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Proefstation voor de Groenteteelt vzw – Bio_ro20afdek 
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de proefaanvrager of -uitvoerder 

Afdekmaterialen Little gem 2020 – BIO 

Klimaatnet beste als nuttigen onvoldoende actief zijn 
Deze proef test de werking van diverse afdekmaterialen tegen bladluizen in Little gem (romeinse 

sla). In het najaar van 2019 werd dit reeds getest, maar dit werd herhaald in het voorjaar over 

verschillende plantingen om de invloed van het seizoen en het klimaat na te gaan. 

In het voorjaar, wanneer nuttigen aanwezig zijn maar nog onvoldoende actief, is een klimaatnet 

zoals Howicover het meest effectief om bladluizen uit het gewas te houden. Ook breedmazige netten 

hebben algemeen een goede werking. Fijnmazige netten hebben enkel een goede werking wanneer 

ze de volledige teeltduur op het gewas kunnen liggen. Bij fijnmazige netten bestaat het risico dat 

bladluizen toch onder de netten geraken, waar de populaties dan goede omstandigheden vinden om 

zich te ontwikkelen. In het voorjaar zorgen alle afdekmaterialen bovendien voor hogere 

productiecijfers. 

In de zomer is het beter om Little gem niet af te dekken, dan zijn de natuurlijke vijanden voldoende 

actief en krijg je de beste resultaten zonder afdekking (of afdekking met wildnet). De netten zorgen 

trouwens voor een minder goede kropvulling, wat een verminderde kwaliteit geeft. 

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    Little gem 

Variëteit  Thinker (Nunhems) 

Opkweekmethode 4 cm perspot 

Plantafstand   25 cm in rij, 30 cm tussen rij (4 rijen per bed) 

 

   Planting 1  Planting 2  Planting 3 

Plantdatum  24 april 2020  28 mei 2020  18 juni 2020 

Oogstdatum  4 juni 2020  3 juli 2020  27 juli 2020 

GEWASBESCHERMING 

24 april 2020  Planting 1: Sluxx slakkenkorrels 

14 mei 2020  Planting 1: Schoffelmachine 

17 juli 2020  Planting 3: Handwieden 

BEMESTING 

16 maart 2020  Runderdrijfmest 350 kg/are 

2 PROEFOPZET 
Per planting werd één parallel opgezet met telkens tien 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 vier dagen vliesdoek op lag voor de eigenlijke 

netten. De netten bleven op het gewas tot de oogst, wanneer ook beoordeeld werd, en werden enkel 

open gelegd bij mechanische onkruidbeheersing.  
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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 

10. TRIPSGAAS Duranet  0.27 x 0.77 130 

 

In de derde planting werd het klimaat (luchttemperatuur en –vochtigheid) gemeten onder de netten 

met sensors (Testo 175-H1). Gedurende tien dagen stonden de sensors onder de netten, die in die 

periode niet werden open gelegd. Volgende netten werden hierbij vergeleken met het wildnet: 

Howicover, Ornata Addu 5080, Ornata Addu 80100, Ornata light, Insectprotect 0.8 en Tripsgaas. Bij 

de eerste meting werd de klimaathut met sensor opgesteld boven de grond (afbeelding 7), bij de 

volgende twee metingen werd de klimaathut in een put geïnstalleerd, opdat de bovenkant ervan 

gelijk komt met het gewas (afbeelding 8). 

3 RESULTATEN 

BLADLUIZEN, NUTTIGEN EN PRODUCTIE 

Bij de beoordeling werd het aantal bladluizen geteld op de slaharten. Nuttigen werden over de hele 

krop geteld. Larven van zweefvlieg en lieveheersbeestje werden waargenomen, maar te weinig om 

te kunnen beoordelen. Hetzelfde geldt voor de ziekten smet en valse meeldauw. Onkruiddruk kon 

onvoldoende worden beoordeeld om onderbouwde resultaten weer te geven. 

 
Tabel 2. Aantal bladluizen op slaharten (n = 20 harten). 

