoglaskracht.nl 
06 226 097 41  
 
Helma Verberkt, beleidsspecialist Plantgezondheid 
hverberkt@ltoglaskracht.nl 
06 203 914 77 
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