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INLEIDING 

Spinosad is een relatief nieuw pesticide geproduceerd door de bodem bewonende 

actinomyceet Saccharopolyspora spinosa Mertz & Yao. Het bestaat uit een mengsel van 

spinosine A & D en heeft een unieke werking tegen een breed spectrum van plagen. 

Kruisresistentie met andere insecticiden werd nog niet waargenomen. Spinosad wordt 

hoofdzakelijk gebruikt voor de bestrijding van insecten uit de orde van de Thysanoptera en 

Lepidoptera en is door zijn lage toxiciteit voor de meeste natuurlijke vijanden, behalve 

hymenoptere parasitoïden, geschikt voor gebruik binnen de geïntegreerde gewasbescherming 

(IPM) (Thompson et al. 1997).  

T. urticae Koch wordt wereldwijd beschouwd als de belangrijkste fytofage mijtenplaag. De 

mijt beschadigt gewassen door met zijn styletten de plantencellen aan te prikken en 

vervolgens de celinhoud met chlorofyl op te zuigen. Veelvuldig en wijd verspreid gebruik van 

acariciden tegen deze plaag, gecombineerd met een korte levenscyclus, heeft onvermijdelijk 

tot de ontwikkeling van resistentie geleid. Dit probleem van resistentie heeft op zijn beurt, 

samen met een grotere betrokkenheid, voor het milieu geleid tot het inzetten van natuurlijke 

vijanden voor de bestrijding van T. urticae. In het geval biologische bestrijding zou falen is 

echter een aanvullende en corrigerende chemische bestrijding noodzakelijk. Spinosad zou 

vanweg zijn lage impact op de meeste predators hiervoor een geschikt middel zijn. Wat 

betreft de toxiciteit van spinosad op spintmijten is echter nog weinig geweten. 

In deze thesis werd onderzocht of spinosad al dan niet kan gebruikt worden voor het 

bestrijden van T. urticae. Aan de hand van biotoetsen werd de residuele contacttoxiciteit van 

spinosad voor zowel een gevoelige laboratoriumstam als voor verschillende resistente 

stammen bepaald. Voor het verkrijgen van een beter inzicht in mogelijke 

detoxificatiemechanismen werden ook experimenten met synergisten (DEF en PBO) 

uitgevoerd. Preliminaire testen (Van de Veire, persoonlijke communicatie) wezen uit dat 

spintmijten uitstekend werden bestreden wanneer spinosad werd aangegoten aan de wortels 

van tomatenplanten, gekweekt op rotswol. Daarom werden systemische dosis- respons 

proeven met tomatenplanten uitgevoerd. Naast waardplantafhankelijkheid en persistentie 

werd ook de invloed van het substraat op de opname van spinosad onderzocht. Tot slot werd 

met een immunologische kit de concentratie spinosad in een tomatenplant bepaald. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LITERATUURSTUDIE 



Literatuurstudie 

1 Spinosad1 

1.1 Definities, registratie en classificatie 

1.1.1 Definitie & registratie 

Spinosad is een pesticide of gewasbeschermingsmiddel. Een pesticide wordt gedefinieerd als 

een chemische verbinding bestemd om ongewenste aantastingen te voorkomen, gedurende de 

productie, het bewaren, het transport, de distributie of de verwerking van voedsel, 

landbouwproducten en dierenvoeders (Steurbaut 2005). Aangezien spinosad van natuurlijke 

oorsprong is kan men zich nu afvragen of spinosad al dan niet een biopesticide of “natuurlijk 

pesticide” is. Een biopesticide is een term die moeilijk te definiëren valt. Copping & Menn 

(2000) beschouwen zowel levende en dode organismen, als extracten (secundaire 

metabolieten, feromonen, plantenextracten…) van organismen als biopesticiden. Met deze 

definitie wordt spinosad geklasseerd als een biopesticide. De Environmental Protection 

Agency (EPA 2005a) omschrijven biopesticiden als een bepaald type pesticiden dat afgeleid 

wordt van natuurlijke materialen als planten, bacteriën, dieren en bepaalde mineralen en deelt 

ze op in 3 klassen:  

- microbiële pesticiden, met als actieve stof een bacterie, schimmel of virus, b.v. Bacillus         

t thuringiensis 

- toxische substanties die door de plant geproduceerd worden door toevoeging van genen  

  aan de plant (PIP, Plant-Incorporated-Protectant) b.v. genen van kristalproteïnen van B.  

thuringiensis 

- biochemische pesticiden: natuurlijk voorkomende stoffen die een plaag bestrijden op een    

  niet-toxische wijze zoals b.v. sexferomonen 

Spinosad wordt door de EPA echter niet ondergebracht in één van deze 3 klassen en wordt 

beschouwd als een conventioneel pesticide (EPA 2005a, Steinwand persoonlijke mededeling), 

dit in tegenstelling tot Copping & Menn en vermeldingen in andere publicaties (Schoonejans 

& Van Der Staaij 2001, Jones et al. 2005).  

Spinosad kan men wel beschouwen als een biorationeel pesticide (Williams et al. 2003, 

Pineda et al. 2004). Een biorationeel pesticide is een chemische substantie, zoals een toxine of 

een groeiregulator, afgeleid van een levend organisme. Het wordt toegepast ofwel onder de 

                                                 
1  De meeste literatuur over spinosad werd geschreven door onderzoekers van Dow Agrosciences, de producent 
van spinosad. Onafhankelijk onderzoek m.b.t spinosad zou nog meer moeten uitgevoerd worden om de reeds 
bestaande gegevens te bevestigen. 

2 
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vorm van het volledige dode organisme of een extract ervan. Het inhoudelijk verschil tussen 

de termen biopesticide en biorationeel pesticide is van belang aangezien het gebruik van deze 

laaste meer als chemische bestrijding dan als biologische bestrijding wordt beschouwd (IPM 

Florida 2005).  

Spinosad is ook geregistreerd als een pesticide dat een beperkt risico vormt voor het milieu 

(Reduced Risk Pesticide). Een dergelijk pesticide heeft volgende intrinsieke eigenschappen: 

- een beperkt risico voor de gezondheid van de mens 

- een beperkt risico voor niet-doelwitorganismen 

- een beperkte mogelijkheid tot contaminatie van natuurlijke bronnen (grondwater) en een    

   laag potentieel voor resistentievorming 

- combineerbaar met IPM of maakt IPM meer efficiënt 

Het voordeel van een dergelijk label is dat de registratieduur veel korter is dan van een 

conventioneel pesticide (EPA 2005b). In bepaalde landen zoals b.v. Zwitserland werd 

spinosad door deze milieuvriendelijke eigenschappen zelfs opgenomen in de lijst van 

toegelaten producten voor biologische landbouw. Spinosad is momenteel geregistreerd in 

meer dan 30 landen, voor gebruik in meer dan 150 gewassen (Cleveland et al. 2001). In 

België werd in 2002 het gebruik van spinosad (Tracer® en SpinTor®) toegelaten voor teelten 

onder bescherming. In Tabel 1.1.1 zijn de gewassen en hun plagen, waarvoor het gebruik van 

spinosad in België erkend is, weergegeven (Fytoweb 2005). 

Tabel 1.1.1: Gewassen en hun plagen waarvoor het gebruik van spinosad erkend is in België (Fytoweb 
2005) 

Gewas Plagen Dosis  

tomaat/aubergine/paprika/ 
spaanse peper 

aardbei 

sierplanten 

trips 

bladvretende rupsen 

trips 

trips 

200 ml Tracer/ha  

100 ml Tracer/ha  

100 ml Tracer/ha 

20 ml Tracer /100 L 

 

1.1.2 Classificatie 

Spinosad maakt deel uit van een, door de producent, nieuw voorgestelde klasse van 

pesticiden: de naturalytes of naturalieten. De term naturalyte is afkomstig van “natural 

metabolyte” en omvat die metabolieten die worden geproduceerd tijden het fermentatieproces 

door een in de bodem natuurlijk aanwezige bacterie (Tescari 2004). Ware (2005) beschouwt 
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de spinosines, de actieve stof van spinosad, op zich als een aparte klasse naast gekende 

klassen als organochloorverbindingen, organofosfaten, carbamaten, pyrethroiden… 

 

1.2 Andere bacteriële fermentatieproducten 

Naast spinosine A en D bestaan er nog andere bacteriële fermentatieproducten die de actieve 

stof vormen van pesticiden. Avermectines hebben een gelijkaardige structuur en 

werkingswijze als die van spinosine A en D en worden bekomen door fermentatie van de 

actinomyceet Streptomyces avermitilis. Ze interfereren met de overdracht van zenuwimpulsen 

en werken meer specifiek als agonisten van de neurotransmitter GABA (γ-aminoboterzuur). 

Een andere bacterie Bacillus thuringiensis produceert δ-endotoxines (kristalproteïnen) tijdens 

zijn generatieve fase (sporenvorming). Indien een insect geïnfecteerd is met B. thuringiensis 

of rechtstreeks in aanraking komt met deze toxines zal het (traag) sterven als gevolg van 

septicemie (aanwezigheid van grote hoeveelheden bacteriën in het bloed), verhongering en 

infectie met secundaire pathogenen (Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae) (De Clercq 

2005a). 

 

1.3 Geschiedenis 

In 1982 nam een onderzoeker, tijdens een vakantie op de Caraïben, bodemstalen in een 

verlaten rumbrouwerij om de biologische activiteit ervan te onderzoeken. Micro-organismen 

werden uit deze stalen geïsoleerd, gezuiverd en gesorteerd. Vervolgens liet men iedere cultuur 

een fermentatie ondergaan om zo secundaire metabolieten te laten produceren. In 1984 stelde 

men vast dat de metabolieten van één van deze culturen biologische activiteit hadden tegen 

larven van Aedes aegypti (L.) (Diptera). Uit verdere testen bleek dat deze ook contactactiviteit 

vertoonden tegen Spodoptera eridania Cramer (Lepidoptera). In 1986 werd deze cultuur 

geïdentificeerd als Saccharopolyspora spinosa, een nieuw soort bacterie in de orde van de 

actinomyceten. Een jaar later identificeerde men de meest actieve metabolieten van deze 

cultuur: spinosine A en D. In 1994 werd een formulering ontwikkeld op basis van een 

mengsel van deze spinosines: spinosad. De naam werd afgeleid door de naam van de soort, 

spinosa, te combineren met de twee metabolieten, spinosine A en D. Drie jaar later werden de 

eerste spinosad formuleringen, Tracer® en Conserve®, door Dow Agrosciences op de markt 

gebracht in de V.S. De eerste praktische toepassing was die van Tracer® voor bestrijding van 

rupsen op katoen (Thompson et al. 1997, Anoniem 2001). In 1999 werd spinosad, op basis 
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van zijn milieuvriendelijkheid, bekroond met de Presidential Green Chemistry Award 

(Anoniem 2001). 

 

1.4 Saccharopolyspora spinosa Mertz & Yao 

Saccharopolyspora spinosa, de producent van spinosine A en D, behoort tot de orde van de 

Actinomycetales (Tabel 1.4.1). Dit zijn grampositieve bacteriën, die een uitgebreid mycelium 

vormen. Hoewel ze door deze myceliumvorming en vaak ook door de aanwezigheid van 

sporen op schimmels lijken, verschillen ze van deze fundamenteel door de prokaryote 

(afwezigheid van echte kern en kernmembraan) structuur van de cel. In de natuur zijn deze 

bacteriën vooral belangrijk bij de afbraak van organisch materiaal in de bodem (Encarta 

2002).  

Het geslacht Saccharopolyspora werd opgericht in 1975 door Lacey en Goodfellow voor het 

beschrijven van bacterieculturen afgezonderd uit bagasse2. Deze culturen groeien bij 40 °C en 

produceren luchthyfen die lange kraalachtige ketens van sporen, ingesloten in een harige 

schede, dragen. In 1986 werd aan dit geslacht een nieuwe soort toegevoegd: S. spinosa. De 

term spinosa verwijst naar het stekelige oppervlak (Figuur 1.4.1) van de sporeschede van deze 

soort. De cellen zijn aëroob, gram-positief, niet zuurvast, niet beweeglijk, filamenteus en 

opgedeeld in een substraat- en luchtmycelium. De luchthyfen zijn bleek en geelroze, de 

substraathyfen zijn geel tot bruin van kleur. Eén sporenketting van S. spinosa kan tot meer 

dan 50 sporen bevatten (Mertz & Yao 1990). 

 

          Tabel 1.4.1: Systematiek van S. spinosa (Mertz & Yao 1990) 

 
 Superrijk: 
 Rijk 
 Klasse: 
 Onderklasse:  
 Orde: 
 Onderorde:  
 Familie: 
 Genus: 
 Soort: 

 
Bacteria 
Actinobacteria 
Actinobacteria 
Actinobacteridae 
Actinomycetales 
Pseudocardineae 
Pseudocardiaceae 
Saccharopolyspora
S. spinosa 
 

 

                                                 
2 bagasse is het restant dat overblijft na extractie van suiker uit suikerriet en wordt onder andere gebruikt om rum 
te produceren (Encarta 2002) 
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Spinosad wordt momenteel geproduceerd in een moderne fermentatiefabriek in Harbor Beach 

in Michigan. Vegetatief inoculum van S. spinosa wordt er vermeerderd via een aëroob 

fermentatieproces. Computers regelen er de temperatuur, zuurstof en nutriëntenniveaus om zo 

een maximale productie te verzekeren. Het groeimedium bestaat uit een mengeling van 

katoen- en maïsmeel, glucose, methyloleaat en calciumcarbonaat. Tijdens het 

fermentatieproces worden 24 verschillende spinosines geproduceerd. Door extractie en 

opeenvolgende herkristallisatie bekomt men zuiver spinosad, dat uit 90% spinosines bestaat 

en 10% onzuiverheden. De spinosine-fractie bestaat uit 85% spinosine A en 15% spinosine D 

(Anoniem 2002). 

 

 
 Figuur 1.4.1: EM foto van de stekelige sporeschedes van  S. spinosa   
(Mertz & Yao 1990) 

 

1.5 Fysico-chemische eigenschappen van spinosad 

1.5.1 Chemische naam (IUPAC) 

Spinosad bestaat uit een mengeling van 85% spinosine A en 15% spinosine D (Saunders & 

Bret 1997, Anoniem 2001). 

 

Spinosine A  

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR) -2-(6-deoxy-2,3,4-tri-0-methyl-α-L-

mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethy-lamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-erythropyranosyloxy)-9-

ethyl-2,3,3a,5a,6,7,9,10,11, 12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclo- 

dodeca[b]as-indacene-7,15-dion 
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Spinosine D 

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR) -2-(6-deoxy-2,3,4-tri- 0-methyl-α-L-

mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethy-lamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-erythropyranosyloxy)-9-

ethyl-2,3,3a,5a,6,7,9,10,11, 12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-methyl-1H-8-oxacyclo- 

dodeca[b]as-indacene-7,15-dion 

 

1.5.2 Chemische structuur 

De basisstructuur van spinosine A en D (Figuur 1.5.1) is een macrolide (macrocyclisch 

lacton). Dit macrolide bestaat uit een unieke tetracyclische lactonring (= cyclische esther) 

waarop 2 suikers zijn gesubstitueerd. Bij spinosine A en D zijn dat respectievelijk 2,3,4- tri-

O-methyl-rhamnose (rechts op de figuur, op positie 9) en forosamine (links op de figuur, op 

positie 17). Spinosine D verschilt van spinosine A door de aanwezigheid van een extra 

methylgroep (Figuur 1.5.1).  Naast spinosine A en D zijn er vele andere natuurlijke spinosines 

(uit dezelfde bacterie) geïdentificeerd en zijn er ook synthetische derivaten, spinosoiden, 

aangemaakt (zie 1.5.4) (Crouse et al. 2001, Sparks et al. 2001). 

 
 

 
Figuur 1.5.1: Moleculaire structuur van spinosine A en D (Thompson 1997) 

 

 
 



  Literatuurstudie 

8

 

1.5.3 Fysico-chemische eigenschappen 

Zuiver spinosad is een kristallijn poeder. De kleur verschilt naargelang de biologische 

oorsprong en varieert van wit tot grijs of geelbruin. De kleur is geen maat voor de graad van 

zuiverheid, chemische eigenschappen of werkzaamheid. De geur is die van onvers water. Het 

is voor 28 dagen stabiel in aanwezigheid van metaal en metaalionen, degradeert onder UV-

licht en is licht lipofiel (Anoniem 2002). 

Het smeltpunt van spinosine A en D is respectievelijk 84-99,5 °C en 161-170°C. Spinosad is 

(matig) oplosbaar in water en in de gebruikelijke organische solventen zoals aceton, 

acetonitrile, methanol en tolueen. De wateroplosbaarheid van spinosad is pH afhankelijk. Hoe 

hoger de pH, hoe lager de wateroplosbaarheid. Spinosine A en D hebben een zeer lage 

dampdruk. Fysische en chemische eigenschappen van spinosine A en D werden samengevat 

in Tabel 1.5.1 (Saunders & Bret 1997, Anoniem 2001, Kollman 2002).  

Tabel 1.5.1: Fysische en chemische eigenschappen van spinosad (Anoniem 2001,  Kollman 2002,  EPA 2005c) 

Fysische/Chemische eigenschap Spinosine A Spinosine D 

 
Moleculaire formule 

Moleculair gewicht 

Smeltpunt 

Dampdruk 

 
Constante van Henry 
 
 
pKa 
 
Octanol-water 
partioneringscoefficiënt (log P) 
 
 
 
Wateroplosbaarheid 
 
 
 

Oplosbaarheid in aceton 
                            acetonitrile 
                            tolueen 

 
C41H65NO10 

731,976 

84 -99,5 °C 

2,4 x 10-10 mmHg bij 25 °C 

 
9,82 x 10-10 atm m3/mol 
bij 25°C, pH 7 
 
8,10 bij 20°C 
 
2,78 bij pH 5 
4,01 bij pH 7 
5,16 bij pH 9 
3,91 (dest.) 
 
290 ppm bij 25 °C, pH 5 
235 ppm bij 25 °C, pH 7 
  16 ppm bij 25 °C, pH 9  
  89,4 ppm bij 25°C (dest.)  

16,8 g/ 100mL 
13,4 g/ 100mL 
45,7 g/ 100mL 

 
C42H67NO10 

745, 988 

161 – 170 °C 

1,6 x 10-10 mmHg bij 25 °C 

 
4,87 x 10-7 atm m3/mol bij 
25°C, pH 7 
 
7,87 bij 20°C 
 
 3,23 bij pH 5 
 4,53 bij pH 7 
 5,21 bij pH 9 
 4,38 (dest.) 
 
28,7   ppm bij 25 °C, pH 5 
0,332 ppm bij 25 °C, pH 7 
0,053 ppm bij 25 °C, pH 9 
0,495 ppm bij 25° C (dest.) 

1,01 g/ 100mL 
0,255g/ 100mL 
15,2 g/ 100mL 
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1.5.4 Andere spinosines en spinosoiden  

Top op heden zijn meer dan 20 verschillende spinosines geïsoleerd en 800 semi-synthetische 

derivaten (spinosoiden) van spinosine A en D beschreven. De standaard evaluatie van deze 

moleculen bestaat uit het meten van de toxiciteit op pas ontloken larven van Helitothis 

virescens (Lepidoptera). In Tabel 1.5.2 worden de LC50 waarden gegeven van een aantal 

spinosines en spinosoiden voor pas ontloken L1 larven van H. virescens en adulten van T. 

urticae. 

 

 
  Figuur 1.5.2: Mogelijke plaatsen voor modificatie bij spinosines (Crouse et al. 1999).  

 

Spinosine A en D zijn de meest toxische spinosines. Modificatie van één van de functionele 

groepen (Figuur 1.5.2) kan de biologische activiteit drastisch wijzigen. De 2 suikers van de 

spinosines spelen elk een cruciale rol in de biologische activiteit. Verwijdering van één van de 

2 resulteert in een compleet verlies van activiteit (Crouse et al. 1999 & 2001). Spinosine B en 

N–demethyl spinosine D, de belangrijkste afbraakproducten van respectievelijk spinosine A 

en D, zijn even en 7 maal minder toxisch.  2’,3’,4’-tri-O-ethyl spinosine A (spinosoid) is tot 

15 maal meer toxisch dan spinosine A (Sparks et al. 2001).  

 

 

          Figuur 1.5.3: Algemene structuur van spinosines en spinosoiden (Sparks et al. 2001) 
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Tabel 1.5.2: Structuur en LC50 (ppm) van spinosines en enkele spinosoiden voor nieuw geboren 
larven van H. virescens & adulten van T. urticae (Sparks et al.  2001, Crouse et al. 2001) 

Structuur R1*** R2 R21 R16 R6 R2' R3' R4'        LC50* 
            HV   TU 
          

Spinosines          

 

Spinosine A Me Me Et Me H OMe OMe OMe 0,3 5 
Spinosine B H -** - - - - - - 0,4  
Spinosine C H H - - - - - - 0,8  
Spinosine D - - - - Me - - - 0,8 19 
Spinosine E - - Me - - - - - 4,6 
Spinosine F - - - H - - - - 4,5 
Spinosine H - - - - - OH - - 5,7 
Spinosine J - - - - - - OH - >80 

 

Spinosine K - - - - - - - OH 3,5 1,4 
Spinosine L - - - - Me - OH - 26 
Spinosine M H - - - - - OH - 22,6 
Spinosine N H - - - Me - OH - 40 

 

Spinosine O - - - - Me - - OH 1,4 0,8 
Spinosine P - - - - - - OH OH >64 
Spinosine Q - - - - Me OH - - 0,5 
Spinosine R H - - - - OH - - 14,5 
Spinosine S - - Me - - OH - - 53 
Spinosine T - - - - - OH OH - >64 
Spinosine U - - - - - OH - OH 22 
Spinosine V - - - - Me OH - OH 17 
Spinosine W - - - - Me - OH OH >64 
Spinosine Y - - - - - - - OH 20 
          
Spinosoiden          
N-demethyl D H - - - Me - - - 5,6 

 

N-demethyl K H - - - - - - OH 9,9  
N,N-didemethyl K H H - - - - - OH 7,4 
N-demethyl P H - - - - - OH OH >64 
2'-H A - - - - - H - - 0,23 
2'-H D - - - - Me H - - 0,23 
2'-O-ethyl A - - - - - OEt - - 0,3 
3'-H A - - - - - - H - 0,36 

 

3'-O-ethyl A - - - - - - OEt - 0,03 2,0 
3'-O-ethyl Ab - - - - - - OEt - 0,05 0,7 
3'-O-n-propyl A - - - - - - OnPr - 
3'-O-n-propyl Ab - - - - - - OnPr  

0,05 
0,04 

2,6 
0,4 

3'-O-n-butyl A - - - - - - OnBu - 0,38 1,5 
3'-O-allyl A - - - - - - OAllyl - 0,06 11 
3'-O-CH2CF3 A - - - - - - OCH2CF3 - 0,43 >50 
4'-H A - - - - - - - H 0,41  
4'-O-ethyl A - - - - - - - OEt 0,24 4,6 

2', 3', 4'-tri-O-ethyl A - - - - - OEt OEt OEt 0,02  

* LC 50 (mg/L): HV = voor pas ontloken L1 larven van H. virescens; TU = voor T .urticae 
** - = geen verschil met het substitutiepatroon van spinosine A 
*** duidt de positie aan op de de spinosine structuur (zie Figuur 1.5.3) 
b 5,6 dubbele binding is gereduceerd 

 



  Literatuurstudie 

11

 

1.6 Moleculaire werkingswijze 

De twee meest belangrijke neurotransmitters in het lichaam van insecten zijn acetylcholine en 

GABA (γ- aminoboterzuur). De eerste is een exciterende, de laatste een inhiberende 

neurotransmitter. Ze binden respectievelijk op acetylcholinereceptoren en GABA receptoren 

op de post-synaptische elementen van de neuronen zodat een zenuwimpuls kan overgedragen 

worden tussen de zenuwcellen onderling en/of tussen zenuwcellen en spiercellen kan 

ontstaan. Naast nicotinebindende acetylcholinereceptoren komen er ook muskarinebindende 

receptoren voor (De Clercq 2005b, Janssen 2005).  

