ziekten & Plagen in aarDbeien
Schimmels

Stengelbasisrot (Phytophthora cactorum)
Stengelbasisrot dringt de plant binnen op het moment dat er wonden zijn. Eerst hangen
de hartblaadjes slap, daarna verliezen de andere bladeren hun glans en worden dofgroen. Binnen een paar dagen is de hele plant verwelkt. De wortelhals van aangetaste
planten vertoont een roodbruine verkleuring.

Lederrot (Phytophthora cactorum)

Roodwortelrot (Phytophthora fragariae)

Grauwe schimmel (Botrytis cinerea)

Lederrot (of Phytophthora-rot) kan de vruchten in alle stadia aantasten, van bloe-

Roodwortelrot veroorzaakt bij jonge planten een dof blauwgroene kleur. Aangetaste

Grauwe schimmel (of Botrytis) is een wondparasiet. Meeldraden die breken en bloem-

sem tot rijpe vrucht. Jonge aangetaste vruchten hebben (donker)bruine vlekken en

planten vormen geen of weinig bloemen en blijven achter in groei. Typisch voor rood-

blaadjes die vroegtijdig afvallen zijn ideale invalspoorten voor de schimmel. Kenmerkend

voelen leerachtig aan. Aangetaste vruchten blijven als mummies aan de vruchtstengels

wortelrot is de rode verkleuring van de hoofdwortel en de afwezigheid van haarwortels.

is het grijze tot witte schimmelpluis op aangetaste vruchten, die zacht worden. Vooral bij

hangen. Soms is ook wit schimmelpluis te zien.

Zieke planten staan vaak willekeurig verspreid over het veld.

warm en vochtig weer kan de schimmel zich snel uitbreiden.

Meeldauw (Sphaerotheca macularis)

Colletotrichum (Colletotrichum acutatum)

Verwelkingsziekte (Verticilium spp.)

Zwartwortelrot (Cylindrocarpon destructans)

Bij meeldauw is het blad bedekt met een fijne, witte laag. Na enige tijd krult het blad

Colletotrichum is te herkennen aan het omhoog krullen van de bovenste drie blaadjes

Verticillium dringt de plant binnen via de wortels of stolonen. Aangetaste planten

Zwartwortelrot (of Cylindrocarpon) is een zwakteschimmel die op veel manieren kan

vanaf de bladrand om en krijgt het een roodachtige kleur. De bladkrulling is zeer onre-

van de bladsteel. Later zijn op de blad- en bloemstengels ellipsvormige, zwarte vlek-

blijven achter in groei, vooral tijdens warme, schrale dagen. Aangetaste planten

toeslaan. Invalspoorten zijn onder andere schade door aaltjes (Pratylenchus Penetrans),

gelmatig; anders dan bij droogte waarbij het blad gelijkmatig krult. Ook vruchten kun-

jes te zien. Aangetaste vruchten vertonen ronde, ingezonken bruin-zwarte vlekken.

hangen slap en hebben de neiging om weer terug te kruipen in de grond. Zieke

Pythium en Rhizoctonia. Het schadebeeld van zwartwortelrot lijkt veel op verwelkings-

nen worden aangetast. Deze verkleuren wit-grijs.

Colletotrichum verspreidt zich vooral door opspattende regendruppels.

bladeren kleuren dof geelgroen, vruchten zijn klein en droog.

ziekte; de stengels zijn echter roder.

Bacterieziekten

Insecten

Kelk- en steelrot (Gnomonia comari)

Bacterievlekkenziekte (Xanthomonas fragariae)

Gnomonia is het eerst te herkennen aan bruine vlekjes op de bloemknoppen. Na de bloei

Xanthomonas is een zeer besmettelijke bacterieziekte die in veel gevallen via besmet

worden ook de kelkslippen (kroontjes) bruin. Jonge vruchten verkleuren donkerbruin en

plantgoed en gewashandelingen wordt verspreid. Een aantasting is te herkennen aan

verdrogen, rijpere vruchten kleuren violet en gaan rotten. Er wordt geen schimmelpluis

hoekige, lichtgroene, bijna doorzichtige vlekjes op het blad. In een later stadium schei-

gevormd. Gnomonia treedt vooral op bij meerjarige teelten.

den deze aan de onderkant van het blad slijm af.

