
 

Mogelijkheden voor bestrijding van spint in komkommer 
 

De biologische bestrijding van spint Tetranychus urticae in komkommer gaat de laatste jaren steeds 

moeizamer. De ervaring is dat biologische bestrijders vaak slecht aanslaan, waardoor spint snel uit de 

hand loopt en chemisch ingrijpen noodzakelijk is. Een van de belangrijkste redenen is het schrale klimaat 

in sommige perioden. Het is bekend dat lage luchtvochtigheden nadelig zijn voor de spintroofmijt 

Phytoseiulus persimilis, maar ook voor de spintgalmug Feltiella acarisuga. Beneden de 64% RV is er geen 

overleving van de galmuglarven. De roofmijt Neoseiulus californicus vestigt zich over het algemeen wat 

beter bij lagere luchtvochtigheden, maar de bijdrage aan de bestrijding van spint is vaak beperkt. 

 

Een andere oorzaak van slechte vestiging is het gebrek aan voedsel. Specialistische spintbestrijders zijn 

lastig te ondersteunen met alternatief voedsel, omdat ze spint als voedselbron nodig hebben. Er kan 

daarom gekeken worden of er roofmijten zijn die beter bij lage luchtvochtigheden presteren, 

ondersteund kunnen worde met alternatief voedsel en ook goede bestrijders van spint zijn. Sommige van 

deze roofmijten zullen last hebben van het spintweb. Een mogelijkheid om hun effectiviteit te verhogen 

is het toegankelijker makken van spint door inzet van rovers die het spintweb open breken (bijv. Orius 

majusculus) of door het toedienen van middelen die het spintweb afbreken.  

 

LTO Glaskracht Nederland heeft in samenspraak met Wageningen UR in 2016 een sector-overschrijdend 

projectvoorstel ingediend bij de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal dat speciaal gericht is om de 

biologische bestrijding van mijten. Dit project is recentelijk goedgekeurd. Het project richt zich op de 

tulpengalmijt in tulp, de bramengalmijt in braam, de narcismijt in amaryllis en ananasmijt in bromelia. 

De bestrijding van spint in komkommer zou hier een onderdeel van kunnen zijn en is ook opgenomen in 

het projectvoorstel 

 

Het voorstel voor komkommer zijn de volgende acties: 

1. Selecteren van roofmijten die goed bestand zijn tegen lage luchtvochtigheden en het testen van 

de effectiviteit als spintbestrijders bij klimaatcondities die kritisch zijn voor P. persimilis. 

2. Ontwikkelen van methoden om spintpredatoren te ondersteunen met alternatief voedsel. 

3. De effecten van generalistische roofmijten op spint vergroten door spintwebben toegankelijker te 

maken of af te breken met middelen. 

4. Bepalen welke strategie voor spintbestrijding het beste samengaat met de biologische 

bestrijding van trips en wittevlieg 

 

Het totale budget voor het onderzoek aan komkommer bedraagt over 3 jaar € 180.000,- waarvan LTO 

Glaskracht Nederland 50% subsidie heeft aangevraagd bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal 

en gehonoreerd heeft gekregen. Benodigd budget van gewascoöperatie: € 10.000,- / jaar, voor 3 jaar 

(2017-2019) met een jaarlijks go/no-go beslismoment. Overige kosten worden gefinancierd wordt door 

BioBest en Stichting Programmafonds Glastuinbouw.  

 

 

 

 