Spinosad is een neurotoxische stof waarvan de werking nog niet precies gekend is. Het 

beïnvloedt het zenuwstelsel op een unieke wijze. Het zou een activatie veroorzaken van de 

nicotinebindende acetylcholinereceptoren waardoor de zenuwfunctie wordt verstoord. Het 

mechanisme wijkt hierbij vermoedelijk af van insecticiden met een gelijkaardige 

werkingswijze zoals b.v. imidacloprid (neonicotinoïd) (Figuur 1.6.1). 

 

Figuur 1.6.1: Plaats van inwerking van spinosad (Anoniem 2004) 

 

Spinosad zou ook de GABA-receptorfunctie verstoren. De manier waarop is nog niet 

opgehelderd. Er zou echter geen directe interactie zijn met reeds gekende nicotinebindende 

acetylcholine- of GABA receptor-bindingsplaatsen. Een ander bacterieel fermentatieproduct, 

abamectine, werkt in op een andere plaats dan spinosad (Thompson et al. 1997, Salgado 

1998a & b, Sparks et al. 2001). 
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1.7 Biologische activiteit 

Spinosad wordt meestal op de bladeren van het gewas gespoten. Het doodt insecten zowel na 

contact met of orale inname van het product. Alhoewel bestrijding door contact met spinosad 

efficiënt is, is bestrijding via ingestie, naargelang het species, 5 tot 10 keer efficiënter (Figuur 

1.7.1). Bij sommige insecten werd eveneens ovicidale activiteit waargenomen. Wanneer eitjes 

van Heliothis virescens werden behandeld met spinosad (Tracer®), bedroeg het 

ontluikingspercentage 51 %, maar niet één van de uitgekomen larven overleefde (Bret et al. 

1997). 

 

behandeld katoenblad ondergedompelde larve
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Figuur 1.7.1: Vergelijking tussen de toxiciteit na ingestie van (behandeld 
katoenblad) of contact met (ondergedompelde larve) spinosad uitgedruikt in 
LC50 (ppm) voor Heliothis virescens (Bret et al.  1997) 

 
Wanneer insecten worden blootgesteld aan spinosad sterven ze niet direct. Aanvankelijk 

veroorzaakt het insecticide ongewilde spiercontracties en trillingen over heel het lichaam door 

excitatie van de neuronen van het centraal zenuwstelsel. De insectenpoten strekken zich en 

duwen het lichaam naar omhoog. Bij lepidoptere larven wordt een continue beweging van de 

mandibels waargenomen. De insecten staken ook het voeden. Na een periode van 

geïnduceerde hyperexcitatie treedt verlamming op als gevolg van overexcitatie van het 

neuromusculair systeem. Uiteindelijk sterven de insecten. 

In het veld merkt men dat enkele minuten na de behandeling, de insecten ophouden met eten 

en daarna volledig verlammen. De getroffen insecten kunnen wel nog een dag of twee op de 

plant blijven zitten alvorens ze sterven. Daarom dienen telers 2 tot 3 dagen te wachten 

vooraleer het bestrijdingseffect na te gaan.  
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Spinosad wordt vooral gebruikt voor de bestrijding van larvale stadia van insecten uit de 

ordes van de Lepidoptera, Diptera en Thysanoptera. Vooral in de orde van de Lepidoptera is 

spinosad zeer efficiënt. Ook enkele soorten uit de ordes van de Coleoptera en Orthoptera 

worden ermee bestreden. In Tabel 1.7.1 wordt een lijst weergeven van enkele plagen 

waarvoor spinosad gelabeld is. 

Spinosad zou niet kunnen gebruikt worden als contactinsecticide tegen zuigende insecten 

(bladluizen, witte vlieg…) en mijten (Thompson et al. 2000).  

Tabel 1.7.1: Plaagspectrum van spinosad en de aanbevolen dosis (g a.s.ha-1) (Thompson et al. 2000, 
Stewart 2005) 

Wetenschappelijke naam                                   Dosis (g a.s. ha-1) 
 

 Lepidoptera 

Ostrinia nubilalis (Hüb) 

Helicoverpa zea (Boddie) 

Trichoplusia ni (Hüb) 

Heliothis virescens (F) 

Plutella xylostella (L) 

Pieris rapae (L.) 

Manduca quinquemaculata (L.) 

Spodoptera exigua (Hüb) 

Spodoptera frugiperda (JE Smith) 

 Diptera 

Liriomyza spp. 

 Thysanoptera 

Thrips palmi (Karny) 

Frankliniella occidentalis (Perg) 

 Coleoptera 

Leptinotarsa decimlineata (Say) 

 

25-50 

40-100 

50-100 

20-40 

15-50 

50-100 

40-100 

50-100 

25-100 

 

70-360 

 

70-100 

70-100 

 

25-80 
 

De aanbevolen velddosissen kunnen sterk variëren en worden bepaald door het type plaag (zie 

Tabel 1.7.1), plaagdensiteit, de soort en de leeftijd van het gewas en het klimaat. De meeste 

gewassen worden behandeld met een dosis van 25 tot 150 gram actieve stof per hectare. Voor 

grassen (golfterrein, tuin…) en siergewassen is dit respectievelijk 88-450 g a.s./ha en 55-204 

mg/L. De velddosissen zijn gewoonlijk, door een betere biologische activiteit van spinosad bij 

hogere temperaturen, lager in warmere streken (Anoniem 2001). Surfactants kunnen de 
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werking van spinosad op bladmineerders (Liriomyza spp.) versterken. Adjuvants zouden dit 

niet doen. Het toevoegen van een zure buffer (pH 4,2) zou de residuele activiteit van spinosad 

(Succes®) op Spodoptera spp met 40% reduceren. (Palumbo 2002). 

Spinosad zou slechts een beperkte systemische werking hebben. Translaminaire activiteit 

werd waargenomen bij bladweefsel van pompoen (Cucurbita pepo). De penetratie was het 

grootst bij jonge en snel groeiende bladeren. Er zou ook een gelimiteerde wortelopname zijn 

(Anoniem 2001).  

Spinosad wordt soms toegepast in combinatie met lokaas. Zo bestaan er lokazen met 0,015% 

en 0,02% a.s. spinosad ter bestrijding van respectievelijk Solenopsis invicta (Hymenoptera) en 

de Middellandse-Zee fruitvlieg, Ceratitis capitata (Diptera) (King & Hennesey 1996, 

Anoniem 2001). 

Het coaten van zaden van koolgewassen (Brassica oleraceae L.) met spinosad (24-48 g a.s 

spinosad/ 100000 zaden) zou in de toekomst kunnen gebruikt worden voor de bestrijding van 

de koolvlieg Delia radicum (Diptera) en rupsen van Plutella xylostella (Lepidoptera) (Ester et 

al. 2003).  

Fang et al. (2002) wijzen erop dat spinosad ook voldoende potentieel heeft voor gebruik in de 

voorraadbescherming. Zo was een dosis van 1 mg a.s. spinosad/kg tarwe voldoende voor de 

bestrijding van Rhizopertha dominica (Coleoptera) en Plodia interpunctella (Lepidoptera) in 

verschillende tarwesoorten. 

 

1.8 Resistentie 

Na langdurige en herhaalde behandeling met hetzelfde pesticide kunnen populaties van een 

schadeverwekker minder gevoelig worden voor het gebruikte product, wat kan leiden tot 

volledige resistentie van de populatie voor het pesticide en tot een mislukking van de 

chemische bestrijding (De Clercq 2005a). Spinosad is een relatief nieuw pesticide 

(geregistreerd in 1997) maar wordt momenteel reeds wereldwijd in een groot aantal gewassen 

(soms continu) toegepast. De eerste waarnemingen van resistentieontwikkeling zijn bijgevolg 

reeds een feit.  

Een populatie van de mineervlieg Lyriomiza trifolii (Diptera), verzameld uit een serre van 

chrysanten (Dendrathema morifolium), bleek bij een biotoets met 2 dagen oude larven tot 

1992 keer minder gevoelig dan een gevoelige laboratoriumstam. In deze serre werd spinosad 

meerdere keren per teeltcylcus gebruikt. De resistentie bleek echter onstabiel en viel reeds na 

5 generaties zonder spinosadgebruik terug tot op het niveau van de gevoelige stam in het 
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laboratorium. Kruisresistentie met andere geteste insecticiden (o.a. abamectine en 

cryomazine) werd niet waargenomen (Ferguson 2004). 

Larven van  Plutella xylostella (Lepidoptera) en Spodoptera exigua (Lepidoptera), afkomstig 

uit Thailand, waren respectievelijk 360 en 70 keer meer resistent dan de gevoelige stam. F1-

terugkruisingen bij Plutella xylostella toonden aan dat resistentie door één locus bepaald 

werd, autosomaal werd overgeërfd en onvolledig recessief was (Moulton et al. 1999, Zhao et 

al. 2002). Dit in tegenstelling tot Sayyed et al. (2004) die stelden dat de overerving meer 

neigde naar co-dominantie. 

Aangezien synergistproeven (S,S,S-tributylphosphorotrithioaat (DEF) en piperonylbutoxide 

(PBO), inhibitors van respectievelijk esterasen en mono-oxygenasen) de gevoeligheid van 

beide resistente stammen niet verhoogden, speelden detoxificatieenzymen waarschijnlijk geen 

rol in het resistentiemechanisme. Ook bij deze 2 soorten werd geen kruisresistentie 

waargenomen (Moulton et al. 1999, Zhao et al. 2002).  

Negatieve kruisresistentie werd dan weer waargenomen bij Spodoptera littoralis 

(Lepidoptera). Veldstammen van S. littoralis bleken gevoeliger voor spinosad dan een 

laboratoriumstam die gevoelig was voor conventionele insecticiden (Temerak 2002).  

De producent van spinosad raadt aan om het gebruik van spinosad af te wisselen met 

insecticiden met andere werkingswijze en heeft zelfs een speciaal resistentiemanagement-

programma opgezet om resistentieontwikkeling te vermijden (Thompson et al. 2002). 

 

1.9 Persistentie 

Na een behandeling komt spinosad in het milieu terecht en treedt er degradatie op. Degradatie 

is het verdwijnen van de oorspronkelijke stof uit het milieu door een verandering in de 

chemische structuur van die stof. Hoe sneller de degradatie, hoe minder persistent een stof is. 

Abiotische degradatie kan zowel chemisch (hydrolyse, oxidatie, reductie…) of fotochemisch 

(fotolyse (fotodegradatie)) gebeuren. Biotische degradatie wordt veroorzaakt door micro-

organismen in de bodem, sedimenten of water (Janssen 2005). Degradatie van spinosad kan 

meestal beschreven worden door een eerste orde kinetiek. Hierbij is de degradatiesnelheid 

proportioneel met de resterende hoeveelheid spinosad. De halfwaardetijd is een veelgebruikte 

maatstaf om die eerste orde kinetiek te beschrijven. Dit is de tijd nodig om een chemische stof 

tot op de helft van zijn oorspronkelijke concentratie te brengen (Saunders & Bret 1997). De 

grootste afbraak van spinosad op het plantoppervlak gebeurt via fotolyse. Ook in water is 

fotodegradatie de belangrijkste afbraakroute, en is degradatie door abiotische hydrolyse 
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verwaarloosbaar. Op bodems blootgesteld aan zonlicht wordt spinosad snel afgebroken. In de 

bodem adsorbeert spinosad sterk aan bodemdeeltjes en is het onwaarschijnlijk dat het zal 

uitlogen tot op grote diepten. Spinosad wordt onder aërobe condities snel gemetaboliseerd 

door bodemmicro-organismen, terwijl onder anaërobe condities de degradatiesnelheid veel 

minder is (Kollman 2002).  

Bij residubepaling van spinosad in de bodem of water wordt, door de (iets) lagere toxiciteit 

van hun afbraakproducten, enkel rekening gehouden met de spinosine A en D concentraties  

(Cleveland et al. 2001). 

1.9.1 Persistentie op het plantoppervlak 

De afbraakroute van spinosine A en D door fotodegradatie op het bladoppervlak bestaat 

initieel uit de vorming van niet-polaire afbraakproducten door N-demethylatie van forosamine 

of O-demethylatie van rhamnose. Bij verdere fotodegradatie worden polaire metabolieten 

gevormd, die onderhevig zijn aan biochemische processen en in de natuurlijke bestanddelen 

van de plant worden geïncorporeerd. In Tabel 1.9.1 worden de halfwaardetijden van 

spinosines op het bladoppervlak van verschillende gewassen weergegeven (Kollmann 2002).  

Tabel 1.9.1: Halfwaardetijd (dagen) van spinosines op het bladoppervlak bij fotodegradatie 
bij verschilleden gewassen  (Kollman 2002) 

 
           Plant/gewas Halfwaardetijd(dagen)

      spinosine A 
 Halfwaardetijd(dagen) 
       spinosine D 

Appel 

Kool 

Raap 

2.61

3.48

5.27

a 

4.64 

6.31 

a geen data beschikbaar 
 

1.9.2 Persistentie in waterig milieu 

Spinosad in waterig milieu degradeert snel (Figuur 1.9.1) bij blootstelling aan zonlicht. De 

halfwaardetijd (bij fotolyse) van spinosine A en D bedraagt respectievelijk 0,96 en 0,84 dagen 

(onder laboratoriumomstandigheden). Het voornaamste afbraakproduct is 13,14 –

dihydrospinosyne A, dat gevormd wordt door het afsplitsen van forosamine en reductie van 

de 13,14-dubbele binding.  

Bij pH 5 en pH 7 treedt (in het donker) nauwelijks hydrolyse op. Bij pH 9 worden spinosine 

A en D traag gehydrolyseerd met halfwaardetijden van respectievelijk 200 en 259 dagen. 

Hydrolyseproducten worden gevormd door verlies aan forosamine en water en reductie van 
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de macrolidestructuur, met vorming van een dubbele binding op positie 16,17 (Saunders & 

Bret 1997, Cleveland et al. 2001 & 2002, Anoniem 2002, Kollman 2002). 

 
 

 

Figuur 1.9.1: Afbraak van spinosine A  in water door fotolyse (Saunders & Bret 1997) 

  

1.9.3 Persistentie in de bodem 

Alhoewel spinosad (voorlopig) bijna alleen als bladbehandeling wordt toegepast, kan het de 

bodem bereiken door drift of door afvloei van het blad. Spinosine A en D kunnen aan het 

bodemoppervlak afgebroken worden door zonlicht, maar de afbraaksnelheid daalt wel met 

een stijgende blootstellingsduur. De halfwaardetijd van spinosine A en D bedraagt 

respectievelijk 8,68 en 9,44 dagen. De vochtigheid van de bodem heeft geen invloed op de 

afbraaksnelheid van de spinosines maar beïnvloedt wel de hoeveelheid spinosad die 

beschikbaar is voor fotodegradatie (Saunders & Bret 1997, Kollman 2002).  

De hoeveelheid spinosad die in de bodem terecht komt kan afgebroken worden door aërobe 

micro-organismen (Figuur 1.9.2). In grove leembodems en zandleem-bodems bedraagt de 

halfwaardetijd voor spinosine A respectievelijk 17,3 en 9,4 dagen. In leembodems bedraagt 

de halfwaardetijd voor spinosine D 14,5 dagen. 15 % van spinosine A wordt afgebroken tot 

CO2 (Hale & Portwood 1996). Spinosine B en N-demethyl spinosine D, de voornaamste 

afbraakproducten van respectievelijk spinosine A en D in de bodem, kunnen wel nog tot 4 

maanden aanwezig blijven (Anoniem 2002). 

Naarmate spinosad dieper in het bodemprofiel terecht komt, kan het ook afgebroken worden 

door anaërobe micro-organismen (b.v. in ondergrondse waterafzettingen). Dit gebeurt echter 

veel trager dan onder aërobe omstandigheden. De halfwaardetijd bedraagt 161 dagen voor 

spinosine A en 250 dagen voor spinosine D. In gesteriliseerde bodems wordt spinosad 
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afgebroken aan min of meer dezelfde snelheid als bij anaërobe micro-organismen, 

respectievelijk 128-240 dagen en 177 dagen voor spinosine A en D (Saunders & Bret 1997, 

Cleveland et al. 2001).  

 

Figuur 1.9.2: Voorgestelde route van aërobe degradatie in de bodem. Spinosine A (R= H) en 
spinosine D (R=CH3) zijn bovenaan weergegeven. Hun metabolieten onderaan: spinosine B 
(R=H) en N- demethyl spinosine D (R=CH3) (Cleveland et al. 2001). 

 

Spinosad wordt in de bodem ook geadsorbeerd aan bodempartikels. De adsorptie van een stof 

wordt bepaald door adsorptiecoefficiënt Kd. Dit is de verhouding van de concentratie stof 

geadsorbeerd aan bodempartikels over de concentratie stof in oplossing, na het bereiken van 

evenwicht. (Janssen 2005). In Tabel 1.9.2 zijn de Kd van spinosine A weergegeven voor 5 

verschillende bodemtypes. Deze Kd-waarden variëren van matig (5) tot zeer hoog (283). Hoe 

groter de Kd, hoe meer stof er zal geadsorbeerd worden, hoe minder uitloging er zal zijn. 

Aangezien spinosad in oplossing positief geladen is, zou adsorptie aan bodempartikels meer 

gerelateerd zijn aan de kationenuitwisselingscapaciteit (C.E.C.: cation exchange capacity) en 

aan kleigehalte dan aan de hoeveelheid organische stof in de bodem (Saunders & Bret 1997).  
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Tabel 1.9.2: Adsorptiecoefficiënt (Kd) voor   spinosine A  en O.S. + C.E.C. van 
verschillende  bodemtypes (Saunders & Bret 1997) 

   Bodemtype 
 

   Organische 
      stof (%) 

   C.E.C. (meq/100g) 
 

     Kd (kg/L) 
 

Lemig zand 

Zand 

Zandleem 

Grof leem 

Klei leem 

1,1

0,5

1,0

0,4

2,0

1,9

3,5

6,9

12,0

21,2

5 

8 

25 

323 

283 

 

1.9.4 Persistentie in de lucht 

De dampdruk is een maat voor de vluchtigheid van een stof. Stoffen met een dampdruk lager 

dan 1.0 x 10-6 mmHg worden als niet-vluchtig beschouwd. Aangezien de dampdruk van 

spinosine A en D respectievelijk 2,4 en 1,6 x 10-10 mmHg bedraagt, zullen deze niet 

verdampen. 

1.9.5 Risicobepaling voor grondwater 

In Tabel 1.9.3 is een lijst weergegeven (opgesteld door de EPA (USA)) van eigenschappen 

van uitlogende stoffen. Naast deze eigenschappen zijn de overeenkomstige waarden van 

spinosine A en D weergegeven. Spinosine A en D hebben enkele eigenschappen gemeen 

(oplosbaarheid en hydrolyse halfwaardetijd) met uitlogende pesticiden. De Kd is echter dé 

indicator voor de neiging tot uitloging: als een stof sterk geadsorbeerd word zal een hogere 

wateroplosbaarheid van die stof niet tot uitloging leiden. Aangezien de Kd van spinosine A en 

D minstens gelijk is aan de kritieke waarde (=5) voor uitloging zullen spinosine A en D 

hoogst waarschijnlijk niet in het grondwater terecht komen (Saunders & Bret 1997). 

Onderzoek naar uitloging van spinosad in bodems met een gemengd coniferenbestand 

bevestigen dit gegeven (Thompson et al. 2002). 
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Tabel 1.9.3: Eigenschappen van pesticiden die uitlogen, spinosine A en D (Saunders & Bret  1997) 

Waarde voor  

Eigenschap 
      Pesticide dat  

        uitloogt 
   Spinosine A       Spinosine D 

 
  Grondwater 
       risico 

 
Wateroplos- 

baarheid 
 

Kd 

 
Speciatie 

 
Hydrolyse 

halfwaardetijd 
 
 
 

Fotolyse 
halfwaardetijd 

 
     Bodem 
halfwaardetijd 

 
> 30 ppm 

 
 

<5, meestal <1-2 

 
negatief geladen 

 
> 25 weken 

 
 
 
 

> 1week 
 
 

> 2-3 weken 

 
pH 5, 290 ppm 
pH 7, 235 ppm 
pH9, 16 ppm 

5 -323 
 

positief geladen 
 
pH 5, stabiel 
pH 7, stabiel 
pH 9, 200 dagen 
 
 
water, 0,96 dagen 
bodem, 8,68 dagen 
   
9,4 – 17,3 dagen 

 
pH 5, 28,7 ppm 
pH 7, 0,332ppm 
pH9, 0,053 ppm 
a 

 

positief geladen 
 
pH 5, stabiel 
pH 7, stabiel 
pH9, 259 dagen 
 
 
water, 0,84 dagen 
bodem, 9,44 dagen 
 
   14,5 dagen 

 
 matig 
 matig 
 laag 

 laag 
 

 laag 
 
hoog  
hoog 
hoog 
 
 
laag 
matig 
 
laag 

a geen data beschikbaar 

1.10 Toxicologie 

1.10.1 Biologische bestrijders 

Wanneer pesticiden gecombineerd worden met biologische bestrijders is het belangrijk dat, in 

het kader van geïntegreerde gewasbescherming, deze weinig of geen neveneffecten hebben op 

deze organismen. Het IOBC (International Organisation for Biological and Integrated Control 

of Noxious Animals and Plants) heeft hierbij een systeem uitgewerkt dat een pesticide, 

afhankelijk van zijn toxiciteit voor een bepaalde natuurlijke vijand, indeelt in een klasse. In  

Tabel 1.10.1 worden de verschillende klassen weergegeven. De schaal (% mortaliteit) van 

deze klassen is afhankelijk van de wijze waarop de toxiciteitproeven werden uitgevoerd. Men 

onderscheidt 4 categorieën van proeven: laboratoriumproeven, uitgebreide 

laboratoriumproeven, semi-veldproeven en veldproeven. Laboratoriumproeven gebeuren 

onder gecontroleerde omstandigheden, waarbij glas of bladschijven bespoten worden met een 

pesticide. Uitgebreide laboratoriumproeven vinden plaats onder gesimuleerde natuurlijke 

omstandigheden: wisselende temperaturen, het gebruik van natuurlijke substraten (planten)… 

Bij semi-veldproeven worden de planten behandeld met een toxisch product juist voordat de 
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natuurlijke vijand wordt geïntroduceerd, b.v. in proefserres. Bij veldproeven behandelt men, 

onder volledig natuurlijke omstandigheden, planten waarop reeds natuurlijke vijanden 

aanwezig zijn. In al deze proeven wordt gebruik gemaakt van de maximum aanbevolen 

velddosissen (Williams et al. 2003). 