 Gemiddeld aantal bladluizen per slahart  % Harten met bladluis 

 PLANTING 1 PLANTING 2 PLANTING 3  GEMIDDELDE1  PL. 1 PL. 2 PL. 3 

1. Wildnet 17,5 cd 15,4 ab 0,2 d  11,0 bcd  100 95 20 

2. Howicover 2,6 e 0,0 e 0,8 d  1,1 f  75 0 30 

3. Ornata light 28,4 abc 6,9 cd 8,95 a  14,7 abc  100 75 100 

4. Ornata plus 135 17,1 d 2,0 de 5,7 a  8,3 de  100 50 100 

5. Ornata plus 80 24,4 bcd 7,6 bc 0,9 cd  10,9 bcd  100 90 40 

6. Ornata addu 80100 27,4 abcd 29,5 a 2,2 bc  19,7 a  100 100 80 

7. Ornata addu 5080 16,2 d 5,3 cd 8,4 a  10,0 cd  100 90 100 

8. Insectprotect 1,3 5,7 e 4,8 cd 2,2 bc  4,2 ef  100 70 85 

9. Insectprotect 0,8 31,1 ab 15,6 a 8,45 a  18,4 a  100 100 95 

10. Tripsgaas 37,2 a 2,5 d 6,1 ab  15,3 ab  100 75 100 

Gemiddelden in dezelfde kolom gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend (Dunn, p = 0.05; 
1Tukey HSD met blokfactor voor planting , p = 0.05).  
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Tabel 3. Aantal geparasiteerde bladluizen (mummies) op slaplanten (n = 20 kroppen). 

 Gemiddeld aantal mummies per krop  Aandeel mummies2 

PLANTING 1 PLANTING 2 PLANTING 3  GEMIDDELDE1  PL. 1 PL. 2 PL. 3 

1. Wildnet 3,60 a 0,75 a 0,05 a  1,47 a  17 % 5 % 20 % 

2. Howicover 0 c 0 b 0,10 a  0,03 b  0 %  11 % 

3. Ornata light 0,05 c 0,05 b 0,15 a  0,08 b  0 % 1 % 2 % 

4. Ornata plus 135 0,35 bc 0 b 0 a  0,17 b  2 % 0 % 0 % 

5. Ornata plus 80 0 c 0,05 b 0,05 a  0,03 b  0 % 1 % 5 % 

6. Ornata addu 80100 0,15 bc 0,10 b 0 a  0,08 b  1 % 0 % 0 % 

7. Ornata addu 5080 0,10 bc 0,05 b 0,05 a  0,07 b  1 % 1 % 1 % 

8. Insectprotect 1,3 0,60 b 0,05 b 0,15 a  0,27 b  10 % 1 % 6 % 

9. Insectprotect 0,8 0,15 bc 0,20 b 0 a  0,17 b  0 % 1 % 0 % 

10. Tripsgaas 0 c 0 b 0,40 a  0,13 b  0 % 0 % 6 % 

Gemiddelden in dezelfde kolom gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend (Dunn, p = 0.05; 
1Tukey HSD met blokfactor voor planting , p = 0.05).  
2Gemiddeld aantal geparasiteerde bladluizen per plant gedeeld door het gemiddeld aantal geparasiteerde en 

niet geparasiteerde bladluizen per plant. 

 
Tabel 4. Productiecijfers. 
 

 
Gemiddeld gewicht slaharten (g) 

Gemiddeld gewicht 

slakroppen1 (g)  PL. 1 PL. 2 PL. 3 GEMIDDELD 

1. Wildnet   191 156 231 193 a 369     c 

2. Howicover   245 173 196 205 a 388   bc 

3. Ornata light   257 196 213 222 a 445 a 

4. Ornata plus 135   223 194 213 210 a 439 ab 

5. Ornata plus 80   226 178 184 196 a 389   bc 

6. Ornata addu 80100   240 187 181 203 a 406 abc 

7. Ornata addu 5080   261 167 218 215 a 434 ab 

8. Insectprotect 1,3   261 190 192 214 a 431 ab 

9. Insectprotect 0,8   247 181 179 202 a 421 abc 

10. Tripsgaas   273 184 188 215 a 449 a 

Gemiddelden in dezelfde kolom gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend (Dunn, p = 0.05; 
1Tukey HSD met blokfactor voor planting , p = 0.05).  

KLIMAAT 

De grafieken met luchttemperatuur en –vochtigheid kunnen in bijlage teruggevonden worden. 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de klimaatgegevens, relatief ten opzichte van de 

referentie. Hoe dichter de afwijking en de absolute afwijking bij elkaar liggen, hoe meer de waarden 

in dezelfde richting afwijken van de referentie (d.w.z. vooral hoger of vooral lager).  
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Tabel 5. Klimaatgegevens onder afdekmaterialen relatief t.o.v. de referentie (wildnet). 

