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Afdekmaterialen Chinese kool 2020 – BIO 

Bescherming tegen verschillende plagen en opbrengst-

verhoging 
Deze proef test de werking van diverse afdekmaterialen tegen koolvlieg in Chinese kool, geplant in 

het voorjaar over drie verschillende plantingen. Dit is een herhaling van de proef in het najaar van 

2019, om de invloed van het seizoen en het klimaat na te gaan. In tegenstelling tot andere 

koolsoorten, waar de koolvlieg haar eitjes in de grond bij de stengelbasis aflegt, legt ze die bij Chinese 

kool op het blad, dicht bij het hart van de plant (zie afbeelding 8). De larve maakt gangen in de 

nerven van het blad, wat sterke kwaliteitsschade oplevert (zie afbeelding 3). Naast koolvlieg wordt 

ook het effect op andere plagen gemonitord. 

Afdekken van Chinese kool biedt bescherming tegen plagen zoals koolvlieg, melige koolluis en 

aardvlo. Alle types materialen in deze proef konden de schade door deze plagen met meer dan 50% 

reduceren. Bovendien zorgen de verschillende materialen ook voor een significante opbrengst-

verhoging van 40 tot 70%. 

Chinese kool groeit snel dicht, waardoor netten er niet af moeten voor onkruidbeheersing. Dat is een 

voordeel, want openleggen van netten (zelfs al is het kort) lijkt de schade door koolvlieg te doen 

toenemen, vooral wanneer de druk hoog is. 

Het fijnmazige net Ornata Light komt als een van de beste naar voor in deze proef. De kolen die 

hiermee afgedekt zijn hebben weinig schade door koolvlieg, luizen en aardvlo en een sterke 

opbrengstverhoging. Ook Howicover en Ornata Addu 5080 & 80100 scoren goed, maar blijken 

aardvlo iets minder goed te kunnen weren. 

1 TEELTVERLOOP 
Proeflocatie  Biologisch perceel Muilshoek, Sint-Katelijne-Waver – PSKW 

Bodemtype  Lemig zand 

pH en % C  6,9 en 2,4 

Proefplan  Blokkenproef in 3 parallellen  

 

Gewas    Chinese kool 

Variëteit  Orient surprise (Takii) 

Opkweekmethode 4 cm perspot 

Plantafstand   30 cm in rij, 30 cm tussen rij (4 rijen per bed) 

 

   Teelt 1   Teelt 2   Teelt 3 

Plantdatum  2 april 2020  24 april 2020  15 mei 2020 

Oogstdatum  4 juni 2020  16 juni 2020  29 juni 2020 

GEWASBESCHERMING 

2 april 2020  Planting 1: Slakkenkorrels Sluxx 

BEMESTING 

16 maart 2020  Runderdrijfmest 350 kg/are 

27 mei 2020  Planting 3: OPF 8 kg/ha  
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2 PROEFOPZET 
Per planting werd één parallel opgezet met telkens negen types netten (zie tabel 1). Het wildnet 

dient als referentiebehandeling. De afdekmaterialen werden geïnstalleerd meteen na planting, 

uitgezonderd bij de eerste planting waar eerst nog acht dagen vliesdoek op lag voor de eigenlijke 

netten. Bij planting drie werd een hagelnet (De Proft) gelegd i.p.v. een wildnet. De netten bleven op 

het gewas tot de oogst, wanneer ook beoordeeld werd. Bij teelt 1 en 2 werden de netten er even 

gedeeltelijk afgenomen, om de bedden ernaast te kunnen planten. Onkruidbeheersing was niet nodig 

bij deze teelt Chinese kool, aangezien de planten snel genoeg dicht waren gegroeid.  
 
Tabel 1. Kenmerken van gebruikte afdekmaterialen. 

Type net Firma Andere naam Maaswijdte (mm) Gewicht (g/m²) 

1. WILDNET     

2. HOWICOVER Howitec Klimaatnet  38 

3. ORNATA LIGHT Howitec  0.6 x 0.66 45 

4. ORNATA PLUS 135 Howitec Koolvlieggaas 1.35 x 1.35 60 

5. ORNATA PLUS 80 Howitec Mineervlieggaas 0.8 x 0.8 70 

6. ORNATA ADDU 80100 Howitec  0.8 x 1.0 45 

7. ORNATA ADDU 5080 Howitec  0.5 x 0.8 50 

8. INSECTPROTECT 1,3 Cropshop Koolvliegnet 1.3 x 1.3 75 

9. INSECTPROTECT 0,8 Cropshop Aardvlonet 0.8 x 0.8 95 

 

3 RESULTATEN 
 

Tabel 2. Aantastingsgraad en aantal planten aangetast (%) door koolvlieg.  