 Tabel 1.10.1: IOBC-klassen (Williams et al. 2003) 

 

Williams et al. (2003) hebben aan de hand van beschikbare informatie de IOBC-klasse van 

spinosad voor een reeks natuurlijke vijanden bepaald. De meeste soorten predators (42/59) 

konden bij laboratoriumproeven ondergebracht worden in klasse één (Williams et al. 2003). 

Deleye (2004) bevestigde deze waarnemingen voor adulten van het lieveheersbeestje 

Stethorus punctillum (Coleoptera): 3 dagen na behandeling (700 µL spuitvloeistof, 250 mg 

a.s. spinosad/L, op een bladoppervlak) was er slechts een mortaliteit van 10 % (IOBC-klasse 

1). Bij veldproeven  werden de meeste predators ook ondergebracht in klasse 1 (81/103). 

Hymenoptere parasitoiden daarentegen waren gevoeliger voor spinosad dan predators:  78% 

(35/45) ervan werd bij laboratoriumproeven ondergebracht in klasse 3 of 4. Bij veldproeven 

was dit 86% (18/21) (Williams et al. 2003). In de toekomst zouden alternatieve toepassingen, 

zoals maïsmeel granules in combinatie met zeer lage concentraties aan spinosad (attract and 

kill) voor de bestijding van Spodoptera frugiperda in maïs, een oplossing kunnen bieden voor 

de nadelige gevolgen van spinosad op parasitoïden (Williams et al. 2004). In Tabel 1.10.2 

worden ter illustratie de LC50 waarden van enkele parasitoiden en predators weergegeven. 

De sublethale effecten waren ook duidelijk hoger bij parasitoiden dan bij predators. Daling 

van de fecunditeit en overleving van de roofmijt Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) 

(Yoo & Kim 2000) en vermindering van de levensduur voor de gaasvlieg Chrysoperla carnea 

(Neuroptera) waren de meest significante sublethale effecten bij predators. De sublethale 

effecten die bij de meeste parasitoiden werden waargenomen waren onder andere daling van 

de reproductiecapaciteit, levensduur en de grootte van de nakomelingen en adulten die er niet 

in slaagden om uit hun pop/gastheer te komen.  

Klasse Toxiciteit Mortaliteit (%) 
(laboratoriumproeven)

 Mortaliteit (%) (uitgebreide, 
 veld-, en semi-veldproeven) 

4 

3 

2 

1 

Schadelijk 

Matig toxisch 

Licht toxisch 

Onschadelijk 

> 99 

>80 & <99 

>30 & <79 

<30 

> 75 

>51 & <75 

>25 & <50 

< 25 
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Tabel 1.10.2: LC50 waarden (ppm) van spinosad voor enkele parasitoiden en predators (Cleveland et al. 
2001, Williams et al. 2003) 

Natuurlijke vijand  Stadium  LC50 (ppm) Biotoets 

Predator 

 Hippodamia convergens 

 Orius insidiosus 

 Phytoseiulus persimilis 

  

Chrysoperla carnea 

Parasitoid 

 Encarsia formosa 

 Trichogramma exiguum 

 

larve 

nimf 

adult 

 

adult 

 

adult 

adult 

 

> 200 

   200 

> 200 

 

> 200 

 

29 

3,3 

 

24u LC50, droge residu’s op glas 

24u LC50, droge residu’s op glas 

72u LC50, droge residu’s op 

pompoen 

24u LC50, droge residu’s op glas 

 

24u LC50, droge residu’s op glas 

24u LC50, droge residu’s op papier 
1 24 - 72 u LC50: LC50 na 24 - 72 uur blootstelling 

 

De toxiciteit van spinosad kan, naargelang het ontwikkelingsstadium, soms sterk verschillen. 

Bij hymenoptere parasitoiden leidde de behandeling van gastheren of poppen met spinosad 

niet tot een hoge mortaliteit tot op het moment dat de adult komt. Dit zou te wijten zijn aan de 

lage penetratie van spinosad door de waardcuticula of de cocon. Enkel wanneer het adult zich 

een weg naar buiten eet, komt het in contact met spinosad en kan de mortaliteit toenemen.  

De gevoeligheid voor spinosad kan soms variëren tussen verwante soorten. Het vijfde nimfaal 

stadium van de roofwants Podisus maculiventris bleek ongeveer 20 keer meer gevoelig voor 

spinosad dan dat van P. nigrispinus terwijl spinosad wel even toxisch was voor onvolwassen 

stadia van de gaasvlieg Chrysoperla rufilabris als Chrysoperla carnea. Extrapolatie van de 

toxiciteitsgegevens van één enkele soort naar het hele geslacht kan dus niet altijd worden 

toegepast.  

Ondanks de schadelijkheid van spinosad voor bepaalde natuurlijke vijanden zouden getroffen 

populaties meestal terug hun oude niveau kunnen bereiken 7 tot 14 dagen na behandeling. 

Zonlicht en regen zorgen er voor dat spinosad snel afgebroken (zie 1.9) of verdund wordt 

(Williams et al. 2003). In Tabel 1.10.3 worden ter illustratie de richtlijnen van de producent 

van spinosad weergegeven voor de combinatie van spinosad met biologische bestrijding . In 

tegenstelling tot bepaalde van deze aanbevelingen vermeldt Van de Veire et al. (2003) dat 

men minstens 1 week na behandeling zou moeten wachten vooraleer biologische bestrijders 

als roofwants Macrolophus caliginosus en roofmijt Amblyseius californicus  worden uitgezet. 
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Tabel 1.10.3: Richtlijnen voor combinatie van spinosad met biologische bestrijders (Anoniem ?) 

Soorten  Richtlijnen 

Phytoseiulus persimilis 
(Acari : Phytoseiidae) 
Amblyseius californicus & A. cucumeris 
(Acari : Phytoseiidae) 
Hippodamia convergens 
(Coleoptera: Coccinellidae) 
Macrolophus caliginosus 
(Hemiptera: Miridae) 
Aphidius colemani 
(Hymenoptera: Aphididae) 
Encarsia formosa 
(Hymenoptera: Aphelinidae) 

Geen restrictie, spinosad kan toegepast worden op 
planten met P. persimilis 
Mijten kunnen aangebracht worden zodra vloeistof 
is opgedroogd 
H. convergens kan uitgezet worden zodra 
spuitvloeistof is opgedroogd 
Geen restrictie, spinosad kan direct worden 
toegepast op planten met M. caliginosus. 
Directe toepassingen zijn schadelijk voor 
sluipwespen. 
Wacht tenminste één week voor het introduceren 
van nieuwe sluipwespen 

 

Spinosad zou geen anti-bacteriële, antifungale of antivirale activiteit vertonen (Bret et al. 

1997). Het gebrek aan voldoende toxiciteitsgegevens voor diptere parasitoiden (Tachinidae), 

bodeminvertebraten en op de bodem levende predators zoals Formicidae, Staphilinidae en 

Carabidae zorgt ervoor dat de volledige impact van spinosad op nuttige organismen nog niet 

kan bepaald worden (Williams et al.  2003).  

1.10.2 Bestuivers 

Alhoewel spinosad een lage toxiciteit heeft voor de meeste nuttige organismen heeft het een 

hoge intrinsieke toxiciteit voor bijen (Apis sp.) en hommels (Bombus sp.). Bij acute 

toxiciteitstesten bedroeg de rechtstreekse contact LD50 na 48u  respectievelijk 0,057 µg a.s.en 

19,4 µg a.s spinosad per organisme. Op basis van deze gegevens wordt spinosad door de EPA 

geklasseerd als zeer toxisch en matig toxisch voor respectievelijk bijen en hommels. 

In de praktijk is het gevaar van spinosad voor bestuivers echter beperkt. Bij een proef in een 

serre met hommels (Bombus terrestris) op tomatenplanten werd, 1 dag na de bespuiting (120 

g a.s.spinosad/1200L/ha), geen significant effect op het voedingsgedrag van de hommels 

waargenomen. De terugkeerratio (naar de bijenkorf) voor kolonies, uitgezet op 0 en 2 dagen 

na de behandeling, bedroeg respectievelijk 74% en 78% tegenover 97% en 98% voor de 

controle. 4, 6 en 8 dagen na de behandeling was er geen verschil meer in de terugkeerratio. 

Tot 4 dagen na de behandeling werd ook inhibitie van de larvale groei vastgesteld. Andere 

gelijkaardige onderzoeken stelden slechts een kleine reductie van de ontwikkeling van de 

nakomelingen vast.  
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Veldproeven met o.a. luzerne en kiwi hebben aangetoond dat, wanneer dat spinosad 3 uur op 

de plant heeft gedroogd, het gevaar voor bijen verwaarloosbaar is. 

Goede landbouwpraktijken zoals een juiste timing van de behandeling of het sluiten van 

bijenkorven voor het besproeien, kunnen er dus voor zorgen dat spinosad bijna geen invloed 

heeft op bijen en hommels (Mayes et al.  2003). 

1.10.3 Toxiciteit voor zoogdieren, vogels, waterorganismen en planten 

In Tabel 1.10.4 wordt de toxiciteit voor enkele zoogdieren, vogels en waterorganismen 

samengevat. Spinosad heeft een relatief lage acute toxiciteit voor zoogdieren en vogels. 

Chronische toxiciteitstesten hebben bovendien aangetoond dat spinosad niet mutageen, 

carcinogeen, teratogeen of neurotoxisch is voor zoogdieren (Thompson et al. 2000). Bij ratten 

wordt spinosad snel geadsorbeerd en voor het grootste deel gemetaboliseerd: 60 tot 80% van 

de opgenomen hoeveelheid spinosad of metabolieten ervan wordt binnen de 48 uur 

uitgescheiden via feces of urine. De ADI (acceptable daily intake) van spinosad bedraagt 0,02 

mg/kg/dag (Anoniem 2001, Anoniem 2002). 

Oesters en andere tweekleppigen (Mollusca: Bivalva) zijn gevoeliger voor spinosad dan 

vissen en andere waterorganismen. Spinosad is 1000 tot 10000 keer minder toxisch voor 

vissen in vergelijking met de meeste synthetische insecticiden. Spinosine A en D hebben een 

octanol-water partioneringscoëfficiënt (log P) van respectievelijk 4 en 4,5 bij pH 7. Dit zorgt 

ervoor dat ze potentieel accumuleerbaar zijn in waterorganismen (Bret et al. 1997, Anoniem 

2002). Spinosad is niet fytotoxisch. Bij testen met maïs, tarwe, ajuin, wortels, radijzen, 

sojabonen en tomaten was de impact van spinosad (560 g a.s. ha-1) op de zaaiopkomst en 

groeisnelheid zo goed als verwaarloosbaar (Cleveland et al. 2001). 

De toegelaten residu’s in voedsel (plantaardige en dierlijke producten) variëren van 0,2 ppm 

voor maïsgraan, 10 ppm voor bladeren van koolgewassen tot 20 ppm voor melkvet (Anoniem 

2002). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Literatuurstudie 

25

 

Tabel 1.10.4: Acute toxiciteit voor zoogdieren, vogels en waterorganismen (Thompson et al. 2000) 

Soort Test Resultaat EPA Categorie 

Zoogdieren 

  Rat 
  Konijn 
  Rat 
  Konijn 
  Konijn 
  Guinees biggetje 
 
Waterorganismen 

 Daphnia 
 Karper 
 Regenboogforel 
 Oosterse oester 
 Groene algen 
 (S. capricornutum) 
 Blauwgroene algen   
 (A. flosaquae) 
 
Vogels 

 Kwartel 
 Wilde Eend 

 

Acute orale LD50 
Acute dermale LD50 
Acute LC50 inhalatie 
Oogirritatie 
Huidirritatie 
Huidsensibilisatie 
 
 

48u acute LC50 
96u acute LC50 
96u acute LC50 
96u acute LC50 
7 dagen acute EC50 
 
5 dagen acute EC50 
 

 
 
Acute orale LD50 
Acute orale LD50 

 

3738/>5000 mg kg-1 
> 5000 mg kg-1 
> 5 mg kg-1 
gering 
geen irritatie 
geen sensibilisatie 
 
 

92,7 mg L-1 

5,0 mg L-1 

5,9 mg L-1 

0,3 mg L-1 

105,5 mg L-1 

 
8,1 mg L-1 

 
 
 

> 2000 mg kg-1 

> 2000 mg kg-1 

 

Voorzichtig 
Voorzichtig 
Voorzichtig 
Voorzichtig 
Voorzichtig 
Niet beschikbaar 
 
 

Licht toxisch 
Matig toxisch 
Matig toxisch 
Zeer toxisch 
Niet toxisch 
 
Matig toxisch 
 
 
 

Niet toxisch 
Niet toxisch 

 

1.11 Spinosad en geïntegreerde gewasbescherming  

Bij geïntegreerde gewasbescherming (IPM) tracht men een evenwicht te vinden tussen 

pesticidegebruik en andere bestrijdingsstrategieën. IPM gebeurt in 3 stappen: preventie, 

observatie en bestrijding. Bij die laatste stap is het van belang dat alleen de geviseerde 

beschadiger aangepakt wordt. Dit kan door middel van uitzetten van specifieke natuurlijke 

vijanden of gebruik van feromonen. Kan men hiermee de plaag nog niet onder controle 

krijgen dan kan men beroep doen op selectieve chemische middelen. Het gebruik van 

breedwerkende persistente middelen wordt zo lang mogelijk uitgesteld (Tirry 2002).  

Spinosad kan beschouwd worden als een niet persistente, snel degradeerbare, onbeweeglijke 

stof in het milieu en  heeft een lage toxiciteit voor de meeste nuttige organismen, zoogdieren 

en vogels. Het is ook biologisch actief tegen een groot aantal plaagorganismen (zie 

1.8/10/11). Deze eigenschappen maken spinosad geschikt voor gebruik in IPM. Peterson et al. 

testte in 1999 het effect van Tracer® (20-40 g a.s.spinosad/ha) op beschadigers (rupsen) en 

natuurlijke vijanden (H. axyridis (Coleoptera), O. insidiosus (Heteroptera), Geocoris spp. 



  Literatuurstudie 

26

 

(Heteroptera) & Chrysopa spp.(Neuroptera)) aanwezig in katoenvelden. De verschillende 

plagen werden goed bestreden. Er werd ook, in vergelijking met onbehandelde velden, geen 

verschil waargenomen in populaties van natuurlijke vijanden. Bij testen met ‘traditionele’ 

insecticiden, zoals pyrethroiden en organofosfaten, bleek dit wel het geval. Het aantal 

behandelingen, nodig voor tot een goede bestrijding te komen, lag er ook veel hoger.  

Spinosad zou in combinatie met O. insidiosus (Heteroptera) ook geschikt zijn voor de 

bestrijding van F. occidentalis (Thysanoptera) in serres. De behandelingen worden wel beter 

niet  uitgevoerd op het moment dat O. insidiosus actief is (’s morgens) en herintroductie van 

O. insidiosus gebeurt best pas 8 dagen na behandeling (Jones et al. 2005). 

 

1.12 Formuleringen 

De belangrijkste formuleringen van spinosad zijn: 
 

- Conserve® SC Turf and Ornamental 

Een geconcentreerde suspensie (SC) met 11,6 % a.s.. Vooral grasmatten en 

siergewassen worden ermee behandeld ter bestrijding van rupsen, bladetende kevers 

zoals olmen- en wilgenbladkevers (Coleoptera: Chrysomelidae), trips en 

bladmineerders. 

 
- Spintor® 2SC Naturalyte Insect Control en Success® Naturalyte Insect Control 

Dit zijn geconcentreerde suspensies (SC) met 22,8 % a.s. spinosad. Ze worden 

hoofdzakelijk aangewend voor het bestrijden van rupsen, kevers, bladmineerders en 

trips op appels, komkommers, citrus, bladgroenten, aardappelen, bonen, koolgewassen, 

tomaat, paprika’s en aubergine. 

 

- Tracer® Naturalyte Insect Control 

Is een geconcentreerde suspensie (SC) met 48 % a.s. spinosad. Het wordt gebruikt ter 

bestrijding van rupsen, trips en graanboorders in katoen, tabak, sojaboon, graan 

sorghum en maïs.  

 

- Eliminator® 

Product waarbij spinosad (aan zeer lage concentraties) wordt toegepast in combinatie 

met een lokaas. Het wordt gebruikt voor de bestrijding van fruitvliegen en mieren (Dow 

Agrosciences 2005, Williams et al. 2003). 
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2 De kasspintmijt Tetranychus urticae Koch 

2.1 Systematiek 

De systematiek van de kasspintmijt, T. urticae (Figuur 2.1.1), is weergegeven in                        

Tabel 2.1.1 (Tirry 2002). Mijten hebben geen antennen, geen vleugels, noch complexogen. Ze 

bezitten meestal 4 paar poten en dikwijls bestaan ze maar uit 1 complex (Tirry 2002, 

Osbourne et al. 1999). 

 

                                           Tabel 2.1.1: Classificatie van de kasspintmijt T. urticae (Tirry, 2002) 

  
 Stam: 
 Onderstam: 
 Klasse: 
 Onderklasse: 
 Superorde: 
 Orde: 
 Familie: 
 Onderfamilie: 
 Geslacht: 

 
Arthropoda 
Chelicerata 
Arachnida 
Acari 
Actinotrichida 
Prostigmata 
Tetranychidae 
Tetranychinae 
Tetranychus 
 

 

Men moet in feite spreken van een T. urticae complex. Dit betekent dat er verschillende 

stammen bestaan van deze soort. Veel van die stammen werden vroeger als verschillende 

soorten beschouwd, met meerdere synoniemen (o.a. T. telarius (Linn.) & T. bimaculatus) als 

gevolg (Osbourne et al. 1999). 

 

 
                        Figuur 2.1.1: Adulten van T. urticae (Malais & Ravenberg 2002) 
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2.2 Voorkomen en waardplantenspectrum 

De oorsprong van T. urticae ligt met grote waarschijnlijkheid in de gematigde streken: 

exemplaren werden voor het eerst teruggevonden in Europa. De kasspintmijt verspreidde zich 

over de hele wereld, ook in subtropische gebieden (Featured Creatures 2005). 

T. urticae wordt wereldwijd beschouwd als de belangrijkste fytofage mijtenplaag. Het 

waardplantspectrum van deze mijt bestaat uit meer dan 200 planten. Men vindt de 

kasspintmijt zowel op fruitgewassen (aardbei, appel…), sierplanten (roos, azalea…), groenten 

(komkommer, tomaat, paprika, bonen …) als bomen.  (Tirry 2002, Malais & Ravenberg 2002, 

Featured Creatures 2004). 

De voorkeur voor een waardplant hangt af van de hoeveelheid primaire metabolieten 

(aminozuren, koolhydraten…) van de waardplant, de inductie van secundaire metabolieten 

(b.v. alkylfenolen en terpenen bij de Japanse notenboom Ginkgo biloba), de morfologie van 

het bladoppervlak en de aanwezigheid van natuurlijke vijanden (Van Den Boom et al. 2003).  

 

2.3 Ontwikkeling 

2.3.1 Levenscyclus 

T. urticae heeft 5 ontwikkelingsstadia: ei, larve, protonimfe, deutonimfe en adult (Figuur 2.3.1). 

 

         
        

Figuur 2.3.1: Levenscyclus van T. urticae (Malais & Ravenberg 2002) 
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Zowel de larvale als nimfale stadia kunnen opgedeeld worden in een actieve periode (na een 

vervelling) en een rustperiode of chrysalis (voor een vervelling naar een volgend stadium). 

Deze periodes duren beiden ongeveer even lang. Vlak voor de rustperiode hecht T. urticae 

zich vast aan het blad (Osbourne et al. 1999, Malais & Ravenberg 2002, Tirry 2002). 

2.3.1.1 Eistadium 

De eitjes worden meestal afgelegd aan de onderkant van de plant. Ze zijn in het begin helder 

glazig (Figuur 2.3.2) maar vergelen naar de ontluiking toe. Ze hebben een diameter van 

gemiddeld 0,14 mm (Osbourne et al. 1999, Tirry 2002).   

 

 
                                Figuur 2.3.2: Eitjes van T. urticae (Malais & Ravenberg 2002) 

2.3.1.2 Larven 

De larve heeft 3 paar poten (Figuur 2.3.3) en is in het begin vrijwel doorzichtig. Nadat de 

larven zich gevoed hebben, verandert hun kleur in groen of bruin en verschijnen twee donkere 

vlekken in het midden van het lichaam (idiosoma). Als de larve voldoende voedsel heeft 

opgenomen, gaat ze in rust (nimfochrysalis) en vervelt zich tot protonimf (Malais & 

Ravenberg 2002, Tirry 2002). 