 
Addu 5080 Howicover Tripsgaas Addu 80100 Ornata light Insectprotect 0.8 

Periode meting     van: 26 juni 26 juni 6 juli 6 juli 17 juli 17 juli 

                               tot: 6 juli 6 juli 17 juli 17 juli 27 juli 27 juli 

Relatieve vochtigheid       

Gemiddelde afwijking  

(% vochtiger) 
0,06 % 0,90 % 2,80 % 1,29 % 2,39 % -5,39 % 

Gemiddelde absolute afwijking 

(% afwijkend) 
1,19 % 1,78 % 4,29 % 4,78 % 2,90 % 7,11 % 

       

Temperatuur       

Gemiddelde afwijking  
(°C warmer) 

-0,01 °C -0,08 °C 1,84 °C 0,61 °C 0,34 °C 0,99 °C 

Gemiddelde absolute afwijking 

(°C afwijkend) 
0,15 °C 0,30 °C 1,85 °C 0,92 °C 0,49 °C 1,23 °C 

       

4 BESPREKING 

BLADLUIZEN EN NUTTIGEN 

Geen enkele afdekking is in staat om de luizen volledig uit het gewas te houden. Eens bladluizen 

onder de netten geraken, bv. bij planten of onkruidbeheersing, heeft de afdekking hier geen invloed 

meer op en kunnen ze zich ongestoord vermenigvuldigen. In tegenstelling tot wat men zou 

verwachten geven de meest fijnmazige netten algemeen de meeste luizen. Dit ligt waarschijnlijk 

aan het feit dat ze natuurlijke vijanden zoals lieveheersbeestjes en zweefvliegen meer buiten houden, 

maar ook dat de nachttemperatuur onder deze netten iets hoger is (zie onder), wat goed is voor de 

ontwikkeling van bladluizen. Over de hele lijn scoort Howicover best, met steeds erg lage aantallen 

luizen. Een hypothese voor deze uitkomst is dat Howicover wat reflecterend werkt en de kleur van 

de planten minder doorlaat. Bladluizen zoeken hun nieuwe waardplant initieel op basis van visuele 

signalen, waardoor ze de planten onder Howicover mogelijk minder goed kunnen lokaliseren. Deze 

hypothese is nog niet bevestigd. Ook de breedmazige netten Ornata plus 135 en Insectprotect 1.3 

scoren algemeen vrij goed. 

 

Ondanks de netten bij de tweede planting niet open zijn geweest voor onkruidbeheersing, zitten er 

toch bladluizen onder bijna alle afdekkingen, wat erop wijst dat ze er op andere manieren onder 

geraken. Het is echter opvallend dat in deze planting de planten onder de meeste netten significant 

minder bladluizen bezitten dan onder het wildnet, in contrast met de eerste en laatste planting. 

Blijkbaar heeft zelfs een korte periode zonder afdekmaterialen een grote invloed op het voorkomen 

van bladluizen. 

De meeste bladluizen kwamen voor bij de eerste planting. Zeker in het begin van deze teelt zijn 

nuttigen nog weinig actief. Bij de derde planting daarentegen zijn de natuurlijke vijanden 

voldoende actief en hebben afdekmaterialen weinig zin. Zonder afdekking doen de nuttigen het 

best hun werk en worden de laagste aantallen bladluizen teruggevonden. Wel blijkt dat de netten de 

nuttigen nooit volledig tegenhouden. Grotere vijanden zoals lieveheersbeestjes en zweefvliegen 

kunnen mogelijk niet door fijne mazen, maar sluipwespen blijken door geen enkel type 

afdekmateriaal volledig tegengehouden te worden. 
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PRODUCTIE EN KWALITEIT 

Afdekmaterialen hebben duidelijk een positieve invloed op het kropgewicht. Dit blijkt bovendien 

weinig afhankelijk van de maaswijdte, zowel brede als fijne mazen halen hoge kropgewichten. 