 Aantastingsgraad koolvlieg  Aantal planten aangetast (%) 

  TEELT  1  TEELT 2  TEELT 3 GEMIDDELDE1   TEELT  1  TEELT 2  TEELT 3 GEMIDDELDE1 

1. Wildnet 88 a 78 a 53 a 73 a  100 100 90 97 a 

2. Howicover 13 d 7 d 2 b 7 cd  35 20 5 20 b 

3. Ornata light 18 cd 2 cd 2 b 7 cd  35 5 5 15 b 

4. Ornata plus 135 42 b 5 b 0 b 16 bc  90 10 0 33 b 

5. Ornata plus 80 33 bc 12 bc 2 b 16 bc  70 30 5 35 b 

6. Ornata addu 80100 2 d 0 d 0 b 1 d  5 0 0 2 b 

7. Ornata addu 5080 18 cd 0 cd 0 b 6 cd  55 0 0 18 b 

8. Insectprotect 1,3 42 b 20 b 3 b 22 b  85 40 5 43 b 

9. Insectprotect 0,8 32 bc 8 bc 5 b 15 bc  85 25 15 42 b 

Gemiddelden in dezelfde kolom gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend (Dunn test, p = 

0.05; 1Tukey HSD met blokfactor voor planting , p = 0.05). 
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Tabel 3. Aantasting door andere plagen (% planten aangetast,  

gemiddelde van drie teelten). 

 Melige koolluis Kooluil Aardvlo  

1. Wildnet 30 a 7 a 93 a  

2. Howicover 2 c 3 a 38 b  

3. Ornata light 2 c 7 a 12 d  

4. Ornata plus 135 12 bc 8 a 15 cd  

5. Ornata plus 80 3 c 0 a 23 bcd  

6. Ornata addu 80100 0 c 0 a 32 bc  

7. Ornata addu 5080 2 c 0 a 27 bcd  

8. Insectprotect 1,3 20 ab 10 a 25 bcd  

9. Insectprotect 0,8 2 c 0 a 15 cd  

Gemiddelden in dezelfde kolom gevolgd door dezelfde letter zijn niet  

Significant verschillend (Tukey HSD met blokfactor voor planting , p = 0.05). 

 
Tabel 4. Productiecijfers. 

 Gemiddeld 

Stukgewicht (g) Kleur Groeikracht 
 

1. Wildnet 663 b 7,3 a 5,3 a  

2. Howicover 1012 a 5,7 a 6,7 a  

3. Ornata light 1140 a 6,7 a 6,7 a  

4. Ornata plus 135 1143 a 5,7 a 6,7 a  

5. Ornata plus 80 1005 a 6,3 a 6,3 a  

6. Ornata addu 80100 1108 a 7,0 a 7,0 a  

7. Ornata addu 5080 1097 a 5,7 a 6,7 a  

8. Insectprotect 1,3 957 a 6,0 a 6,3 a  

9. Insectprotect 0,8 1142 a 6,7 a 6,7 a  

  
0 = licht 

9 = donker 

0 = laag 

9 = hoog 

Gemiddelden in dezelfde kolom gevolgd door dezelfde letter zijn niet  

Significant verschillend (Tukey HSD met blokfactor voor planting , p = 0.05). 

  

http://www.proefstation.be/


 Duffelsesteenweg 101 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

T  +32 15 / 30 00 60 

F  +32 15 / 30 00 61 

E  info@proefstation.be 

www.proefstation.be 

   

 

 

Proefstation voor de Groenteteelt vzw  -  Bio_ch20afdek 
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de proefaanvrager of -uitvoerder 

4/7 

 

4 WAARNEMING KOOLVLIEG 

 
Figuur 1. Waarnemingen koolvlieg 2020 door het Proefstation voor de groenteteelt, 

gemiddelde over drie percelen in regio Mechelen. Met aanduiding van de teeltduur van 

de Chinese kool in deze proef. 