2.3.1.3 Nimfen  

Protonimfen hebben 4 paar poten en zijn iets groter dan de larven. Hun kleur varieert van licht 

tot donkergroen. De 2 vlekken op het lichaam zijn groter en duidelijker dan bij een larve. Na 

een actieve periode treedt bij de protonimf ook een rustperiode op, waarna de protonimf 

vervelt tot deutonimf. De deutonimf is groter, maar heeft hetzelfde kleurpatroon als de 

protonimf. Vanaf dit stadium is geslachtsdifferentiatie mogelijk. De mannelijke deutonimf is 

meer langwerpig en kleiner dan de vrouwelijke. De deutonimf vervelt, ook na een actieve 

periode en een rustperiode tot adult. Na elke vervelling blijft een grijs vervellingshuidje 

achter.  
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                                     Figuur 2.3.3: Elektronenmicroscoopfoto’s van verschillende stadia van T. urticae 

(Wachendorff et al. 2002) 

2.3.1.4 Adulten 

Het volwassen vrouwtje van T. urticae (Figuur 2.3.3/Figuur 2.3.4) is ovaal en aan de 

achterkant afgerond. Het mannetje is kleiner en actiever dan het vrouwtje. Zijn lichaam is 

smaller en achteraan iets spitser. In zomerpopulaties vindt men gemiddeld 20 tot 25% 

mannetjes. De kleur kan naargelang de waardplant, variëren van oranje, lichtgeel, lichtgroen, 

donkergroen, roodbruin tot zelfs zwart. De 2 zwarte vlekken blijven wel altijd aanwezig, maar 

kunnen in vorm en grootte variëren (Osbourne et al. 1999, Malais & Ravenberg 2002, Tirry 

2002). 

 

 
     Figuur 2.3.4: Mannelijke en vrouwelijke adult van T. urticae (Malais & Ravenberg 2002) 
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2.3.2 Diapauze 

In de herfst gaan vrouwelijke spintmijten in diapauze. Diapauze is een neurohormonaal 

geregelde, dynamische toestand van lage metabolische activiteit gepaard gaande met een 

gereduceerde morfogenese en een verminderde activiteit (De Clercq 2005a). De fotoperiode is 

de belangrijkste omgevingsfactor die diapauze induceert bij T. urticae. De kritische daglengte 

voor T. urticae bedraagt ongeveer 14 u. Temperatuur en voedselbeschikbaarheid spelen 

eveneens een (mindere) rol in diapauze-inductie. Bij hogere temperaturen (25°C) kan het 

voorkomen dat geen diapauze optreedt bij daglengtes van minder dan 14u (Veerman 1985).  

Wijfjes in diapauze worden rood tot oranjerood. Ze overwinteren in schuilplaatsen, in kieren 

en spleten, waardoor ze minder gemakkelijk gevonden worden door natuurlijke vijanden. Ze 

zijn ook minder gevoelig, door een gewijzigde cuticula, voor chemische bestrijdingsmiddelen. 

Gedurende de diapauze voeden de wijfjes zich niet en leggen ze geen eitjes (Malais & 

Ravenberg 2002). Een koudeperiode is noodzakelijk om de diapauze te doorbreken. De duur 

van die koudeperiode kan verschillen naargelang de stam van T. urticae. Ook de fotoperiode 

speelt een belangrijke rol in het beëindigen van de diapauze. Wanneer wijfjes in diapauze van 

een koudebehandeling bij 4°C naar een omgeving met een temperatuur van 17-23°C en een 

lange dagregime van 16L:8D worden overgebracht, volstaat een koudeperiode van slechts een 

paar weken. Bij een korte dagregime van 10L:14D en dezelfde temperatuur is echter een 

koudeperiode vereist van één tot drie maanden (Veerman 1985). In serres, kassen of in warme 

streken, kan T. urticae zich het hele jaar door voeden en reproduceren (Tirry 2002). 

2.3.3 Ontwikkelingssnelheid 

De ontwikkelingssnelheid van T. urticae varieert afhankelijk van factoren zoals temperatuur, 

vochtigheid, waardplant, leeftijd en ras van de plant. De temperatuur is echter de belangrijkste 

factor. Algemeen zal de ontwikkelingsduur afnemen met stijgende temperatuur, tot een 

maximum van 30°C. Bij temperaturen onder 10-12°C en boven de 35 °C ligt de ontwikkeling 

stil. In Tabel 2.3.1 wordt de ontwikkeling van T. urticae in functie van de temperatuur 

weergegeven. Het temperatuursoptimum ligt voor de meeste spintmijten tussen 24°C en 29°C. 

Een lage relatieve vochtigheid heeft ook een positieve invloed op de ontwikkelingssnelheid: 

als compensatie voor een hoger vochtverlies bij lage RV zal de voedselopname stijgen en 

bijgevolg ook de ontwikkelingssnelheid. Een warm en droog klimaat is dus ideaal voor de 

ontwikkeling van T. urticae. Een dergelijk klimaat wordt indirect geïnduceerd door T. urticae 

zelf: door het necrotisch maken van het bladweefsel daalt de vochtigheid die heerst in het 
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luchtlaagje boven de bladepidermis en stijgt bijgevolg de bladtemperatuur. (Crooker 1985, 

Osbourne et al. 1999, Malais & Ravenberg 2002, De Clercq 2005a).  

Tabel 2.3.1: Ontwikkelingsduur (dagen) van T. urticae bij verschillende temperaturen (°C) op bladeren 
van framboos (Rubus idaeus cv. Meeker) bij 96,5% RV en een 16:8 (L:D) fotoperiode (Bounfour & 
Tanigoshi). 

Temperatuur (°C)  

Stadium 15 20 25 30 

 Ei 

 Larve 

 Nimfochrysalis 

 Protonimf 

 Protochrysalis  

 Deutonimf 

 Deutochrysalis 

 Totaal ei-adult 

10,18 

2,52 

2,65 

2,57 

2,41 

2,38 

2,47 

25,18 

6,56 

1,63 

1,32 

1,36 

1,37 

1,69 

1,94 

15,87 

3,06 

1,14 

0,98 

1,63 

1,85 

1,97 

2,22 

10,63 

2,7 

0,75 

0,59 

0,82 

0,54 

0,78 

0,64 

6,82 

 

2.3.4 Reproductie 

Deutonymfale wijfjes in rust zouden een sexferomoon uitscheiden dat ervoor zorgt ervoor dat 

mannetjes in de buurt blijven van het wijfje. Wanneer meer dan één mannetje probeert om een 

ontwikkelend wijfje te ‘bewaken’, zal dit meestal leiden tot een gevecht tussen de mannetjes. 

Gewoonlijk winnen de grootste mannetjes. Bevruchting is enkel mogelijk direct na de 

vervelling van het wijfje. 

De seksratio bedraagt gemiddeld drie vrouwtjes tegenover één mannetje. T. urticae doet aan 

arrhenotokie. Dit is een vorm van parthenogenese (geslachtelijke voortplanting zonder 

bevruchting) waarbij uit bevruchte eitjes (diploïd) vrouwtjes ontwikkelen en mannetjes 

ontwikkelen uit onbevruchte eitjes (haploïd). Arrhenotokie is van groot belang bij het 

ontwikkelen van resistentie. Omdat het mannetje slechts 1 reeks chromosomen heeft zullen 

veranderingen in de genen (als gevolg van mutaties) direct tot expressie komen. Door 

natuurlijke selectie zullen deze eigenschappen vervolgens snel aan de populatie toegevoegd 

worden. 

Het leven van een adult wijfje kan opgedeeld worden in een preovipositie – en een 

ovipositieperiode. Deze duren respectievelijk 0,5 tot 3 dagen en 10 tot 40 dagen. De 

fecunditeit kan oplopen tot meer dan 100 eitjes per wijfje en is afhankelijk van leeftijd van het 

wijfje, temperatuur, relatieve vochtigheid en de kwaliteit van de waardplant. Zo zal de 
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fecunditeit van T. urticae toenemen bij een hogere temperatuur en een lage relatieve 

vochtigheid en neemt de de ovipositieperiode en levensduur vanaf 20°C af met toenemende 

temperatuur. (Crooker 1985, Hussey 1985, Osbourne et al. 1999, Tirry 2002, Bonfour & 

Tanigoshi 2001, Malais & Ravenberg 2002, Featured Creatures 2004). 

 

2.4 Verspreiding 

Verspreiding kan op verschillende manieren gebeuren: pas vervelde adulte wijfjes migreren 

(waarschijnlijk bevrucht) naar ovipositieplaatsen, verplaatsen zich over het bodemoppervlak 

naar onaangetaste planten of verspreiden zich enkel en alleen door van het blad te vallen op 

een andere plant. Ze zijn ook in staat om zich op te hangen aan een spinseldraad en zo 

verspreid te worden via luchtstromen. Ze kunnen ook verspreid worden via kledij van 

personen, dieren… of door het verplaatsen van plantenmateriaal (“liften”). Ondanks hun 

verspreidingscapaciteit is het niet ongewoon om haarden van spintmijten slechts terug te 

vinden in een klein deel van de serre (van de Vrie et al. 1972, Osbourne et al. 1999).  

 

2.5 Schade 

Zowel larven, nimfen als adulten prikken de bladcellen (meestal aan de onderzijde van het 

blad) aan en gebruiken de celinhoud als voeding. Dit doen ze cel na cel. De styletten van T. 

urticae penetreren de parenchymcellen, waarna de inhoud van deze cellen wordt opgezogen. 

T. urticae zou gemiddeld een twintigtal cellen per minuut kunnen aanprikken. De aangeprikte 

cellen verschrompelen en verliezen chloroplasten. Tijdens het voeden is het lichaam van de 

mijt opwaarts gericht zodanig dat het 3e en 4e paar poten boven het bladoppervlak blijft 

hangen  en de mijt enkel ondersteund wordt door het 1e en 2e paar poten. Bij toenemende 

schade verkleurt het blad volledig geel (Figuur 2.5.1) en sterft het uiteindelijk af. Door het 

verlies aan bladgroen en het ontstaan van holten ondervinden de planten een daling in 

fotosynthese en transpiratie. Een abnormale groei en een vermindering van plantproductiviteit 

is het gevolg.  

Naast het aantasten van bladeren produceren de nimfen en adulten ook spinsel. Het vormt de 

uitvalsbasis van de kolonie en zou ook dienen als bescherming tegen regen, wind, predators 

en acariciden. In dit spinselnetwerk overleven de verschillende stadia en de eitjes. Men kan er 

ook uitwerpselen en vervellingshuiden in terugvinden.  
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Bij tomaat en komkommer treden er pas bij 30% bladbeschadiging oogstverliezen op. Bij 

sierplanten is er meestal een nultolerantie: het spinsel en de vlekjes op de bladeren zorgen 

voor extra – cosmetische - schade. (Tomczyk & Kropczy´nska 1985, Gerson 1985, Osbourne 

et al. 1999, Malais & Ravenberg 2002, Tirry 2002, Park & Lee 2002). 

 

 

                                  Figuur 2.5.1: Schade door T. urticae bij tomaat (Malais & Ravenberg 2002) 

2.6 Bestrijding 

Door de hoge reproductiecapaciteit, de korte generatietijd, het fenomeen arrhenotokie bij T. 

urticae en de intensieve selectiedruk bij gebruik van acariciden met analoge werkingswijze 

kan resistentie zich in een redelijke korte tijd ontwikkelen. Om dit te vermijden is het 

aangewezen om regelmatig (niet-verwante) selectieve pesticiden met verschillende 

werkingswijze af te wisselen of om pesticiden te combineren met andere 

bestrijdingsstrategieën zoals bij voorbeeld biologische bestrijding of cultuurtechnische 

maatregelen. (Osbourne et al., De Clercq 2005a).  

 

2.6.1 Chemische bestrijding 

Contact acariciden 
 
In Tabel 2.6.1 worden de chemische gewasbeschermingsmiddelen weergegeven, die erkend 

zijn in België voor de bestrijding van T. urticae. De meeste van deze acariciden worden 

hoofzakelijk gebruikt in teelten van tomaat (Lycopersicon esculentum), aubergine (Solanum 

melongena) en paprika (Capsicum annuum) (Fytoweb 2005, Deleye 2004).  
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Tabel 2.6.1: Overzicht van de voornaamste acariciden in België, hun werkzame stof en het stadium  
dat ze bestrijden (Tirry 2002 , Deleye 2004, Fytoweb 2004). 

Werkzame stof Handelsnaam Effect 
 
Clofentezin 
Dicofol 
Tebufenpurad 
Fenpyroproximaat 
Broompropylaat 
Hexythiazox 
Spirodiclofen(*) 
 
 
Acequinocyl(*) 
Bifenazaat(*) 
Endosulfan 
Amitraz 
 
Flufenoxuron 
Bifenthrin 
Fluvalinaat 
Pyridaben 
Abamectine 
Oxamyl 

 
Apollo 500 
Kelthane 35 
Masai 20 WP, Pyranica 200 EC 
Naja 
Neoron 500 EC 
Nissuron 
Envidor 
 
 
Kanemite 
Floramite 
Akodan 35 EC, Endosulfan 35 EC 
Apivar, Bye Bye 2000 EC, Mitac, 
Tetrakill 
Cascade 
Polysect, Formusect, Talstar, Rosabel
Apistan 
Sanmite 
Vertimec 
Vydate CHL 
 

 
Ovo-larvicide 
Alle stadia 
Alle bewegende stadia 
Alle bewegende stadia 
Alle stadia 
Alle stadia behalve adulten 
Ei-, larvaal en nimfaal 
stadium(+ adulten leggen 
onvruchtbare eitjes) 
Alle stadia 
Alle stadia 
Alle stadia 
Adulten 
 
Larvale en nimfale stadia 
Alle stadia 
Alle stadia 
Alle stadia 
Alle bewegende stadia 
Alle stadia 

(*)  Erkenning is lopende 
 
Systemische acariciden 
 
Tot op heden zijn er slechts weinig efficiënte systemische acariciden bekend. Oxamyl is één 

van de weinige erkende acariciden met een systemische werking tegen Tetranychidae (Van 

Leeuwen, persoonlijke mededeling, Hussey 1985). Systemisch werkende pesticiden, hebben 

zelfs niet altijd een uitgesproken negatief effect op de populatie van T. urticae. Zo verhoogt 

de fecunditeit van T. urticae bij systemische blootstelling aan imidacloprid  (hormoligosis) 

(James & Price 2002).  

 

2.6.2 Biologische bestrijding 

Roofmijten worden het meest ingezet bij de biologische bestrijding van spintmijten. 

Daarnaast worden ook nog de galmug Feltiella acarisuga, de roofwants Macrolophus 

caliginosus  en roofkever Stethorus punctillum gebruikt (Biobest 2005).  

2.6.2.1 Roofmijten 

Phytoseiulus persimilis kan op vele groenten- en sierteeltgewassen in kassen worden 

toegepast, zoals paprika, tomaat, komkommer, meloen en aardbei. Voor tomaat heeft 
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Biobest® zelfs het speciaal ontwikkelde Phytoseiulus-T-systeem ontwikkeld. Dit is een stam 

van P. persimilis, aangepast aan de dichte beharing (trichomen) van tomatenbladeren (Biobest 

2005). Een geslaagde controle van T. urticae met P. persimilis is vooral afhankelijk van een 

juiste predator-prooi balans. Deze wordt vooral bepaald door het tijdstip van introductie en de 

predatordensiteit. Als de predator bij voorbeeld geïntroduceerd wordt wanneer de 

prooipopulatie laag is (in het voorjaar, als de mijten uit hun diapauze komen), zal de plaag 

uitgeroeid worden, zonder veel schade aan het gewas (Hussey 1985). 

 
Amblyseius (Neoseiulus) californicus kan in tegenstelling tot P. persimilis, veel langer 

overleven zonder voedsel of zich voeden met stuifmeel. Deze roofmijt zal zich ook beter 

voelen bij wisselende temperatuur of relatieve vochtigheid dan P. persimilis. A. californicus 

kan in verschillende groenten-, fruit- en sierteeltgewassen ingezet worden. 

2.6.2.2 Stethorus punctillum 

S. punctillum (Coleoptera) wordt vooral ingezet bij bestrijding van T. urticae op komkommer, 

paprika en sierteeltgewassen. Bij temperaturen tussen 16 en 35°C is S. punctillum actief bezig 

met spintbestrijding. 

2.6.2.3 Feltiella acarisuga 

F. acarisuga (Diptera: Cecidomyiidae) wordt ingezet in komkommer, paprika, tomaat en 

aubergine. In de tomatenteelt is F. acarisuga  een meer dan valabel alternatief voor het 

Phytoseiulus-T-systeem (Biobest®): F. acarisuga eet minstens 5 maal zo veel als P. 

persimilis, is in staat om al vliegend spinthaarden op te sporen en bestrijdt ook 

‘overwinterende’ T. urticae (Biobest 2005).   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAAL & METHODEN 
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1 Plantenmateriaal 

1.1 Bonen 

Stamslaboon (Phaseolus vulgaris L. cv. Prelude) werd gezaaid in potgrond (20% O.S., pH 5-

6,5; Structural, Snebbout NV, België) of Grodan (Hortiplan N.V., België) rotswolbokjes (6,5 

x 6,5 x 7,5 cm) en vervolgens bedekt met aluminiumfolie. Deze bedekking zorgde ervoor dat 

de aarde niet uitdroogde of, in het geval van bonen gezaaid op rotswol, voor een voldoende 

donkere periode nodig voor kieming. Wanneer de bonen kiemden werd de folie verwijderd. ± 

14 dagen na zaaien, als de planten ± 20 cm groot waren, werden de bonen gebruikt voor 

proeven, tenzij anders vermeld, of voor verversing van de mijtenkweek (zie 2.1). Als de 

bonen op rotswol werden opgekweekt, werd een alkrisal voedingsoplossing aangegoten i.p.v 

water.  

1.2 Tomaten  

Tomatenplanten, Lycopersicon esculentum cv. Moneymaker, werden ofwel gestekt of 

gezaaid. Stekken werden genomen van tomatenplanten uit de serres van de Faculteit van Bio-

ingenieurswetenschappen en vervolgens in individuele rotswolblokjes gefixeerd. De blokjes 

werden voldoende vochtig gemaakt met water om uitdroging van de stekken te vermijden. 

Zaad van tomaten werd gezaaid in het midden van rotswolblokjes, in een holte gevuld met 

vochtig gemaakt vermiculiet (Figuur 1.2.1). 24 tomatenstekken/zaailingen werden samen in 1 

plastiek bak (40 cm x 11,5 cm x 60 cm) geplaatst. Ongeveer 14 dagen na zaaien werden de 

plantjes bespoten met bitertanol tegen witziekte (Perenospora spp.). Hiertoe werd 600 μL 

Baycor 500 SC® (Bayer, Duitsland) opgelost in 1L water en met een druknevelverstuiver 

(Vlaams Zaadhuis, Gent) verspoten. De plantjes werden tegelijkertijd behandeld met 

buprofezin tegen witte vlieg, Trialeurodes vaporarorium (Hemiptera); hiertoe werd 300 μL 

Applaud® (24% SC, Certis Europe, België) opgelost in 1L water en vervolgens met een 

druknevelverstuiver verspoten. Na ± 20 dagen werden de planten verspreid over 2 bakken, 

zodanig dat elke plant voldoende licht kreeg. Een alkrisal voedingsoplossing werd aangegoten 

om de planten van voldoende nutriënten te voorzien. Bij een lengte van 35-50cm (5-6 

samengestelde bladeren) werden de planten voor de proeven gebruikt.  
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Figuur 1.2.1: Rotswolblokje met centrale 
uitholling gevuld met vermiculiet, gebruikt 
voor zaaien van tomaat. 

1.3 Aardbeien 

Aardbeien (Fragaria ananassa cv. Polka) werden gestekt op rotswol. Na een maand werden 

de gestekte aardbeien gebruikt voor proeven. Alkrisal voedingsoplossing werd aangegoten om 

de planten van voldoende nutriënten te voorzien.  

 

Zowel de bonenplanten, tomatenplanten als aardbeien werden gekweekt bij een temperatuur 

van 21,3±2,8 °C, een relatieve vochtigheid (RV) van 38,5±8,8 %, en 14/10 (L/D) fotoperiode. 

Voor de belichting werd gebruik gemaakt van speciale biogroeilampen (Vlaams Zaadhuis, 

Gent). Elke plastiek bak (40 cm x 11,5 cm x 60 cm) werd belicht door 1 biogroeilamp. 

2 Kweek van T. urticae 

2.1 Gevoelige stam 

De gevoelige stam die in de meeste proeven werd gebruikt was afkomstig van een bestaande 

kweek van het Laboratorium voor Agrozoölogie van de Universiteit Gent en werd reeds 

vroeger beschreven (Van Leeuwen et al. 2004). De kweek gebeurde op stamslaboon 

(Phaseolus vulgaris L. cv. Prelude). Elke bonenplant was ±20 cm groot en had 2 (primaire) 

bladeren met een bladoppervlakte van ±40 cm2. Twaalf potjes met elk 3 bonenplanten werden 

in een plastiek bak geplaatst (30 cm x 40 cm x 7 cm), die op zijn beurt in een grotere bak (60 

cm x 40 cm x 11,5 cm), gevuld met water, werd gezet. Deze waterbarrière zorgde ervoor dat 

de spintmijten zich niet konden verspreiden en dat er geen contaminatie was met roofmijten 

of andere predators van buitenaf.  
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       Figuur 2.1.1: Mijtenkweek  

 

De bonenplanten werden regelmatig ververst. Hiervoor werden met spint geïnfecteerde 

bonenbladeren op de bladeren van nieuwe bonenplanten gelegd, zodanig dat de mijten konden 

migreren naar de nieuwe bonenbladeren. 

De kweek bevond zich in een klimaatskast bij 25,2±0,4°C, een relatieve vochtigheid van 

44,2±3,9% en een 16:8 (L/D) fotoperiode. 

2.2 Multiresistente stam 

Multiresistente mijten waren afkomstig van een bestaande kweek van het Laboratorium voor 

Agrozoölogie van de Universiteit Gent. De kweek van deze mijten werd op analoge manier 

onderhouden als de gevoelige mijten. Bij het verversen van de kweek werden de verse 

bonenplanten eerst bespoten met 40 ppm bifenthrin. Hiertoe werd 1 mL Talstar® (8g/L SC, 

FMC®, Brussel) opgelost in 200 mL gedestilleerd water en verspoten met een 

handspuittoestel (Fix, Birchmeier 40 mL, Zwitserland). Daarna liet men de spuitvloeistof 

opdrogen en werden geïnfecteerde bonenbladeren van de vorige kweek erop gelegd. Op deze 

manier werd de via langdurige selectie verkregen resistentie van de mijten behouden (Van 

Leeuwen et al. 2005). 1 dag na het verversen van de kweek werden de mijten gebruikt voor 

de proeven. De kweek bevond zich in een klimaatskast bij 28,7±1,3°C , 28,7±2,75% RV en 

een 16/8 (L/D) fotoperiode.  