Bladluis (Chaetosiphon spp., Myzus spp.)
Bladluizen leven van plantensappen en scheiden honingdauw af. Doordat ze plantensap opzuigen ontstaan blad- en soms ook vruchtmisvormingen. Ook brengen ze
virussen over. Veel voorkomend zijn de aardbeiknotshaarluis (1-2 mm, bleekgroen
met knotsvormige haren) en de sjallotenluis ( ca. 2 mm, blauwgroen).

Aardbeibloesemkever (Anthonomus rubi)

Bonenspintmijt (Tetranychus urticae)

Trips (Thrips spp.)

Wittevlieg (Trialeurodes vaporariorum)

De aardbeibloesemkever is een klein, dofzwart kevertje (3-4 mm) dat zich voedt met blad

De bonenspintmijt (larve en volwassen) prikt aan de onderkant van het blad in de

Trips veroorzaakt alleen schade aan de vruchten, niet aan het blad. Aangetaste vruchten

Wittevlieg is te herkennen aan de helderwitte, wasachtige poederlaag op vleugels en

en stuifmeel. In het voorjaar zet de kever zijn eieren af in de bloemknoppen en steekt

plantencellen en zuigt deze leeg. Een beginnende aantasting wordt als gele vlekjes op

vertonen bruine, schilferachtige zuigplekjes rondom de pit. Ook is een doffe glans op de

lichaam. Wittevlieg is meestal te vinden aan de onderkant van het blad. Daar veroor-

daarbij de bloemstengels net onder de bloem door. Hierdoor knikken de bloemstengels

de bovenzijde van het blad zichtbaar. Later wordt het blad bruingeel en verdroogt. Bij

vrucht te zien. Trips is vaak in de bloempjes, achter bloemblaadjes of stuifmeeldraden

zaakt het zuigschade en scheidt het honingdauw af (roetdauw). Aangetaste bladeren

en gaan ze hangen. De bloemknoppen verkleuren daarna bruin.

een zware aantasting zijn ook spinsels van de mijten te zien.

te vinden.

worden geel, verdrogen en vallen uit.

Taxuskever (Otiorhynchus spp.)
De taxuskever (of lapsnuitkever) is een 1 cm lange snuitkever met gegroefde dekschilden. De larven van deze kever (geelwit, pootloos, bruine kop) vreten aan de jonge
wortels van de planten waardoor deze afsterven. De larven overwinteren in de grond
of in het rhizoom van de plant.

Rozenkever (Phyllopherta horticola)

Rupsen
Verschillende soorten rupsen kunnen schade geven in aardbeien, bijvoorbeeld de Turkse
mot of groente-uil. Ze vreten aan blad en vruchten.

Drosophila suzukii
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De rozenkever is 8 tot 12 mm lang, roodbruin van kleur en heeft een metaalkleurig
groen halsschild. De engerlingen (wit met bruine kop, tot 20 mm groot) vreten eerst de

Aardbeienmijt (Phytonemus pallidus spp. fragariae)
Aardbeimijten zijn erg klein (0,25 mm) en zitten in de opgevouwen bladeren in het
hart van de plant. Onder een loep lijken het net waterdruppels. Aangetast (jong) blad
verschrompelt en het groeipunt van de plant kleurt blauwgroen tot bruin. Aangetaste
planten maken korte, gedrongen bloemstengels die niet uitgroeien.

Drosophila suzukii is een zeer schadelijk fruitvliegje dat pas sinds kort in Nederland
is gesignaleerd. Vrouwtjes zetten met hun legboor eitjes af net onder de schil van de

haarwortels en daarna de wortels van planten aan. Schade komt het meeste voor op

vrucht, waarna uitkomende maden aan het vruchtvlees beginnen te vreten. De schade -

lichte gronden (zandkoppen).

vruchtrot en schimmelvorming - kan enorm oplopen.
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