Bij little gem is niet het totale gewicht van belang, aangezien enkel de harten van de sla vermarkt 

worden. Het gewicht daarvan is vooral afhankelijk van de manier van snijden en de vulling van de 

harten. In de laatste planting van 18 juni blijkt de kwaliteit van de harten lager te zijn onder de 

afdekkingen. Planten hebben hier een meer verticale groeiwijze en bijgevolg een minder goede 

kropvulling (afbeelding 4). Dit is ook zichtbaar in de gewichten van de harten. Terwijl het wildnet 

bij de eerste twee plantingen de laagste hartgewichten heeft, heeft deze bij de derde planting net 

de hoogste hartgewichten, te wijten aan meer compactere kroppen en een betere vulling. De 

slechtste vulling en dus laagste hartgewichten komen voor bij de fijnmazige netten, zoals het 

tripsgaas of Ornata light. Maar ook bij andere zoals Howicover is dit fenomeen te zien. Mogelijk komt 

dit door een wijziging in lichthoeveelheid of de warmere temperatuur. 

De netten verschillen sterk in hun gewicht per m². Bij little gem blijken zwaardere netten echter 

geen negatieve invloed te hebben op de productiecijfers. 

Onkruiddruk werd onvoldoende beoordeeld, maar desondanks is het duidelijk dat onkruidgroei 

gestimuleerd wordt door gebruik van afdekmaterialen (afbeelding 5 en 6). 

KLIMAAT  

Bij de eerste klimaatmeting worden geen verschillen geobserveerd tussen de verschillende 

afdekkingen. Mogelijk zorgt de opstelling van de klimaathut (afbeelding 7) hier voor een vertekend 

beeld en zijn de resultaten niet relevant. 

Uit de laatste twee metingen blijkt dat sommige afdekmaterialen wel een invloed hebben op het 

klimaat eronder. Het voornaamste effect is ’s nachts, wanneer de netten een bufferende werking 

hebben. Onder de netten zal de temperatuur ’s nachts namelijk minder sterk dalen. Deze werking is 

sterkst als het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur groot is. Wanneer de nachttemperatuur 

na een warme dag daalt onder de 10°C, blijft het onder de afdekkingen gemiddeld zo’n 3°C warmer. 

Niet alle netten vertonen deze werking. Zo zien we dat tripsgaas, Ornata addu 80100 en insectprotect 

0.8 wel een bufferende werking hebben, maar Ornata light bijvoorbeeld niet. 

Dit heeft ook rechtstreeks een invloed op de relatieve vochtigheid (RV) onder de netten. Wanneer 

het ’s nachts warmer blijft onder de netten, kan de lucht meer vocht bevatten en blijft de RV lager. 

Als het sterker afkoelt stijgt de RV dan weer meer. Als de RV stijgt tot 100% treed er condensatie 

op. De verschillen in RV tussen de behandelingen zijn niet zeer groot, maar wel genoeg om het 

verschil te maken tussen wel of geen condensatie. Condensatie zorgt mogelijk voor een hogere 

aantasting van ziekten. 

Bij zeer fijne maaswijdtes, zoals het tripsgaas, is de temperatuur voortdurend een kleine 2°C hoger, 

ook overdag. Boven de 25°C omgevingstemperatuur wordt het onder dit net zelfs 3°C warmer. Nog 

niet alle netten konden getest worden. 
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5 AFBEELDINGEN 

  
Afbeelding 1. Groene slaluis (Nasonovia ribisigri) op  Afbeelding 2. Ernstige aantasting groene 

binnenblad. perzikluis (Myzus persicae) op buitenblad. 

 

   
Afbeelding 3. Larve van lieveheersbeestje . Afbeelding 4. Slechte kropvulling. 

      

   
Afbeelding 5. Onkruiddruk onder (breed-  Afbeelding 6. Onkruiddruk onder wild- 

mazig) net (4 juni).     Net (4 juni). 
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Afbeelding 7. Opstelling klimaathut met  Afbeelding 8. Opstelling klimaathut met 

sensor bij eerste meting.    sensor bij tweede en derde meting. 

6 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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Figuur 1. Temperatuur onder wildnet, Ornata Addu 5080 en Howicover. 
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Figuur 2. Relatieve vochtigheid onder wildnet, Ornata Addu 5080 en Howicover.  
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Figuur 3. Temperatuur onder wildnet, tripsgaas en Ornata Addu 80100.
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Figuur 4. Relatieve vochtigheid onder wildnet, tripsgaas en Ornata Addu 80100.  
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Figuur 5. Temperatuur onder wildnet, Ornata light en Insectprotect 0.8. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Temperatuur (°C)

WILDNET ORNATA LIGHT Insectprotect 0,8

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_ro20afdek 
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de proefaanvrager of -uitvoerder 

13/13 

 

 
Figuur 6. Relatieve vochtigheid onder wildnet, Ornata light en Insectprotect 0.8. 
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