2.3 Chloorfenapyr resistente stam 

De chloorfenapyr resistente T. urticae stam was afkomstig van een bestaande kweek van het 

Laboratorium voor Agrozoölogie van de Universiteit Gent. Deze T. urticae stam werd 

bekomen door laboratoriumselectie na herhaaldelijke blootstelling aan toenemende 
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concentraties chloorfenapyr (bonenplanten bespoten met 240 mg a.s./L) en werd reeds 

vroeger beschreven (Van Leeuwen et al. 2004). 

2.4 Bifenazaat resistente stam 

De bifenazaat resistente T. urticae stam was afkomstig van een bestaande kweek van het 

Laboratorium voor Agrozoölogie van de Universiteit Gent maar werd nog niet beschreven. 

Deze T. urticae stam werd bekomen door laboratoriumselectie na herhaaldelijke blootstelling 

aan toenemende concentraties bifenazaat (bonenplanten werden met een handspuittoestel 

(Fix, Birchmeier 40 mL, Zwitserland) bespoten met 300 mg a.s. bifenazaat/L) en werd nog 

niet beschreven. De resistentiefactor voor bifenzazaat is hoger dan 10000. 

3 Spinosad 

Tracer®Naturalyte Insect Control (SC, 480g a.s/L, Dow Agrosciences, Indianapolis) werd 

gebruikt voor het bereiden van de verschillende concentraties spinosad. 

4 Alkrisal voedingsoplossing 

Voor het bekomen van een alkrisalvoedingsoplossing werd 2 of 3 g alkrisal (A.G. Schering, 

België) opgelost in 1 L water. In Tabel 4.1.1 is de samenstelling van alkrisal  weergegeven. 

De pH van deze voedingsoplossing bedroeg 7,09±0,04 pH.  

Tabel 4.1.1: Samenstelling van alkrisal uitgedrukt in gewichtsprocent (%) 

Component
 

 
 

N 
P2O5 
K2O 
MgO 
 
B 
Cu 
Fe 
Mn 
Mo 
Zn 
EDTA - 
chelaat 
 

17% 
 6% 
10% 
 4% 
 
0,05% 
0,02% 
0,1% 
0,05% 
0,004%
0,01% 
1% 
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5 Cornelis spuitkamer 

De Cornelis spuitkamer (Figuur 1.5.1) is opgebouwd uit een metalen cabine (60 x 60 x 50 cm) 

die door 2 plexiglazen deuren wordt afgesloten. Binnenin bevinden zich 3 spuitkoppen die elk 

apart bediend kunnen worden. De bediening van deze spuitkoppen gebeurt buiten de 

spuitkamer. De te bespuiten objecten (glasplaten, bladschijven, volledige planten…) worden 

in de cabine in het midden van een cirkelvormige sproeitafel gezet. Deze sproeitafel kan 

roteren en is in hoogte verstelbaar. Via een Jun Air compressor wordt lucht tot een druk van 5 

bar samengeperst. Deze druk kan met een regelknop worden bijgesteld. Elke spuitkop staat in 

verbinding met een vloeistofreservoir (helft van een proefbuisje: 1,25 cm diameter x 5,5 cm) 

via een koperen buisje. Uit dit vloeistofreservoir wordt de spuitvloeistof weggezogen via een 

onderdruk en in een kegelvormig sproeipatroon verspoten. Sproeidampen worden afgezogen 

met een Ventomatic ventilator en komen, na filtering, in de buitenlucht terecht. (Cnudde 

2001). 

 

 
 
 

 

       
         
ventilator 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
compressor 
 
 

 

 

spuitkamer 
 
 
 
regelknoppen 

Figuur 5.1.1: Cornelis spuitkamer  
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6 Toxiciteit via residueel contact 

6.1 Symptomen na residueel contact 

Hierbij werd gebruik gemaakt van een biotoets zoals beschreven door Van Leeuwen et al. 

(2004). Vierkante bladschijven (9 cm2) geponst uit primaire bladeren van 10-15 dagen oude 

bonenplanten (Phaseolus vulgaris cv. Prelude) werden in plastieken petriplaten (met de 

bovenkant van het blad naar boven) op vochtig gemaakte watte (katoen) gelegd. De randen 

van de bladschijf werden bedekt met nat filter papier. Op deze manier werd migratie van de 

mijten naar de watte verhinderd (Figuur 6.1.1).  

 

       Figuur 6.1.1: Biotoets  

 

Vier biotoetsen werden in een Cornelis spuitkamer bespoten met 0,9 mL spuitvloeistof van 

een 1920 ppm spinosad oplossing. Een dergelijke hoge spinosad concentratie werd gebruikt 

zodanig dat men de symptomen bij T. urticae binnen een korte tijdspanne (7 uur) kon 

waarnemen. Vijfentwintig adulte wijfjes van de gevoelige T. urticae stam werden op elke 

biotoets gezet. Gedurende 7 u werd bij 25 °C het gedrag van met spinosad behandelde mijten 

vergeleken met dit van niet behandelde mijten op 4 onbehandelde biotoetsen: om het uur werd 

het aantal afgelegde eitjes en verdronken en gestorven mijten geteld. 48 uur later werd ook de 

bladschade en de mortaliteit vergeleken 

6.2 Toxiciteitsproeven via residueel contact op bladschijven 

Hierbij werd gebruik gemaakt van dezelfde biotoets als in 6.1. De bladschijven werden 

bespoten in de Cornelis spuitkamer met 0,9 ml spuitvloeistof, met een bepaalde spinosad 

concentratie, bij een druk van 1 bar. De hoeveelheid spuitvloeistof op het bladoppervlak 

bedroeg 2,08 mg/cm2. Voor en na de toxiciteitsproef werd de spuittoren gereinigd met 
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gedestilleerd water en aceton. Elke toxiciteitsproef bestond uit 5 verschillende spinosad 

concentraties en één controle (gedestilleerd water). Van elke concentratie en de controle 

werden 4 herhalingen aangelegd. De geteste concentraties waren 240, 120, 60, 30 en 15 ppm 

spinosad en werden zodanig gekozen dat de hoogste concentratie bijna alle mijten afdoodde 

en de laagste bijna geen mijten doodde. 

De verschillende concentraties spinosad werden als volgt bekomen:  

- de fles met spinosad (Tracer® ) werd eerst goed geschud 

- 1 mL (480 mg a.s. spinosad) werd met een glazen 1 mL pipet overgebracht in een 

maatkolf van 1 L en aangelengd met gedestilleerd water tot aan de 1L maatstreep 

- de kolf werd afgedekt met parafilm en goed geschud 

- uit de stockoplossing (480 mg a.s./L) werd het nodige volume (actieve stof), via een 

pipet of maatbeker in een kolf van 100 mL overgebracht en aangelengd met 

gedestilleerd water tot aan de 100 mL maatstreep 

Na het drogen van de bespoten bladschijven werden 15 tot 30 volwassen T. urticae wijfjes op 

deze bladschijven geplaatst. De mijten werden met een zuigapparaat verzameld uit de kweken 

van T. urticae en met een fijn penseel op de bladschijven overgezet. De petriplaten werden in 

een plastieken bak (60 cm x 40 cm x 7 cm) geplaatst (Figuur 6.2.1) die werd overgebracht 

naar een geklimatiseerde ruimte bij 26±0,5°C, 60% RV en 16/8 (L/D) fotoperiode. De 

lichtintensiteit in deze ruimte bedroeg 1139,4±171,8 lux (±1-10% van de lichtintensiteit van 

natuurlijk zonlicht). Afbraak van spinosad door fotolyse was bijgevolg minimaal. De watte 

werd dagelijks bevochtigd zodat de bladschijven niet uitdroogden en de mijten niet 

ontsnapten. Op de bakken werden plexiglazen platen gelegd om te snelle uitdroging te 

vermijden. Proefondervindelijk werd vastgesteld dat de evaluatie het best gebeurde 5 dagen 

na aanvang van de proef. Mijten die waren verdronken aan de rand van het blad of niet meer 

bewogen, wanneer ze met een fijn penseel werden aangetikt, werden als dood beschouwd (zie 

Resultaten: 1.1). De toxiciteitsproeven werden uitgevoerd met de gevoelige, de 

multiresistente, de chloorfenapyr en bifenazaat resistente stam. 
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            Figuur 6.2.1: Toxiciteitsproef met behulp van biotoets 

6.3 Synergisten 

Om beter inzicht te verkrijgen in het detoxificatieproces van spinosad in T. urticae werden 

proeven gedaan met de synergisten S,S,S-tributylphosphorotrithioaat (DEF) en 

piperonylbutoxide (PBO) (Sigma, België). Dit zijn inhibitoren van respectievelijk esterasen 

en mono-oxygenasen.  

Er werd eerst een dosis-respons reeks aangelegd voor het bepalen van de hoogste niet 

toxische (5-20% mortaliteit) concentratie van DEF en PBO voor T. urticae. Volledige 

bladschijven werden in grote petriplaten (14,5 cm diameter) bevestigd op nat gemaakte watte 

en langs de rand bedekt met nat filterpapier. Deze werden in de Cornelis spuitkamer 

vervolgens bespoten met 0,9 mL van een concentratie van DEF of PBO, bij een druk van 1 

bar. De stockoplossing van DEF en PBO werd als volgt aangemaakt: 

- 500 mg DEF/PBO werd afgewogen en opgelost in 2,5 mL ethanol (99% zuiverheid) in 

een buisje van 7 mL (Supelco®, Bellefonte, PA) 

- de oplossing werd gevortext (Bioblock Scientific) tot alles homogeen opgelost was 

- vervolgens werd dit volume overgebracht in een 50ml maatkolf en aangelengd met een 

0.01% Triton X-100 oplossing tot aan de 50 mL maatstreep 

Uit de stockoplossing (10000 ppm PBO/DEF, 5% EtOH, 0,01% Triton X-100) werden de 

concentraties DEF en PBO voor de dosis-respons reeks aangelegd. Verdunnen gebeurde met 

een 0,01% Triton X-100, 5% EtOH oplossing. Vlak voor het bespuiten van de bladschijven 

werden de aangemaakte concentraties geschud met een Test-Tube Rotator (Model LD79, 

Labinco N.V., Nederland) op maximum snelheid tot er op het vloeistofoppervlak geen 

olievlekken meer werden waargenomen. Nadat de spuitvloeistof was opgedroogd werden 50 

tot 100 adulte wijfjes van de gevoelige T. urticae stam op elke bladschijf gezet. Na 2 dagen 

werd de proef gescoord.  
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Om het synergistisch effect van DEF en PBO te evalueren werden 12 bladschijven (9 cm2) 

bespoten met 0,9 mL van een 2000 ppm DEF oplossing en 12 met 0,9 ml van een 2000 ppm 

PBO oplossing. Na het opdrogen van de spuitvloeistof werden ±30 adulte wijfjes van de 

gevoelige T. urticae stam op elke biotoets gezet. De mijten werden gedurende 24 uur bij 25°C 

op deze bladschijven gehouden.  

Vervolgens werd een dosis-respons reeks van spinosad aangelegd zoals in de toxiciteitsproef 

met de biotoets (zie 6.2). Op 2 herhalingen van elke concentratie of controle werden ±20 van 

de met DEF voorbehandelde mijten gezet, op de 2 andere herhalingen werden ±20 met PBO 

voorbehandelde mijten gezet. 5 dagen later werd de proef geëvalueerd (zie 6.2). 

7 Toxiciteit via systemische werking  

Systemische toxiciteitsproeven werden zowel op tomaten, aardbeien, als bonenplanten 

opgekweekt in rotswol, uitgevoerd. Bij bonenplanten werden twee verschillende systemische 

proeven uitgevoerd. Ook de invloed van het substraat op de systemische werking van 

spinosad werd onderzocht. Naast opname van spinosad via de wortels werd de translaminaire 

werking en translocatie van spinosad via het blad nagegaan. 

7.1 Systemische toxiciteitsproeven 

7.1.1 Systemische toxiciteitsproef met tomaten op rotswol 

Bij deze toxiciteitsproef werden tomatenplanten aangegoten met 6 verschillende spinosad 

concentraties: 9,6; 4,8; 2,4; 0,96; 0,48; 0,24 mg a.s. spinosad/100 mL. Per concentratie 

werden er 3 of 4 herhalingen opgezet. 3 of 4 onbehandelde tomatenplanten dienden als 

controle. De planten werden met het rotswolblokje in individuele ronde plastieken schaaltjes 

(12 cm diameter x 6,5 cm) gezet. Schaaltjes waren voldoende diep om overlopen tijdens het 

aangieten te vermijden. De planten werden voldoende van elkaar gescheiden zodat de mijten 

niet van de ene naar de andere plant konden migreren (Figuur 7.1.1). De concentraties werden 

op dezelfde manier bereid als in de toxiciteitsproef met de biotoets. Elke plant werd met 100 

ml van een bepaalde concentratie aangegoten. Twee dagen voor het aangieten werd aan de 

tomaten geen voedingsoplossing meer gegeven. Dit zorgde ervoor dat de aangegoten 

spinosad-oplossingen rapper werden opgenomen door het rotswolblokje en de plant en 

beperkte ook de hoeveelheid spinosad die werd blootgesteld aan licht. Drie dagen voor de 

planten werden aangegoten, werd elke plant op dezelfde hoogte (tussen het midden en de top 

van de plant) geïnfecteerd met spintmijten. Hiertoe werden 3 even grote, homogeen met alle 

stadia van T. urticae geïnfecteerde bonenblaadjes, afkomstig van de gevoelige kweek van T. 
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urticae, op de bladeren van elke plant gelegd. De infectie werd op voorhand gedaan om de 

mijten de kans te geven om te wennen aan hun nieuwe waardplant (bonenplanten → 

tomaten). Tien dagen na de behandeling werd de proef geëvalueerd. Hierbij werden alle 

bewegende stadia van T. urticae op alle bladeren, zowel boven- als onderkant, van de plant 

geteld. Tussen het aangieten en scoren van de proef werd aan de planten regelmatig alkrisal 

voedingsoplossing toegediend. De toegediende volumes alkrisal voedingsoplossing werden 

voor 3 planten bijgehouden. De proef werd uitgevoerd bij 29,1±1°C, 24,1% RV, 16/8 (L/D) 

fotoperiode.  

 

 

    Figuur 7.1.1: Opstelling van systemische toxiciteitsproef voor tomaten  

 

7.1.2 Systemische toxiciteitsproef met bonen  

7.1.2.1 Infectie op bladschijven 

Bij deze toxiciteitsproef werden de bonenplanten eerst aangegoten met 100 mL van een 9,6; 

4,8; 2,4; 1,2; 0,96; 0,48 mg a.s. spinosad/100mL oplossing. Per concentratie werden er 4 

herhalingen aangelegd. Vijf en 12 dagen na aangieten werden uit de bladeren van deze 

planten bladschijven geponst (9 cm2) en gebruikt voor het opzetten van biotoetsen (zie 6.2). 

Vijftien tot 30 adulte wijfjes van de gevoelige T. urticae stam werden op elke bladschijf 

geplaatst. Evaluatie van de proef gebeurde 5 dagen later. 
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7.1.2.2 Infectie op volledige planten 

De systemische toxiciteitsproef met bonen verliep analoog als die met tomaten. Deze proef 

werd zowel met de gevoelige als de multiresistente stam gedaan. Rond elke plant werd een 

plastieken koker (17 cm x 24,5 cm) geplaatst om te verhinderen dat de bonenplanten 

doorbogen en in aanraking kwamen met naburige planten. De volgende spinosad 

concentraties werden aangegoten: 9,6; 4,8; 2,4; 0,96 en 0,48 mg a.s. spinosad/100mL. Van 

deze concentraties werd 100 mL aangegoten bij de bonenplanten. Per concentratie werden er 

4 herhalingen aangelegd. De planten werden, in tegenstelling tot de proef met de tomaten, 5 

dagen ná aangieten met spinosad geïnfecteerd met T. urticae. De mijten moesten hier niet 

wennen aan een nieuwe biotoop. Voor de infectie werden mijten met een zuigapparaat 

opgezogen uit de laboratoriumkweek en met een fijn penseel overgezet op de bladeren van de 

testplanten. Ongeveer 10 adulte T. urticae wijfjes werden op de primaire bladeren van elke 

plant gezet op. Evalueren van de proef gebeurde 13 dagen na aangieten i.p.v. 10 dagen 

(wegens organisatorische redenen). Tussen het aangieten en scoren van de proef werd aan de 

planten regelmatig alkrisal voedingsoplossing toegediend. De toegediende volumes alkrisal 

voedingsoplossing werden voor 3 planten bijgehouden. Voedingsoplossing werd toegediend 

tot dat de rotswolblokjes verzadigd waren. De proef met de gevoelige T. urticae stam werd 

uitgevoerd bij dezelfde klimaatsomstandigheden als de systemische proef met de tomaten. De 

proef met de multiresistente T. urticae stam werd uitgevoerd bij 22,3±2,1°C en 42,4±5,3% 

RV, onder natuurlijk zonlicht (zonneschijnduur gedurende de maand december: 52 uur (KMI 

2005)) en met een andere bonencultivar, namelijk Phaseolus vulgaris cv. Saxa. 

7.1.3 Systemische toxiciteitsproef met aardbeien op rotswol 

Deze proef gebeurde op analoge manier als de tomatenproef. Honderd ml van 9,6; 4,8; 2,4; 

0.96 en 0.48 mg a.s spinosad/100 mL werd aangegoten bij de aardbeiplanten. Per concentratie 

werden er 4 herhalingen aangelegd. Er werden voor de infectie wel slechts 2 geïnfecteerde 

bonenblaadjes in plaats van 3 bonenblaadjes gebruikt, wegens een tijdelijk tekort aan 

homogeen geïnfecteerde bonenblaadjes. Tussen het aangieten en scoren van de proef werd 

aan de planten regelmatig alkrisal voedingsoplossing toegediend. De toegediende volumes 

alkrisal voedingsoplossing werden voor 3 planten bijgehouden. De proef werd uitgevoerd bij 

dezelfde klimaatsomstandigheden als de systemische proef met de tomaten. 
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7.2 Invloed van substraten op de systemische werking van spinosad 

Deze substraatproeven dienden om de invloed na te gaan van het substraat, waarin de planten 

opgekweekt werden, op de opname van spinosad door de plant. De proeven werden zowel 

met tomaten als bonen uitgevoerd. 

7.2.1 Substraatproef met tomatenplanten 

Tomatenstekken afkomstig uit de serres van de Faculteit van Bio-ingenieurswetenschappen 

werden in potjes (8 x 8 x 8 cm) op verschillende substraten gestekt: 

- potgrond met 20% O.S. en pH 5-6,5 (Structural, Snebbout NV, België) 

   - 70% turf (Asef®, pH 3,5-4,5) + 30 % rivierzand (Quality©) 

   - 5% bentoniet (Osmo®) + 95% rivierzand (Quality©) 

   - 100 % rivierzand (Quality©) 

   - Grodan rotswolblokjes (6,5 x 6,5 x 7,5 cm) 

Alle potjes werden met elk substraat tot aan de rand gevuld. Per substraat werden er 4 

herhalingen opgezet. Vier tomatenplanten dienden als controle. De planten werden ook 

behandeld tegen witziekte en witte vlieg (zie 1.2). Na 1 maand (plant had 4 tot 5 

samengestelde bladeren), wanneer er voldoende wortels ontwikkeld waren, werd elke plant 

aangegoten met 100 mL van een 5 mg a.s. spinosad/100 mL oplossing. Drie dagen voor het 

aangieten werd elke plant op dezelfde hoogte geïnfecteerd (tussen het midden en de top van 

de plant) met 3 even grote bonenblaadjes afkomstig uit de kweek van de gevoelige stam van 

T. urticae. 10 dagen na aangieten werd de proef gescoord. Alle bewegende stadia van T. 

urticae, op de boven-en onderkant van de bladeren, werden geteld. Tussen het aangieten en 

scoren van de proef werd aan de planten regelmatig alkrisal voedingsoplossing toegediend. 

De proef werd uitgevoerd bij 29,4±1,2°C, 28,8±2,8% RV, 16/8 (L/D) fotoperiode. 

7.2.2 Substraatproeven met bonen 

De proef verliep op een analoge manier als bij de tomatenplanten. De bonenplanten (± 20 cm, 

± 14-16 dagen oud) werden echter gezaaid in de hiervoor beschreven substraten en werden 

pas 5 dagen na aangieten geïnfecteerd. Hiervoor werden ± 20 adulte wijfjes van de gevoelige 

T. urticae stam met een fijn penseel op de primaire bladeren van elke plant gezet. 13 dagen na 

aangieten werd de proef gescoord. De proef werd uitgevoerd bij 22,4±2,4°C, 27±2,6 % RV en 

onder natuurlijk zonlicht (zonneschijnduur gedurende de maand januari: 70 uur (KMI 2005)). 
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7.3  Persistentie 

- 15 tomatenplanten, gekweekt op Grodan rotswolblokjes, werden, bij een lengte van ± 

45 cm (5 tot 6 samengestelde bladeren) elk aangegoten met 100 mL van een 5 mg a.s 

spinosad/100 mL oplossing. Op 10, 15, 20, 25 en 30 dagen na aangieten werden telkens 

3 van deze behandelde planten samen met 3 onbehandelde planten op analoge manier 

geïnfecteerd (door toevoegen van adulte wijfjes van de gevoelige T. urticae stam) als in 

de systemische toxiciteitsproef met tomaten (zie 7.1.1). Tien dagen na infectie werden 

alle bewegende stadia op deze planten geteld. De proef werd uitgevoerd bij 22,6±1,2°C, 

25,6±1,6 % RV, 16/8 (L/D) fotoperiode. 

 
- 16 tomatenplanten, gekweekt op Grodan rotswolblokjes, werden bij een lengte van ± 45 

cm, aangegoten met ofwel 100 mL van een 4,8 mg a.s. spinosad/100mL oplossing (8 

planten) ofwel 100 mL van een 9,6 mg a.s spinosad/100mL oplossing (8 planten). 

Veertien dagen later werden de toppen van alle planten gestekt in rotswol en per 

concentratie in een plastieken bak (40 cm x 11,5 cm x 60 cm) (8 planten/bak) gezet. 

Alle getopte planten en 3 onbehandelde planten werden geïnfecteerd met 3 blaadjes 

afkomstig uit de kweek van de gevoelige stam van T. urticae. Tien dagen na infectie 

werd het aantal bewegende stadia op deze planten geteld. De proef werd uitgevoerd bij 

23,2±1°C, 24,1±2,3% RV, 16/8 (L/D) fotoperiode. 

De gestekte plantentoppen werden na 11 dagen samen met 3 controleplanten elk 

geïnfecteerd met 2 bonenblaadjes van de kweek van de gevoelige mijtenstam. Tien 

dagen na infectie werden alle bewegende stadia van T. urticae op de planten geteld. De 

proef werd uitgevoerd bij 23,2±1,1°C, 26,9±2,7% RV, 14/10 (L/D) fotoperiode. 