5 BESPREKING 

PLAGEN EN NUTTIGEN 

Alle types afdekmaterialen bieden duidelijk meer bescherming tegen koolvlieg dan niet afdekken 

(wildnet). Vooral bij een hoge druk van koolvlieg kunnen de netten de aantasting sterk verlagen. Bij 

de derde teelt, half mei geplant, hebben de netten niet open gelegen en was de druk van koolvlieg 

al lager, waardoor we daar lage aantastingsgraden door koolvlieg observeren, uitgezonderd bij de 

veldjes met wildnet afgedekt. Bij de eerste en tweede teelt was de druk veel hoger en hebben de 

netten ook open gelegen, wat zich vertaalt in meer schade. We zien een tendens dat de schade toch 

nog hoger is bij meer breedmazige netten. Vooral Howicover, Ornata Addu 5080 & 80100 en 

Ornata Light scoren goed bij alle plantingen. 

 

Melige koolluis kwam weinig voor in de eerste en derde teelt. De tweede planting had wel meer last 

van luizen. Onder het wildnet kwamen daar luizen voor op 75% van de planten. Afdekken met elk 

type materiaal blijkt hiertegen ook steeds voordelig. De meest breedmazige netten, Ornata plus 

135 en Insectprotect 1.3, bieden de minste bescherming tegen melige koolluis. Onder de andere 

netten bleef de aanwezigheid van bladluis laag. Ook aantasting door kooluil was grootst in de tweede 

teelt, maar de resultaten tonen niet aan dat netten significant meer of minder schade hebben. 

Vermoedelijk leggen de adulte kooluilen hun eitjes door de netten. 

 

Aardvlo blijft een moeilijk te beheersen plaag. Bij de eerste twee teelten was er heel wat schade bij 

de niet afgedekte veldjes (wildnet), maar bleef het onder de verschillende netten erg beperkt. Bij de 

derde teelt, als het warmer was, nam de schade ook onder de afdekkingen sterk toe. Alle 

afdekmaterialen kunnen de schade door aardvlo toch beperken. Aangezien er enkel aan- of 

afwezigheid van aardvlo werd gemeten, en geen ernst van de schade, kan de invloed van de 

maaswijdte moeilijk beoordeeld worden. Het meest fijnmazige net (Ornata Light) haalt wel het beste 

resultaat. 

 

Diverse nuttigen werden ook geobserveerd, maar onvoldoende om het effect van de afdekking hierop 

na te gaan. Bij de geobserveerde soorten zaten lieveheersbeestjes en –larven, gaasvlieglarven, 

sluipwespen van bladluizen en een aantal sluipwespen die vermoedelijk behoren tot Trybliographa 

rapae, een parasitoïde van koolvlieg. 
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PRODUCTIE EN KWALITEIT 

Onafhankelijk van de plantdatum zien we een zeer duidelijke opbrengstverhoging onder de 

afdekmaterialen. De opbrengst is 40 tot 70% hoger onder afdekking vergeleken met het wildnet. 

Bij Howicover, Ornata plus 80 en Insectprotect 1.3 lijkt de opbrengstverhoging iets minder groot dan 

bij de andere netten. 

De kleur in deze proef is vooral te wijten aan het effect van bemesting. De eerste twee teelten werden 

niet bijbemest en hadden door N-tekort een lichtere kleur. Bij Chinese kool is dit niet erg, want de 

buitenbladeren worden verwijderd bij oogst. Onder het wildnet lijkt de kleur wel iets donkerder groen. 

6 AFBEELDINGEN 

    
Afbeelding 1. Chinese kool, geoogste product.  Afbeelding 2. Volwassen koolvlieg (Delia 

radicum) op blad van Chinese kool. 

 

        
Afbeelding 3. Schade aan Chinese kool  Afbeelding 4. Overzicht van proef met diverse  

door de larve van de koolvlieg.  afdekmaterialen. 
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Afbeelding 5. Schade aan Chinese kool door  Afbeelding 6. Rups van kooluil (Mamestra  

Aardvlooien. brassicae). 

 

   
Afbeelding 7. Gele buitenbladeren door  Afbeelding 8. Ei-afleg van de koolvlieg op  

N-tekort. het blad van Chinese kool. 

 

  
Afbeelding 9. Howicover klimaatnet.  Afbeelding 10. Een van de meer fijnmazige  

insectennetten (Ornata Addu 5080). 
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7 DANKWOORD 
 

Deze proef werd uitgevoerd in kader van het CCBT project: Gebruikswijzer voor afdekmaterialen in 

de groenteteelt (2019-2020). 

    
 

 

S. Fleerakkers  
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver 
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