 

7.4 Translaminaire werking 

Vier primaire bonenbladeren werden in de Cornelis spuitkamer aan de bovenzijde bespoten 

met 0,9 mL van een 480 ppm spinosad oplossing. Hiertoe werden bladeren met klemmen 

vastgemaakt in het midden van de sproeitafel van de Cornelis spuitkamer. Uit elk blad werden 

na 24u twee bladschijven (9 cm2) geponsd. Gedurende deze 24 uur werden de bladeren in een 

potje met vochtig vermiculiet geplaatst. Met 1 bladschijf werd een normale biotoets 

(bovenkant van het blad naar boven gericht, zie 6.2) gemaakt, de andere werd met de 

bovenkant naar beneden op de watte bevestigd. Vier biotoetsen met niet voorbehandelde 
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bladeren dienden als controle. Op elke biotoets werden 15-30 adulte wijfjes van de gevoelige 

T. urticae stam gezet. Vijf dagen later werd de proef geëvalueerd (zie 6.2). 

 

7.5 Translocatie via het blad 

Een glazen schaal (18,5 cm diameter x 2,8 cm) werd gevuld met een spinosadconcentratie van 

960 ppm. Vervolgens werd één primair blad van een bonenplant ondergedompeld in deze 

oplossing (Figuur 7.5.1) 

Het andere primaire blad werd zo veel mogelijk uit de buurt van de oplossing gehouden. De 

bladsteel van de behandelde bladeren werden gemerkt met een groen lintje. Tien dagen later 

(bij 25±1°C, 43% RV en een 16/8 (L/D) fotoperiode (lichintensiteit: 1694±413 lux) werd 

zowel van het behandelde blad als het tegenovergestelde blad een biotoets gemaakt, in telkens 

4 herhalingen. Vijftien tot 20 adulte wijfjes van de gevoelige T. urticae stam werden op elke 

bladschijf gezet. Vier onbehandelde biotoetsen dienden als controle. 5 dagen later werd de 

proef geëvalueerd (zie 6.2). 

 

 
  Figuur 7.5.1: Onderdompelen van een bonenblad 
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8 Bepalen van de hoeveelheid spinosad in het blad met de 
RAPID Assay® Spinosad Test Kit A00178 

8.1 Werkingswijze van de Spinosad Test Kit 

Deze kit werd speciaal ontwikkeld voor de detectie van spinosad (spinosine A & D) in 

waterige oplossingen. Deze kit past het ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) principe 

toe. Hierbij wordt het te testen staal samen met enzym gelabeld spinosad (enzymconjugaat) in 

een proefbuis gepipetteerd. Daarna worden met antilichaam gecoate paramagnetische parels 

toegevoegd. Deze antilichamen hebben specifieke bindingsplaatsen voor spinosad. Zowel 

spinosad dat eventueel in het te onderzoeken staal zit als het enzymconjugaat concurreren 

voor binding op de antilichaambindingsplaatsen. Na een incubatieperiode wordt een 

magnetisch veld aangelegd met behulp van een magnetisch rekje (Figuur 8.1.1) voor het 

weerhouden van de paramagnetisch gecoate antilichamen in het proefbuisje. Vervolgens 

worden de ongebonden reagentia gedecanteerd. De op de parels weerhouden antilichamen 

zijn ofwel gebonden aan spinosad uit het onderzochte staal ofwel aan het enzymconjugaat, in 

verhouding met hun oorspronkelijke concentratie. Na decanteren worden de antilichamen 

gewassen met een wasoplossing. De aanwezigheid van spinosad wordt gedetecteerd door het 

toevoegen van enzymsubstraat (waterstofperoxide) en een chromogeen (3,3’,5,5’-

tetramethylbenzidine). Het enzymconjugaat dat gebonden is aan de antilichamen katalyseert 

de omzetting van het mengsel van substraat en chromogeen naar een gekleurd product. Na een 

incubatieperiode wordt deze reactie gestopt met een stopoplossing. Aangezien het 

enzymconjugaat in competitie was met het ongelabelde spinosad (in het staal) voor de 

bindingsplaatsen op de antilichamen, is de ontstane kleur omgekeerd evenredig met de 

concentratie spinosad in het staal: hoe donkerder de kleur, hoe lager de concentratie aan 

spinosad.  

   

Figuur 8.1.1: Magnetisch rekje en RaPID Assay Spinosad Test Kit 
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8.2 Samenstelling van de Spinosad Test Kit 

De RaPID Assay® Spinosad Test Kit (Strategic Diagnostics Inc., Newark) bestaat uit 

volgende onderdelen3: 

- antilichamen gebonden aan magnetische parels in een gebufferde zoutoplossing met 

bewaarmiddelen en stabilisatoren (65 mL) 

- enzymconjugaat (35 mL) 

- spinosine A standaardoplossingen: 3 concentraties (0,05; 0,25; 1,00 ng/mL) van 

spinosine A in een gebufferde zoutoplossing (4 mL van elke concentratie) met 

bewaarmiddelen en stabilisatoren 

- een controle: een spinosine A concentratie (± 0,5 ng/mL) in een gebufferde 

zoutoplossing (4 mL) 

- verdunner/zero-standaard (Spinosad Sample Diluent, SSD): een gebufferde 

zoutoplossing waarin geen spinosad aanwezig is 

- een kleuroplossing, bestaande uit waterstofperoxide en 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine 

opgelost in een organische base (65 mL) 

- stopoplossing: een 2 M zwavelzuuroplossing (60 mL) 

- was-oplossing: een gebufferde zoutoplossing met bewaarmiddelen en stabilisatoren 

(250 mL) 

- proefbuisjes uit polystyreen (die in het magnetisch rekje passen) 

 

Volgens de gebruikershandleiding is 0,03 ng/ml spinosad de laagste concentratie die met deze 

kit kan gemeten worden. De reactiviteit van de kit met andere mogelijk voorkomende 

componenten (b.v. methyloleaat, β-lactose…)  in waterige oplossingen is minimum 8000 keer 

lager dan met spinosine A en D. Naast de kit werd voor het vasthouden van de magnetische 

parels in het buisje, ook gebruik gemaakt van een magnetisch rekje (Strategic Diagnostics 

Inc., Newark), opgebouwd uit 2 afzonderlijke delen (rek en een magnetische basis), met plaats 

voor 5 proefbuisjes (Figuur 8.1.1).  

 

                                                 
3 bepaalde onderdelen van de kit werden zeer vaag beschreven zoals b.v. het enzymconjugaat, de stabilisatoren 
en bewaarmiddelen; dit is waarschijnlijk te wijten aan bewaren van het fabrieksgeheim 
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8.3 Staalname, extractie en analyse 

Van 4 verschillende spinosad concentraties (4,8/0,96/0,48/0,24 mg a.s/100mL) werd 100 mL 

toegediend aan tomatenplanten (5 tot 6 samengestelde bladeren) op Grodan rotswolblokjes 

(25,8±1°C, 24,1±0,8% RV, 16/8 (L/D)). Per concentratie werden er 3 herhalingen opgezet. Na 

10 dagen werd bij elke plant op dezelfde hoogte (in het midden van de plant) een bladstaal 

van ± 1g genomen. Extractie en analyse van spinosad in het plantenweefsel gebeurde 

grotendeels volgens de methode van Young et al. (2000). De stalen werden eerst in een 

mortier gehomogeniseerd met vloeibare stikstof. Na elke homogenisatie werd het materiaal 

(mortier, knots, lepel…) gereinigd met een 50% ethanol oplossing. Elk gehomogeniseerd staal 

werd overgebracht in een 50 mL steriele centrifugebuis (TTP®, Zwitserland) die dan in een 

vat met droog ijs werden gezet. Vervolgens werd elk staal aangelengd tot 50 mL maatstreep 

met een 80 % acetonitrile-oplossing. De stalen werden daarna gedurende 24 uur op maximum 

snelheid geschud met een Test-Tube Rotator (Model LD79, Labinco N.V., Nederland). De 

stalen werden intussen afgeschermd van het (zon)licht zodanig dat de hoeveelheid spinosad in 

het staal zo weinig mogelijk afgebroken werd. Daarna werden de stalen gecentrifugeerd (ALC 

Centrifuge 4237R, Analis, Namen) gedurende 5 minuten aan 2000 g bij 10°C. Na 

centrifugatie werd 1 ml supernatans overgebracht in een Eppendorf® en werden deze bij 25°C 

ingedampt onder vacuüm (Figuur 8.3.1).  

 

 
Figuur 8.3.1: Vacuümkamer (met waterstraalpomp) 
gebruikt voor het indampen van de stalen 

 
Daarna werden de extracten zodanig verdund met Spinosad Sample Diluent tot de spinosad 

concentraties ongeveer in het midden van het bereik van de standaard calibratie curve  lagen. 
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Vervolgens werden ze met de RaPID Assay ® Spinosad Test Kit geanalyseerd. Een uur voor 

de analyse werd de kit uit de koelkast gehaald zodat alle ingrediënten bij gebruik op 

kamertemperatuur kwamen. De analyse werd uitgevoerd volgens onderstaand protocol: 

 
1. Label 5 proefbuisjes en plaats ze in het daartoe bestemd rekje (verwijderd van zijn 

magnetische basis) (Figuur 8.3.2).  

 

 
       Figuur 8.3.2: Schema van een magnetisch rekje: S = staal, C = controle, B = blanco 

 

Per analyse konden slechts 3 stalen (S1,2,3) geanalyseerd worden. De 2 andere 

testbuisjes waren voorbehouden voor de spinosine A controle (±0,05 ng/ml) (C) en 

een blanco staal (SSD) (B).  

 
2. Breng 200 μL van het staal, de controle of blanco in het proefbuisje 

3. Meng (draai heen en weer, vermijd hevig schudden) de oplossing met 

paramagnetische deeltjes en voeg hieraan 500 µL toe in elk proefbuisje 

4. Vortex gedurende 2 seconden op lage snelheid (vermijd schuimen) 

5. Laat gedurende 30 minuten incuberen 

6. Plaats het rekje in zijn magnetische basis en laat gedurende 2 minuten incuberen 

7. Decanteer de proefbuisjes (houdt rekje en magnetische basis goed vast) en droog 

zachtjes de randen van elk proefbuisje op keukenpapier 

8. Voeg 1 mL was-oplossing toe aan elk proefbuisje en laat opnieuw 2 minuten 

incuberen in het magnetisch rek 

9. Idem als in 7 

10. Herhaal stap 8 en 9 

11. Verwijder het rekje van zijn magnetische basis en voeg 500 µL kleuroplossing aan 

elke proefbuisje toe. 

12. Vortex 2 seconden (vermijd schuimen) 

13. Laat gedurende 20 minuten incuberen bij kamertemperatuur 

14. Voeg 500 µL stopoplossing toe 

 S1  S2  S3  C  B 

Magnetisch rekje(bovenkant) 
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15. Breng stalen, blanco en controle over in een microtiterplaat (Cellstar, Greiner Bio-one, 

Duitsland) en lees af op 450 nm met een fotospectrometer (Powerwave X340, Biotek 

Instruments Inc., Winooskie) ten laatste 15 minuten na het toedienen van de 

stopoplossing 

 

De gemiddelde absorbantiewaarde van elk staal, blanco (B) en controle (C) werd gedeeld 

door de gemiddelde absorbantiewaarde (B0) van het blanco staal en uitgedrukt als %B/B0. Via 

interpolatie werd met de standaardcurve de spinosadconcentratie (ng/mL) berekend. De 

absorbantiewaarde van de controle was een indicator voor de betrouwbaarheid. Indien %B/B0 

van de controle, gemeten bij de analyse van de stalen, afweek van die van de standaardcurve, 

werd het verschil opgeteld/afgetrokken bij de %B/B0
 van de stalen. De standaardcurve werd 

opgesteld door een analyse (Figuur 8.3.3) met de spinosine A standaardoplossingen 

(1,0/0,25/0,05 ng/mL) uit te voeren i.p.v. met de plantenstalen. % B/B0, van de spinosine A 

standaarden werden uitgezet op de verticale (Y) logit-as in functie van de spinosine A 

concentratie (pg/ml) op de horizontale (X) logaritmische as. Elke dag dat er stalen werden 

geanalyseerd werd een standaardcurve opgesteld.  

 

 

Figuur 8.3.3: Resultaat van een analyse met spinosine A standaards voor het 
opstellen van een standaardcurve (v.l.n.r. 0,05; 0,25; 0,5; 1; 0 ng spinosine 
A/mL) 

8.4 Extractiecoëfficiënt 

200 µL van een 0,24 ppm spinosad (Tracer®) oplossing werden met een 200 µL pipet als 

kleine druppels verdeeld over ± 1g bladstaal van tomaten. Deze bladstalen werden vervolgens 
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een uur te drogen gelegd. De stalen werden daarna geëxtraheerd en geanalyseerd op dezelfde 

manier als de stalen.  

9 Analyse van de gegevens 

De meeste proeven werden uitgevoerd met 4 herhalingen. Dit is echter niet voldoende voor 

een normale verdeling van de gegevens (en dus ook niet voor het uitvoeren van een ANOVA-

analyse).  

Alle toxiciteitsproeven met biotoetsen werden verwerkt met met POLO-PC (LeOra software, 

Berkely, USA). De bekomen mortaliteitswaarden werden gecorrigeerd voor natuurlijke 

mortaliteit met de formule van Abott (1925) door het programma zelf. Bij systemische 

toxiciteitsproeven met volledige planten werd de toxiciteit van de aangegoten dosissen 

uitgedrukt als % controle (100-(Nt/Nc*100) met Nt het aantal mijten in de behandeling en Nc 

het aantal mijten in de controle. Om te onderzoeken of er significante verschillen bestonden 

tussen 2 groepen, werd een niet–parametrische Mann-Whitney test (p > 0,05) uitgevoerd met 

SPSS 11.0 (Statistical Package for Social Sciences). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATEN & BESPREKING 
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1 Toxiciteit via residueel contact 

1.1 Symptomen na residueel contact met spinosad 
 
Resultaten 

De resultaten van de symptomen na residueel contact van T. urticae met spinosad zijn 

weergegeven in Tabel 1.1.1 en Figuur 1.1.1. Met het aantal dode mijten per bladschijf wordt 

het aantal mijten bedoeld dat op de bladschijf is gestorven of verdronken is in de watte. 

Tabel 1.1.1: % dode mijten (gestorven op de bladschijf of verdronken)/bladschijf (A), % verdronken 
mijten/bladschijf (B), gemiddeld aantal eitjes/levend wijfje (C) 1, 7 en 48 uur na residueel contact van 
mijten van de gevoelige T. urticae stam met bladschijven bespoten met 0,9 mL van een 1920 en 0 ppm 
spinosad oplossing 

1920 ppm 0 ppm Tijd 

(uur) A1 (±SE) B (±SE) C (±SE) A (±SE) B (±SE) C (±SE) 

1 

7 

48 

3±1,9 

33±7,9 a 

100 

3±1,9 

27±4,4 

0,03±0,01 

0,41±0,09 b 

1±1 

4±0 c 

5±1 

1±1 

4±0 

0,12±0,02 

0,84±0,06 d 

1 gemiddelden (±SE) die in dezelfde rij gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet significant verschillend 
(Mann Whitney; p > 0,05) 
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Figuur 1.1.1: (links) %  dode mijten (gestorven op de bladschijf + verdronken) /bladschijf  1 tot 7 uur na 
residueel  contact van T. urticae met bladschijven behandeld met een 1920 ppm spinosad oplossing of 
gedestilleerd water (rechts) gemiddeld aantal eitjes per levend wijfje 1 tot 7 uur na residueel contact van 
T. urticae met bladschijven behandeld met een 1920 ppm spinosad oplossing of gedestilleerd water 
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Bespreking 

Spinosad heeft een significant effect op de overleving van T. urticae. Zeven uur na het begin 

van de proef was bij de behandelde bladschijven reeds 33% van het oorspronkelijk aantal 

mijten gestorven op de bladschijf of verdronken in de vochtige watte tegenover 4% bij de 

controle. Mijten die stierven op het bladoppervlak geraakten eerst verlamd vooraleer 

uiteindelijk langzaam te sterven. Op de met spinosad behandelde bladschijven waren na 48 

uur alle mijten gestorven op de bladschijf ofwel verdronken en werd er geen bladschade 

vastgesteld. De fecunditeit van T. urticae wijfjes op bladschijven behandeld met spinosad was 

ook significant lager (48 % t.o.v. de controle) (Figuur 1.1.1). Deze symptomen komen 

grotendeels overeen met deze beschreven voor insecten: verlamming, stoppen met voeden en 

reductie van ovipositie. Hyperexcitatie werd echter niet waargenomen. Yoo & Kim (2000) 

stelden ook vast dat de invloed van spinosad op de ontluikingsgraad van eitjes van T. urticae 

zo goed als verwaarloosbaar was. Wanneer bladschijven van bonenplanten (Phaseolus 

vulgaris cv. Humilis Alefeld) werden bespoten met 50 ppm spinosad bedroeg de 

ontluikingsgraad 90% t.o.v. 100% bij de controle.  

Het groot aandeel verdronken mijten (82%) op het totaal aantal dode mijten verantwoordde 

ook de wijze waarop de LC50 voor T. urticae na residueel contact met spinosad (zie 1.2) werd 

bepaald.  

 

1.2 Toxiciteitsproeven via residueel contact op bladschijven 

Resultaten 

De geteste spinosad concentraties voor zowel de gevoelige, bifenazaat-, chloorfenapyr- als 

multiresistente stam waren 240, 120, 60, 30, 15 mg a.s. spinosad/L en een controle. LC50-

waarde, chi2, 95% betrouwbaarheidsinterval en de helling van de probit-rechte werden voor 

alle stammen berekend met POLO-PC en zijn weergegeven in Tabel 1.2.1. De LC50-waarden 

zijn gebaseerd op het totaal aantal gestorven mijten op de bladschijf en het aantal verdronken 

mijten.  
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Tabel 1.2.1: LC 50 (ppm), aantal testorganismen (n), chi2 (+ vrijheidsgraden), helling van de probitrechte, 95% 
betrouwbaarheidsiterval (BI) en resistentiefactor (RF) van spinosad voor verschillende stammen van T. urticae, 
bepaald met biotoetsen 

T. urticae stam     n LC50   χ2
 (+df) helling BI RF 

gevoelig 

multiresistent 

bifenazaat resistent 

chloorfenapyr resistent 

374 

332 

   491 

470 

22,13 

113,09 

11,96 

115,67 

21,66 (18) 

13,19 (14) 

37.084 (18)  

32.15 (18) 

2,95±0,36 

2,48±0,45 

1,1±0,18 

1.571±0.22 

[17,2 -26,79] 

[85,02 – 144,55] 

[1,44- 25,79] 

[53,56 – 185,50] 

1 

5,1 

0,55

5,2 

 
Bespreking 

De  χ2 – waarden in Tabel 1.2.1 werden getoetst aan de kritisch getabelleerde waarde van een 

  χ2 – verdeling (α = 5%). Enkel de gevoelige en multiresistente stam voldeden aan een dosis-

respons verdeling. De resistentiefactoren (RF) werden berekend door de LC50 waarden van de 

verschillende resistente stammen te delen door deze van de gevoelige stam. De LC50 van 

spinosad (22 ppm) voor de gevoelige T. urticae stam komt min of meer overeen met deze 

bekomen door Crouse et al. (2001). Bij biotoetsen waarbij men spinosineresidu’s (volume 

spuitvloeistof werd niet vermeld) liet drogen op bladeren en waarbij na 4 dagen de mortaliteit 

werd bepaald, bedroeg de LC50 voor T. urticae 5,3 en 19 ppm voor respectievelijk spinosine 

A en D. 

In Tabel 1.2.2 zijn de LC50-waarden van enkele acariciden weergegeven. Deze waarden 

werden op analoge manier bekomen als in dit werk; de bladschijven waren echter bedekt met 

minder spuitvloeistof: 1,5 mg spuitvloeistof per cm2 (Van Leeuwen et al. 2005). Om 

vergelijking mogelijk te maken werden de waarden hiervoor gecorrigeerd. Hierbij moet dan, 

in tegenstelling tot de LC50 bepaling van spinosad, nog rekening gehouden worden met het 

feit dat deze LC50-waarden enkel gebaseerd zijn op het aantal dode mijten en dat dus de 

verdronken mijten aan de rand van de bladschijven niet meegeteld werden. 

De LC50 van spinosad voor de gevoelige T. urticae stam ligt in hetzelfde bereik als 

broompropylaat, dicofol, fenbutatinoxide maar was veel hoger in vergelijking met recent 

ontwikkelde acariciden als acequinocyl, bifenazaat, chloorfenapyr en spirodiclofen. 

Bovendien heeft spinosad (~ spinosine) ook een beperkte residuele activiteit (zie 

Literatuurstudie: 1.9). Deze laatste is naast een hoge toxiciteit de cruciale factor voor een 

goed acaricide (Sparks et al. 2001). Indien eitjes van T. urticae 6 tot 10 dagen na behandeling 

tot ontwikkeling zouden komen, is de grootste hoeveelheid spinosad reeds afgebroken door 

fotodegradatie en zou het effect zo goed als nihil zijn. Andere meer toxische spinosines of 
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spinosoiden, zoals spinosine O of 3'-O-n-butyl spinosine A, zouden, indien ze commercieel 

beschikbaar zouden zijn, dus niet voor een betere bestrijding zorgen (Sparks et al. 2001).  

Tabel 1.2.2: LC50 (ppm) waarden en resistentiefactor (RF) van enkele acariciden voor zowel de 
gevoelige als de multiresistente stam, gewijzigd voor 2,0 mg spuitvloeistof/cm² (Van Leeuwen et 
al. 2005) 

LC50  RF  

gevoelige stam 
 

multiresistente stam 
 

 

Abamectine 

Bifenazaat 

Bifenthrin 

Spirodiclofen 

Chloorfenapyr 

Fenbutatinoxide 

Broompropylaat 

Dicofol 

0,23 

1,2 

4,1 

5,9 

3,8 

15,5 

19,2 

22,7 

0,23 

2,6 

>10000 

3,3 

578,1 

> 10000 

479,9 

> 10000 

1 

2,2 

>1851 

0,5 

154,4 

> 500 

24,9 

> 333,3 

 

De matige toxiciteit na residueel contact van spinosad voor T. urticae werd ook bevestigd bij 

veldproeven met Conserve® (Cowles et al. 2000, Tjosvold & Chaney 2001). Populaties van T. 

urticae op vlinderstruik (Buddleia davidii cv. White Profusion) konden enkel bestreden 

worden wanneer spinosad (Conserve®), met concentraties tussen 50 en 200 mg a.s. 

spinosad/L, werd gebruikt in combinatie met het adjuvant Dyne-Amic (een mengsel van 

plantaardige olie en organosiliconen die de oppervlaktespanning doet verlagen) (Cowles et al. 

2000).  

De toxiciteit van spinosad (Tabel 1.2.1) was voor zowel de multiresistente als de 

chloorfenapyr resistente stam 5 maal lager (RF ~ 5). Dergelijke stammen zullen dus hoogst 

waarschijnlijk niet bestreden worden bij bladbespuitingen met spinosad bij frequent gebruikte 

dosissen van 240 mg/L (100-200 mL/plant). Deze resultaten waarschuwen voor de eventuele 

verschillen in gevoeligheid die er kunnen bestaan tussen veldstammen, vermoedelijk 

veroorzaakt door kruisresistentie met andere acariciden. Spinosadresistentie werd reeds 

waargenomen bij veldpopulaties van Plutella xylostella en Lyriomiza trifolii (Zhao et al. 

2002, Ferguson 2004, Sayyed et al. 2004). 

De helling van de probitrechten in Tabel 1.2.1 geeft de verandering in mortaliteit per eenheid 

verandering in concentratie weer. Een minder steile helling duidt op een meer heterogene 
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respons van een T. urticae stam op de werkzame stof (Robertson & Preisler 1992). Alle 

hellingen van de verschillende stammen waren over de hele lijn zeer zwak en duidden op een 

heterogene respons. De helling van de gevoelige en de multiresistente stam was groter dan die 

van de chloorfenapyrresistente stam. Een kleine concentratiewijziging zal bij de 

chloorfenapyrresistente stam dus een minder groot effect veroorzaken (~ meer heterogene 

respons) als bij de multiresistente en de gevoelige stam. Deze meer heterogene respons is 

waarschijnlijk te wijten aan een verschil in detoxificatie-enzymen. 

 

Indien men spinosad in de praktijk als bladbespuiting toch zou willen toepassen voor de 

bestrijding van T. urticae en men resistentieontwikkeling wil vermijden moeten dosissen 

gebruikt worden die hoog genoeg zijn voor het doden van alle genotypen. Hiervoor is het 

opstellen van een basistoxiciteit (base-line toxicity) van spinosad voor een uitgebreide reeks 

van T. urticae veldstammen van verschillende oorsprong echter een mininum vereiste. 

 

1.3 Synergisten 

1.3.1 Bepalen van de hoogste niet toxische concentratie van synergisten voor T. urticae 

In dit deel werd de impact nagegaan van de synergisten DEF en PBO op het effect van 

spinosad. 

 

Resultaten 

Voor het bepalen van de hoogste niet toxische concentratie van DEF en PBO werd van beide 

synergisten een dosis-respons reeks aangelegd m.b.v. biotoetsen. Er werd gebruik gemaakt 

van de gevoelige T. urticae  stam. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 1.3.1.  
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Figuur 1.3.1: Dosis-responsreeks van DEF en PBO voor de gevoelige T. urticae stam 

Bespreking 

Uit Figuur 1.3.1 blijkt dat de hoogste niet toxische concentratie (mortaliteit < 20%) voor 

zowel DEF en PBO 2000 ppm was. Deze concentratie werd uiteindelijk gebruikt om de 

mijten van de gevoelige T. urticae stam voor te behandelen. 

 

1.3.2 Toxiciteitsproef met mijten van de gevoelige T. urticae stam voorbehandeld met 
synergisten 

Resultaten 

Een concentratie van 2000 ppm PBO of DEF werd op bladschijven gespoten. Nadat de 

spuitvloeistof was opgedroogd was, werden er mijten van de gevoelige T. urticae stam 

opgezet. Deze mijten werden de dag erna overgezet op biotoetsen bespoten met 240, 120, 60, 

30, 15 mg a.s. spinosad/L. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 1.3.1 en Figuur 1.3.2 

Synergistratio’s werden berekend door de LC50 van de onbehandelde stammen te delen door 

die van de voorbehandelde stam. 

Tabel 1.3.1: LC 50 (ppm), aantal testorganismen (n), chi2 (+ vrijheidsgraden), helling, 95% 
betrouwbaarheidsinterval (BI) en synergistratio (SR) van spinosad voor zowel  mijten van de gevoelige T. 
urtica stam die niet behandeld waren als voor mijten die voorbehandeld waren met DEF en PBO 

Stam n LC50    χ2 (+df) helling    BI  SR 

onbehandeld 

voorbehandeld met DEF 

voorbehandeld met PBO 

374 

201 

221 

22,12 

17,09 

24,92 

 21,66 (18) 

 7,20 (8) 

 7,31 (8) 

2,95±0,36

2,68±0,52

2,64±0,42

[17,20-26,79] 

[10,48-22,89] 

[17,06-32,45] 

1 

1.29 

0.89 
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Figuur 1.3.2: Dosis-respons proef van spinosad, m.b.v. biotoetsen, met de gevoelige stam 
van T. urticae, waarbij mijten ofwel niet ofwel met PBO of DEF werden voorbehandeld 

Bespreking 

De χ2 – waarden van de stammen, berekend via POLO-PC,  werden getoetst aan de kritisch 

getabelleerde waarde van een   χ2–verdeling (α = 5%). Zowel de DEF als PBO 

voorbehandelde stam voldeden aan een dosis-respons verdeling (Figuur 1.3.2). Bij de twee 

voorbehandelingen met synergisten werd door POLO-PC, in vergelijking met de gevoelige 

stam geen significant verschil in gevoeligheid voor spinosad waargenomen: er was geen 

significant verschil in de helling, LC50 en intercept van de probitrechte van de voorbehandelde 

stammen in vergelijking met die van de onbehandelde stam. De lage synergistratio’s 

bevestigden dit nog eens. Vermoedelijk spelen detoxificatie-enzymen, zoals esterasen en 

mono-oxygenasen, dus geen rol in het detoxificatiemechanisme van T. urticae voor spinosad. 

Zhao et al. (2002) bevestigde dit ook voor insecten. PBO en DEF hadden geen significant 

effect op de toxiciteit van spinosad voor een resistente kolonie van de koolmot Plutella 

xylostella (Lepidoptera).   

Het feit dat detoxificatie-enzymen waarschijnlijk geen rol spelen in het 

detoxificatiemechanisme is wel in strijd met een eerder gestelde hypothese in dit werk (zie 

1.2: helling probitrechte). Vermoedelijk is de verminderde gevoeligheid van resistente 

stammen dus te wijten aan een ander resistentiemechanisme (gewijzigde targetsite?). 
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2 Toxiciteit via systemische werking 

2.1 Systemische toxiciteitsproeven 

2.1.1 Systemische toxiciteitsproeven met bonen 

Resultaten 

In een eerste experiment werd 100 mL van 9,6; 4,8; 2,4; 1,2; 0,96; 0,48 en 0 mg a.s. 

spinosad/100 mL elk aan 4 planten toegediend. Na 5 en 12 dagen werden biotoetsen uit deze 

planten genomen, mijten van de gevoelige T. urticae stam erop gezet, na 5 dagen geëvalueerd 

en data verwerkt met POLO-PC. In Tabel 2.1.1 zijn de resultaten weergegeven. 

 

Tabel 2.1.1: LC50 (mg a.s. spinosad/plant) , aantal testorganismen (n), chi2 (+ vrijheidsgraden (df)), 
helling en 95% betrouwbaarheidsinterval  (BI) van spinosad voor de gevoelige T. urticae stam, 5 en 12 
dagen na aangieten van bonenplanten met 100 mL van de verschillende spinosad concentraties (mg a.s. 
spinosad/100mL), geëvalueerd met biotoetsen 

Tijdstip n LC50    χ2 (+df) Helling    BI  

5 dagen na aangieten  

12 dagen na aangieten 

391 

527 

5,60 

2,35 

13,44 (12) 

44,84 (18) 

2,95±0,59 

2,45±0,23 

[4,39-7,0] 

[1,72-3,05] 

 

 

In een tweede experiment werd 100 mL van 9,6; 4,8; 2,4; 0,96; (0,48) en 0 mg a.s. 

spinosad/100mL bij bonenplanten aangegoten, telkens met 4 herhalingen. Vijf dagen daarna 

werden deze planten geïnfecteerd met adulte T. urticae mijten. Dit experiment werd voor 

zowel de gevoelige als multiresistente T. urticae stam gedaan. In Tabel 2.1.2 en Tabel 2.1.3 

wordt het gemiddeld aantal bewegende mijtenstadia van respectievelijk de gevoelige en de 

multiresistente T. urticae stam, 13 dagen na aangieten van spinosad, weergegeven.  

 

Tabel 2.1.2: gemiddeld aantal bewegende mijtenstadia (ξ) en % controle van de gevoelige T. urticae stam 
op bonenplanten, 13 dagen na aangieten van 100 mL van een spinosad concentratie (mg a.s. 
spinosad/100mL) (infectie 5 dagen na aangieten) 

 9,6 4,8  2,4  0,96 0  

 ξ (±SE) 36 (±24) 49 (±13)  119 (±28) 167 (±31) 296 (±24) 

% controle (±SE)1 87,7 (±8,1) a 83,4 (±4,4) a 59,5 (±9,5) b 43,5 (±10,5) b 0 (±8,1) c 
1 gemiddelden (±SE) die in dezelfde  rij gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet significant verschillend 
(Mann-Whitney; p > 0,05) 
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Tabel 2.1.3: gemiddeld aantal bewegende mijtenstadia (ξ) en % controle van de multiresistente stam op 
bonenplanten, 13 dagen na aangieten van 100 mL van een spinosad concentratie (mg a.s. spinosad/100mL) 

 9,6  4,8  2,4 0,96  0,48  0  

 ξ (± SE) 26 (±6) 62 (±16) 67 (±13) 79 (±8) 96 (±17) 71 (±3) 

% controle (±SE)1 64,0 (±8,5) 
a 

12,0 (±22,5) 
ac 

6,0 (±17,6) 
c 

0 (±11,3)  
c 

0 (±23,9) 
c 

0 (±4,2)
c 

1 gemiddelden (±SE) die in dezelfde rij gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet significant verschillend 
(Mann-Whitney; p > 0,05) 
 
 
Bespreking 
 
De dosis-respons proef van beide stammen werd uitgezet in Figuur 2.1.1. Het verschil in 

respons tussen de 2 stammen kan op deze wijze beter vergeleken worden.  

mg spinosad/bonenplant

%
 c

on
tro

le

0

20

40

60

80

100

gevoelige T. urticae stam
multiresistente T. urticae stam

0                 0,96               2,4                 4,8                9,6

 
Figuur 2.1.1: Systemische toxiciteitsproef met zowel de 
gevoelige als multiresistente T. urticae stam op 
bonenplanten, na aangieten van 100 mL van verschillende 
spinosad concentraties (mg a.s. spinosad/100mL) 
uitgedrukt in % controle 

 
Uit de resultaten in Tabel 2.1.1 blijkt dat spinosad een systemische werking heeft op T. 

urticae. Systemische werking van spinosad op T. urticae werd nog niet eerder vermeld in de 

literatuur. Bij een concentratie van 5,6 en 2,35 mg a.s. spinosad/plant, respectievelijk 5 en 12 

dagen na aangieten, bedroeg de mortaliteit van T. urticae op de bladschijven 50%. Hieruit 

blijkt dat de systemische toxiciteit significant steeg naarmate de tijdspanne tussen aangieten 
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van spinosad en de evaluatie groter werd. Vermoedelijk wordt spinosad slechts in kleine 

hoeveelheden opgenomen en hoe langer de tijdspanne na aangieten, hoe meer spinosad er in 

de plant kan worden opgenomen. Hoe langer de proef duurde, hoe meer voedingsoplossing er 

ook werd aangegoten en hoe meer spinosad er waarschijnlijk in oplossing en beschikbaar was 

voor de plant. Op basis van deze resultaten werd beslist om de systemische toxiciteitsproeven 

met volledige planten pas 10 tot 13 dagen na aangieten van spinosad te scoren.  

De resultaten in Tabel 2.1.2 en Tabel 2.1.3 bevestigden de systemische werking van spinosad 

in proeven met volledige planten. Bij 9,6 mg a.s. spinosad/plant werd 87,7% van de mijten 

van de gevoelige T. urticae stam bestreden. Uit Figuur 2.1.1 blijkt dat er een duidelijk 

verschil is tussen % controle van de multiresistente en de gevoelige stam. Enkel bij 9,6 mg 

a.s. spinosad was % controle bij de multiresistente stam significant verschillend met van die 

van de controle, terwijl dit eveneens bij 4,8; 2,4 en 0,96 mg a.s. spinosad was voor de 

gevoelige T. urticae stam. Uit de experimenten bleek ook dat voor beide stammen met de 

hoogste spinosad concentratie geen volledige bestrijding bekomen werd. Deze proef 

bevestigde de reeds eerder gevonden lagere gevoeligheid voor spinosad van de multi- en 

chloorfenapyr resistente T. urticae stam (zie 1.2) na residueel contact met spinosad. 

 

De systemiciteit van spinosad werd nog niet eerder beschreven. Daarom werd gezocht naar 

een mogelijke verklaring van dit verschijnsel. Spinosine A en D hebben een pKa 

(dissociatiegraad) van respectievelijk 8,1 en 7,8 en kunnen als zwakke basen worden 

beschouwd. Ze zijn ook lipofiel met een log P (octanol-waterpartioneringscoëfficiënt) van 

respectievelijk 4,01 en 4,53 bij pH 7.  

Er zijn 3 processen die bijdragen tot de opname van basen in de wortels (Inoue et al. 1998): 

- accumulatie van kationen als gevolg van het Nernst-effect 

- accumulatie in de cel door ion trapping (indien de pH van een cel een lagere pH heeft 

dan die van de uitwendige oplossing) 

- partionering (van lipofiele stoffen) op de worteldeeltjes 

Het Nernst effect is het proces waarbij de negatieve lading van de plasmalemma, die de cel 

begrenst, leidt tot accumulatie van kationen. Dit proces is enkel van belang voor polaire 

stoffen, die een laag doordringingsvermogen hebben. Aangezien spinosad lipofiel (apolair) is 

(log P > 4 bij pH 7) moet met dit proces geen rekening gehouden worden voor een mogelijke 

verklaring voor de opname van spinosad. 

Basen zullen in hun niet-geïoniseerde vorm de membraan van een plantencel sneller 

penetreren via diffusie dan hun geprotoneerde vorm (kationen). Eens dat zij zich in de 
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membraan bevinden worden deze basen geprotoneerd tot kationen en accumuleren deze in de 

plantencel op voorwaarde dat de pH van de uitwendige oplossing hoger is dan die van de 

plantencel (ion trapping). Deze redenering kan verduidelijkt worden aan de hand van de 

Henderson-Hasselbach vergelijking voor zwakke basen (Janssen 2005): 

 

[ ]
[ ]dgeïoniseerniet

dgeïoniseerpHpKa
−

=− log  = log (I/NI)   

 

met pKa = dissociatiegraad van een stof; die pH waarbij een zuur of base groep van  

die stof voor 50 % is geïoniseerd 

       pH = zuurtegraad van de oplossing 

Stel de pH van de oplossing in het linkse compartiment (Figuur 2.1.2) is gelijk aan 8 

(voedingsoplossing) en dat van het rechtse gelijk aan 7,5 (plantencel (cytoplasma)). De 

verdeling van de niet-geïoniseerde en geïoniseerde vorm van spinosine A (pKa 8,04) in het 

rechtse als linkse compartiment is dan als volgt: 

 

    compartiment voedingsoplossing        compartiment plantencel 

                         pH 8 

   8,04 - 8 = log (I/NI) 

  100,04 = (I/NI) 

                 109/100 = (I/NI) 

     pH 7,5 

8,04 – 7,5 = log (I/NI) 

100,54= (I/NI) 

347/100= (I/NI) 

   Figuur 2.1.2: Toepassing van de Henderson-Hasselbach vergelijking voor spinosad 

 

De niet geïoniseerde component van spinosad zal uit het linkse compartiment via diffusie 

migreren naar het rechtse en er geprotoneerd worden door de lagere pH. Deze diffusie gaat 

door tot er zich een evenwicht heeft ingesteld tussen beide compartimenten. In de plantencel 

kan hetzelfde proces zich nog eens voltrekken tussen het cytoplasma (pH 7,5) en de vacuole 

(pH 5). Inoue et al. (1998) heeft nu aangetoond dat bij voedingsoplossingen met een hoge pH 

(pH = 8) basen (van ± pKa 9) met variërende log P (0,3-4,6) hoofdzakelijk via ion trapping in 

de wortels worden opgenomen. In dit eindwerk werden de spinosad concentraties aangemaakt 

met gedeïoniseerd water (pH 7). De dagen daarop werd alkrisalvoedingsoplossing toegediend 

met een pH van ±7 (zie Materiaal en Methoden). Aangezien deze voedingsoplossing niet 

gebufferd was, varieerde deze pH waarschijnlijk. Dit bleek ook bij het meten van de pH van 
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oplossingen die uit rotswolblokjes, gedurende 24 uur verzadigd met alkrisal 

voedingsoplossing, werd geperst: de pH was gestegen van ±7 naar ±8. Alhoewel de pKa van 

spinosad lager is dan die van de basen, gebruikt in de experimenten van Inoue et. al. (1998), 

zal spinosad, bij aangieten van de alkrisal voedingsoplossing, dus waarschijnlijk in beperkte 

mate (zie hierboven) via ion trapping in de wortels worden opgenomen. 

Een derde proces verantwoordelijk voor opname in de wortels is partionering (binding) op de 

wortels. Dit is het belangrijkste proces voor lipofiele stoffen (log P > 4 ) en zal stijgen 

wanneer de pH van de voedingsoplossing stijgt, aangezien de log P toeneemt met stijgende 

pH (Inoue et al. 1999). Spinosine A en D hebben respectievelijk een log P van 4,01 en 4,53 

bij pH 7 en zullen dus hoofdzakelijk via partionering worden opgenomen. 

Het effect van een hoge pH op ion trapping en partionering wordt mogelijks tegengewerkt 

door de lagere oplosbaarheid (opneembaarheid) van spinosad bij hogere pH. De formulering 

van Tracer® is vermoedelijk wel zo samengesteld zodat spinosad een constante oplosbaarheid 

heeft (nodig bij bladbespuiting) bij variërende pH.  

 

Translocatie van een chemische stof vanuit de wortels naar de boven gelegen delen wordt 

bepaald door dezelfde fysisch chemische eigenschappen als bij opname en is in verhouding 

met de hoeveelheid opgenomen in de wortels (Inoue et al. 1998). Vooraleer een stof in het 

xyleem geraakt is transport door de plasmalemma van de endodermis, aan elkaar gehecht met 

de band van Caspary, naar het xyleem echter noodzakelijk (Figuur 2.1.3). De efficiëntie 

waarmee stoffen vanuit de wortels naar het xyleem worden getransporteerd kan beschreven 

worden door de transpiratie stroom concentratie factor (TSCF, verhouding van de 

concentratie chemische stof in het xyleem over die in de voedingsoplossing). In Figuur 2.1.4   

wordt de TSCF in functie van de log P weergegeven (Chamberlain & Bromilow 1991). Een 

log P van 2 -3 (matig lipofiel) en een pKa van 7,5 tot 8 zou optimaal zijn voor een hoge TSCF 

(Inoue et al. 1998). Aangezien spinosine A en D bij pH 7 een log P hebben van 4,01 en 4,53 

zal dit vermoedelijk het transport van spinosad naar het xyleem sterk reduceren (lage TSCF) 

en zal er waarschijnlijk maar een beperkte hoeveelheid spinosad via het xyleem in het blad 

terecht komen. Chemische stoffen, zoals spinosine A en D, met een pKa > 8 en een log P >> 

4 worden niet in het floeem (pH 8) opgenomen.  
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Figuur 2.1.3: Transport doorheen de cortex en de endodermis van de wortel (Dedonder  2002) 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1.4: Verband tussen TSCF en log P voor verschillende 
pesticiden (Chamberlain & Bromilow 1991) bij verschillende 
plantenspecies 
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Eens dat spinosad in het xyleem is geraakt moet het na transport vanuit het xyleem in de 

parenchymcellen (Figuur 2.1.5) geraken. Het zijn namelijk deze cellen die worden aangeprikt 

door de spintmijten. Voor dit transport werd echter met de beschikbare literatuurgegevens 

geen mogelijke verklaring gevonden. 

 

 
Figuur 2.1.5: Dwarse doorsnede van een blad (Dedonder 2002) 
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2.1.2 Systemische toxiciteitsproef met tomaten op rotswol 

Resultaten 

In een eerste systemische toxiciteitsproef met tomaten werd 100 mL van de concentraties 9,6; 

4,8; 2,4; 0,96 en 0 mg a.s. spinosad/100 mL telkens aan 4 planten aangegoten. Drie dagen 

ervoor werden er mijten van de gevoelige T. urticae stam opgezet. Bij de concentraties 9,6 mg 

tot 2,4 mg a.s. spinosad/plant werden, 10 dagen na aangieten, er op de tomatenplanten echter 

geen mijten meer waargenomen (100% controle). Daarom werd een nieuwe dosis-respons 

reeks aangelegd met de concentraties 0,96; 0,48; 0,24 en 0 mg a.s. spinosad/100mL. In Tabel 

2.1.4 worden de resultaten weergegeven. 

Tabel 2.1.4: % controle en gemiddeld aantal bewegende stadia van de gevoelige T. urticae stam op 
tomatenplanten (ξ), 10 dagen na aangieten van 100 mL van een spinosad concentratie (mg a.s. 
spinosad/100mL)  

 9,6  4,8 2,4  0,96  0  

ξ (+ SE)1 0 (±0) 0 (±0) 0 (±0) 0 (±1) 257 (±41) 

% controle(±SE)1 100 (±0) a 100 (±0) a 100 (±0) a 99,6 (±0,4) a 0 (±16) b 

 0,96  0,48  0,24  0  

ξ (± SE) 

% controle(±SE)1 

0 (±1) 

99,7 (±0,1) a 

15 (±8) 

96,9 (±1,7) b

354 (±147) 

27,8 (±30) c 

490 (±76) 

0 (±15,4) c 
1 gemiddelden (±SE) die in dezelfde rij gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet significant verschillend    
  (Mann-Whitney; p > 0,05) 
 

 

 

Bespreking 

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat spinosad een significante systemische werking heeft op T. 

urticae bij tomatenplanten. Pas vanaf 0,96 mg a.s.spinosad/plant neemt het gemiddeld aantal 

mijten per plant significant toe. 0,48 mg a.s./plant is de laagste concentratie die nog een effect 

had dat significant verschilde van de controle. De resultaten werden vergeleken  met deze 

bekomen op bonen en daartoe samengevat in Figuur 2.1.6. 
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aangegoten spinosad concentratie (mg/plant)
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Figuur 2.1.6: % controle van mijten van de gevoelige T. urticae stam  op 
zowel bonen als tomatenplanten na aangieten van 100 ml van een 
spinosadconcentratie (mg a.s. spinosad/100mL) 

 
De systemische werking op T. urticae is significant beter bij tomatenplanten dan 

bonenplanten. Bij tomaten is 0,96 mg a.s./plant nog voldoende voor een volledige bestrijding 

van T. urticae, terwijl bij bonenplanten nog ongeveer 50% controle bekomen wordt bij deze 

concentratie. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat de bonenplanten die in deze proef 

werden gebruikt veel kleiner waren dan de tomatenplanten. Ter vergelijking: de bonenplanten 

wogen 4,7±0,8 g/plant, terwijl de tomatenplanten 67,4±12,2 g wogen. Hierdoor zou spinosad 

dus theoretisch gezien (bestrijding/plant, mg spinosad opgenomen/plant) beter moeten werken 

op bonen dan op tomaten. De systemische werking van spinosad aan zeer lage dosis (1 mg 

a.s. spinosad/plant) werd door Van de Veire (2005) ook bevestigd voor nimfen van de 

kaswittevlieg, Trialeurodes vaporarorium, op tomatenplanten gekweekt op rotswol. Een 

goede systemische werking van spinosad werd hierbij ook waargenomen op planten met een 

hoogte van 1,2-1,4 m. 

Een mogelijke verklaring voor het verschil in systemische toxiciteit tussen de 2 

plantensoorten kan gezocht worden in het verschil in opname van de alkrisal 

voedingsoplossing. Hoe meer alkrisal voedingsoplossing (pH 7,09) aangegoten wordt, hoe 

meer spinosad er waarschijnlijk in oplossing is, hoe meer er door de plant zal worden 
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opgenomen. De toegediende volumes alkrisal voedingsoplossing voor zowel bonen, tomaten 

als aardbeien zijn weergegeven in Tabel 2.1.5. 

Tabel 2.1.5: Aangegoten hoeveelheid alkrisal voedingsoplossing (mL) 
gedurende 10 dagen bij verschillende plantensoorten 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 gemiddelden (±SE) die in dezelfde kolom gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet 
significant verschillend  (Mann-Whitney; p > 0,05) 

 
Uit deze tabel blijkt dat tomatenplanten significant meer voedingsoplossing verbruikten dan 

bonen en aardbeien. Dit groter verbruik aan voedingsoplossing wordt waarschijnlijk, 

aangezien de proeven bij dezelfde klimaatsvariabelen werden uitgevoerd, veroorzaakt door 

een verschil in transpiratiesnelheid tussen tomaten en bonen. Transpiratie is de drijvende 

kracht achter wateropname en -transport. De transpiratiesnelheid van Phaseolus vulgaris L. 

cv. Noordhollandse bruine (E = 2,4 mmol m-2 blad s-1, Pons et al. 2001) is intrinsiek dan wel 

hoger dan die van Lycopersicon esculentum cv. Moneymaker (E = 1,52 mmol m-2 blad s-1, 

Nagel et al. 1994), als men rekening houdt met de volledige bladoppervlakte dan is de 

transpiratie van tomatenplanten (0,0342 mmol s-1, 5 tot 6 samengestelde bladeren met elk een 

oppervlakte van 45 cm2) beduidend hoger dan die van bonenplanten (0,0192 mmol s-1, 2 

primaire bladeren van elk 40 cm2). Hierdoor kan men ervan uitgaan dat ook de opgenomen 

hoeveelheid spinosad hoger ligt. 

Een andere mogelijke verklaring van de vorige hypothese is het feit dat de tomatenplanten in 

deze proeven een veel uitgebreider (waargenomen) wortelstelsel ontwikkeld hadden in de 

rotswolblokjes dan de bonenplanten. Een grotere hoeveelheid alkrisal 

voedingsoplossing/spinosad kon dus worden opgenomen/geaccumuleerd in de wortels. 

2.1.3 Systemische toxiciteitsproef met aardbeien 

Resultaten 

Honderd mL van de concentraties 9,6; 4,8; 2,4; 0,96 en 0,48 mg a.s. spinosad/100 mL werden 

aangegoten bij aardbeiplanten. De resultaten van de experimenten zijn weergegeven in Tabel 

2.1.6. 

 volume voedingsoplossing (mL) over 10 dagen1 

Bonen 

Tomaten 

Aardbeien 

700 ± 50 a 

1000± 50 b 

300 ± 50 c 
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Tabel 2.1.6: % controle en gemiddeld aantal mijten (ξ) van de gevoelige stam van T. urticae op 
aardbeiplanten, 10 dagen na aangieten van 100 mL van een spinosad concentratie (mg a.s. 
spinosad/100mL) 

 9,6  4,8  2,4  0,96 0,48 0  

 ξ (+ SE) 361 (±68) -1 - - - 398 (±143) 

% controle (±SE)2 9,3 (+17,3) a - - - - 0 (±35,8) a 

1 bij concentraties tussen 9,6 en 0 mg a.s. spinosad werden de mijten niet meer geteld aangezien er geen 
significant verschil was tussen de hoogste concentratie en de controle 
2 gemiddelden (±SE) die in dezelfde rij gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet significant verschillend    
  (Mann Whitney; p > 0,05) 
 
Bespreking 

Bij de hoogste aangegoten spinosad concentratie werd geen bestrijding van spint 

waargenomen. Het lage verbruik van alkrisal voedingsoplossing (~ lage transpiratiesnelheid) 

is hiervan waarschijnlijk de oorzaak (zie 2.1.2). Een ander verklaring is een mogelijk minder 

ontwikkeld wortelstelsel in vergelijking met dat van tomatenplanten. De systemiciteit van 

spinosad geldt dus niet voor alle plantenspecies. 

2.2 Invloed van substraten op de systemische werking van spinosad 

In deze experimenten werd de impact bepaald van het substraat waarin de planten opgekweekt 

werden op de opname en het effect van spinosad. 

Resultaten 

2.2.1 Substraatproef met bonenplanten 

Bij deze proef werden bonenplanten gezaaid op verschillende substraten en na 10-15 dagen 

elk aangegoten met 100 mL van 5 mg a.s. spinosad/100 mL. Na 13 dagen werd het aantal 

bewegende stadia van T. urticae op elke plant geteld. In Tabel 2.2.1 zijn de resultaten 

weergegeven.  

Tabel 2.2.1: gemiddeld aantal bewegende stadia van de gevoelige stam van T. urticae bij bonenplanten (ξ) 
op verschillende substraten, 13 dagen na aangieten van 100 mL van 4,8 mg a.s. spinosad/100mL (P = 
potgrond met 20% O.S., T/Z = 70% turf/30% rivierzand, Z/K = 95% zand/5% klei (bentoniet), Z = 
rivierzand, R = rotswol, C = controle: rotswol maar niet behandeld) 

 P T/Z Z/K Z R C 

 ξ (±SE)1 

 % controle 

37 (±10) 

14 (±23,3)  
ab 

35 (±7) 

18,6 (± 16,3) 
ab 

32 (±3) 

25,6 (±7,0) 
b 

28 (±5) 

34,9 (±11,6)  
b 

0 (±0) 

100 (±0) 
c 

43 (±2) 

0 (±4,7)    
a 

1gemiddelden (±SE) die in dezelfde rij gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet significant verschillend    
  (Mann Whitney; p > 0,05) 
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2.2.2 Substraatproef met tomatenplanten 

Een gelijkaardige substraatproef werd uitgevoerd met tomatenplanten. Resultaten zijn 

weergegeven in Tabel 2.2.2. 

Tabel 2.2.2: gemiddeld aantal bewegende stadia van de gevoelige stam van T. urticae bij tomatenplanten (ξ) op 
verschillende substraten, 10 dagen na aangieten van 4,8 mg a.s. spinosad (P = potgrond met 20% O.S., T/Z = 
turf/zand, Z/K = rivierzand/klei, Z = rivierzand, R = rotswol, C = controle: rotswol maar niet behandeld) 

 P T/Z Z/K Z R C 

ξ (±SE)1 

% controle (±SE) 

210 (±12) 

0 (±6,1)     
a 

195 (±16) 

1 (±8,1)     
a 

111 (±8) 

43,7 (±4,1) 
b 

82 (±36) 

58,4 (±18,3) 
b 

0 (±0) 

100 (±0) 
c 

197 (±14) 

0 (±7,1)  
a  

1gemiddelden (±SE) die in dezelfde rij gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet significant verschillend    
  (Mann Whitney; p > 0,05) 

 

Bespreking 
 
Om de resultaten beter te kunnen interpreteren werden ze samen uitgezet in Figuur 2.2.1.  
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Figuur 2.2.1: % controle van de gevoelige T. urticae stam bij bonen- en 
tomatenplanten op verschillende substraten (P = potgrond met 20% O.S., T/Z = 
70% turf/30% rivierzand, Z/K = 95% rivierzand/5% klei, Z = rivierzand, R = 
rotswol, C = controle: rotswol maar niet behandeld) na aangieten van 100 mL van 
4,8 mg a.s. spinosad/100 mL 

 

Uit Figuur 2.2.1 blijkt dat de uitstekende systemische werking van spinosad op T. urticae op 

bonen- en tomatenplanten, gekweekt op rotswol, slecht in zeer beperkte mate geldt voor 

andere substraten. De % controle bij tomatenplanten, gekweekt op potgrond en een mengsel 

van 70 % turf en 30 % zand was zowel voor bonen als tomatenplanten niet significant 
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verschillend met die van de controle (0% controle), terwijl met de substraten zand en 95% 

zand/5 % klei slechts een % controle van respectievelijk 43,7 en 58,4 en 25,6 en 34,9 voor 

respectievelijk tomatenplanten en bonenplanten werd bekomen.  

Dit verschil in % controle kan voor een deel verklaard worden door de mogelijk kleine pH 

verschillen tussen de substraten. De pH van aarde (pH 5-6,5) en turf (pH 3,5-4,5)/zand kan 

lager beschouwd worden als die van zand (pH 6-7), zand/klei (pH 6-7) en rotswol (pH 7-8). 

Een lagere pH gaat gepaard met een lagere log P voor spinosad (zie Literatuurstudie: 1.5.3) 

wat op zijn beurt leidt tot een lager opname van spinosad in de wortels (zie Resultaten en 

bespreking: 2.1.1) en dus uiteindelijk tot een minder goede bestrijding van T. urticae.  

Ook het gehalte aan organisch materiaal bij aarde en turf/zand zal waarschijnlijk voor een 

mindere bestrijding gezorgd hebben. Spinosad (log P > 4)  adsorbeert aan organisch materiaal  

en is in deze substraten vermoedelijk minder beschikbaar voor opname. 

De betere systemische werking bij tomatenplanten op rotswol kan ook te wijten zijn aan een 

betere wortelontwikkeling van deze laatste in vergelijking met potgrond. Kageyama & 

Konishi (1988) stelden namelijk vast dat tomatenplanten, gekweekt op voedingsoplossing, 

een grotere wortelontwikkeling en meer xyleemvaten hadden dan deze gekweekt op aarde 

(Figuur 2.2.2). 

 
Figuur 2.2.2: Wortelontwikeling van tomatenplanten gekweekt in voedingsoplossing (links) en 
deze gekweekt op aarde (rechts) (Kageyama & Konishi 1988) 

 
Aangezien de bestrijding van T. urticae het best was op tomatenplanten gekweekt in rotswol 

en in België tomaten hoofdzakelijk gekweekt worden op dit substraat liggen de 

mogelijkheden open voor systemische toepassing van spinosad in België. 
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2.3 Persistentie  

Resultaten 

2.3.1 Persistentie van spinosad 

Met dit experiment werd de systemische werking, 10 tot 30 dagen na aangieten van 

tomatenplanten met spinosad, op de gevoelige T. urticae stam onderzocht. De resultaten zijn 

weergegeven in Figuur 2.3.1. 
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Figuur 2.3.1:  % controle van de gevoelige T. urticae stam bij 
tomatenplanten 10, 15, 20, 25 en 30 dagen na aangieten van 4,8 
mg a.s. spinosad/plant 

 

2.3.2 Degradatie van spinosad in de plant 

Veertien dagen na aangieten van 4,8 mg en 9,6 mg a.s. spinosad aan tomatenplanten werd de 

activiteit van spinosad op de gevoelige T. urticae stam nagegaan. Elf dagen daarna werd de 

werking van spinosad onderzocht in scheuten, die gestekt waren op 14 dagen na aangieten. De 

resultaten worden weergegeven in Tabel 2.3.1. Na evaluatie van de proef met 9,6 mg a.s. 

werd deze van 4,8 mg niet meer geëvalueerd. 

Tabel 2.3.1:% controle van de gevoelige stam van T. urticae op 
tomatenplanten, 14 dagen na aangieten van 9,6 mg a.s. spinosad en 
stekken (gestekt op 14 dagen na aangieten) 25 dagen na aangieten 

 planten stekken 

% controle1 100 (±0) a 9 (±16) b 
1gemiddelden (±SE) die in dezelfde rij gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet  
significant verschillend (Mann Whitney; p > 0,05) 
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Bespreking 

Uit Figuur 2.3.1 blijkt dat, tot 20 dagen na aangieten van spinosad (5 mg a.s. spinosad/plant), 

een volledige bestrijding van mijten van de gevoelige T. urticae stam op tomatenplanten werd 

bekomen. Adulten van T. urticae, die ontwikkelen uit eitjes op het tijdstip van aangieten, 

worden met andere woorden ook bestreden bij systemische toepassingen van spinosad.  

Uit de resultaten in Tabel 2.3.1 blijkt dat deze persistentie enkel geldt wanneer spinosad 

continu beschikbaar is en kan opgenomen worden door de plant, aangezien bij stekken van 

planten die spinosad hadden opgenomen de bestrijding van T. urticae zo goed als 

verwaarloosbaar (9 % controle) was. Hieruit blijkt dat spinosad waarschijnlijk gedegradeerd 

wordt in de plant. De mogelijkheid tot continue opname van spinosad na eenmalige 

toediening is waarschijnlijk te wijten aan de beperkte fotolyse (spinosad wordt grotendeels 

afgeschermd van zonlicht wanneer het wordt opgenomen in rotswol), de lage hydrolyse in 

waterig milieu en een lagere microbiële degradatie in rotswol in vergelijking met bijvoorbeeld 

potgrond. Dergelijk lange duur van de systemische activiteit werd door Van de Veire (2005) 

ook waargenomen bij kaswittevlieg, Trialeurodes vaporarorium, op tomatenplanten. 

Tweeëntwintig dagen na aangieten van spinosad (10 mg a.s. spinosad/plant) werden nimfen 

nog steeds voor 100 % bestreden. Deze persistentie is ook hoog in vergelijking met dat van 

een ander systemische acaricide, oxamyl (Vydate CHL) dat bij tomaten met een interval van 7 

dagen wordt toegepast (als toevoeging aan de voedingsoplossing) (Fytoweb 2005).  

2.4 Translaminaire werking en translocatie van spinosad na opname via het blad 

Resultaten 

In dit experiment werd nagegaan of spinosad al dan niet een translaminaire werking heeft. 

Ook werd onderzocht of spinosad na opname via het blad getransporteerd wordt naar andere 

delen van de plant. In Tabel 2.4.1 en Tabel 2.4.2 zijn de resultaten weergegeven.  

Tabel 2.4.1: translaminaire werking: gemiddelde mortaliteit van de gevoelige stam 
(ξ) van T. urticae op biotoetsen van de  boven- en onderzijde van bladeren die langs 
de bovenzijde werden bespoten met 0,9 mL van een 480 ppm spinosad oplossing en 
op een onbehandeld blad (evaluatie na 5 dagen) 

 480 ppm  

 bovenzijde onderzijde controle 

ξ (±SE) (%)1 92,6 (±4,8) a 17,7 (±2,7) b 12,59 (±2,6) b 
1gemiddelden (±SE) die in dezelfde rij gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet significant 
verschillend (Mann Whitney; p > 0,05) 
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Tabel 2.4.2: translocatie: gemiddelde mortaliteit  van de gevoelige stam van 
T.urticae (ξ) op primaire  bladeren ondergedompeld in een 960 ppm spinosad 
oplossing (behandeld blad), op tegenoverstaande primaire bladeren 
(tegenoverstaand blad) en vergeleken met een controle 

 

 
behandeld 
primair blad 

tegenoverstaand 
primair blad 

controle 

ξ (±SE) (%)1 100 (±0) a 14,4 (±6,0) b 15,4 (±5,6) b 

1gemiddelden (±SE) die in dezelfde rij gevolgd worden door dezelfde letter zijn niet significant 
verschillend (Mann Whitney; p > 0,05) 

 
 
Bespreking 

Bij de ‘translaminaire werking’ proef werd, bij de bladschijven bespoten met een 480 ppm 

spinosadoplossing, geen 100% mortaliteit waargenomen zoals bij de toxiciteitsproeven met 

biotoetsen. Waarschijnlijk lag dit aan de wijze waarop de bladeren werd bespoten. Bij de 

translaminaire proef werden eerst volledige bladeren bespoten met een 480 ppm spinosad 

oplossing. Pas daarna werden er uit deze behandelde bladeren bladschijven geponst om 

biotoetsen op te zetten. Op deze bladeren (een groot, oneffen oppervlak) was de spuitvloeistof 

waarschijnlijk niet zo goed verdeeld  als bij de biotoetsen. 

Uit de resultaten in Tabel 2.4.1 blijkt duidelijk dat spinosad geen translaminaire werking heeft 

na bespuiten van bladeren van bonenplanten. Op de onderzijde van de bladschijven was de 

mortaliteit gelijk aan die van de controle. Dit in tegenstelling tot Anoniem (2001) waarbij een 

goede translaminaire werking werd vastgesteld op bladeren van pompoen (Cucurbita pepo). 

Hierbij werd echter niet duidelijk gemaakt welke formulering, dosis of werkingswijze werd 

gebruikt. De translaminaire werking van spinosad op bladeren van pompoen was wel veel beter 

dan die op katoenbladeren, wat aangeeft dat de translaminaire werking waarschijnlijk bepaald 

wordt door de bladstructuur van het gewas (Anoniem 2001). De translaminaire werking van 

spinosad is mogelijk dus beter in andere gewassen. Uit de resultaten in Tabel 2.4.2 blijkt ook 

dat spinosad niet getransporteerd wordt naar andere bladeren (op gelijke hoogte) van de plant. 

De mortaliteit van T. urticae op het tegenoverstaande primair blad was niet significant 

verschillend met die van de controle. Systemische werking van spinosad blijkt dus enkel te 

gelden voor opname via de wortels. Dit kan men verklaren aan de hand van die factoren die 

opname van een chemische stof in het blad bepalen. De factoren worden schematisch 

voorgesteld in Figuur 2.4.1. 
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              epicuticululaire                              cuticula         onderliggende          transport 
        waslaag                                cellen            in de plant 
                 
                      gemakkelijk doorlaatbaar,    doorlaatbaarheid is        hangt af van  
             doorlaatbaarheid door de      accumulatie wanneer             laag wanneer          log P en log pKa  
 Opgeloste stof           waslaag is omgekeerd           log P (chem. stof)  > 4     log P > 4 
 (fractie opgeloste stof is      evenredig met Δ log P   
 afhankelijk van log P,       
 pKa, smeltpunt, adjuvant)    

      
 

 

 
Figuur 2.4.1: Opname van een chemische stof in het blad (Briggs & Bromilow 1994, 
Zabkiewicz et al. 2004) 

Penetratie van een chemische stof door de epicuticulaire waslaag van het blad is omgekeerd 

evenredig met Δ log P ((log P - log Palk) 4 ) en is zwak voor polaire stoffen, wat de waarde voor 

log P ook mag zijn.  Aangezien de waarde voor log Palk voor spinosine A en D in de literatuur 

niet werd teruggevonden, kan men hier omtrent geen uitspraak doen. Retentie in de cuticula 

gebeurt meestal bij stoffen met een hoge log P (log P > 4) (Briggs & Bromilow 1994). 

Aangezien de log P van spinosine A en D respectievelijk 4,01 en 4,53 is, zullen spinosines, 

indien ze door de waslaag zouden gaan, waarschijnlijk voor een groot deel geaccumuleerd 

worden in de cuticula van het blad. Indien spinosine A en D toch door de cuticula zouden 

geraken, zal penetratie naar de onderliggende cellen vermoedelijk ook zeer beperkt zijn, 

aangezien deze zeer laag is bij een log P > 4.  Voorgaande redenering is slecht een algemene 

benadering. Opname van een pesticide zal ook verschillen naargelang de waslaag en cuticula 

van de bladeren van het gewas. 

                                                 
4 log Palk = de alkaan/water partioneringscoëfficiënt, meestal is het alkaan = cyclohexaan of hexaan 
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3 Bepalen van de hoeveelheid spinosad in een plant 
 
Resultaten 

3.1 Concentratie spinosad in het blad na opname via de wortels 

In deze experimenten werden tomatenplanten aangegoten met verschillende spinosad 

concentraties. Tien dagen na aangieten werden bladstalen geanalyseerd met de Rapid Assay® 

Spinosad Test Kit en werden spinosad concentraties berekend via interpolatie van de %B/B0 

waarden met de standaardcurve. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3.1.1. Een 

voorbeeld van een standaardcurve wordt weergegeven in  Figuur 3.1.1.  
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 Figuur 3.1.1: Voorbeeld van een standaardcurve (R2 = 
0,975) met B = absorbantie van de verschillende 
spinosine A standaardoplossingen (1,0; 0,5; 0,25; 0,05 
ng/mL) en B0 = de absorbantie van een blanco staal. 
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Tabel 3.1.1: Bepaling van concentratie spinosad (µg a.s. spinosad/g blad)  in het blad (A) en in de 
tomatenplant (B, mg a.s. spinosad/ g plant)) en % opname (B/toegepaste spinosad concentratie) van 
spinosad in tomatenplanten, 10 dagen na aangegieten met 100 ml van  4,8; 0,96; 0,48 en 0,24 mg a.s. 
spinosad/100 mL, na analyse met de RAPID Assay® Spinosad Test Kit 

Toegepaste 
spinosad concentratie 

(mg a.s./plant) 

 
A (±SE) 

(μg/g blad) 

 
  gewicht plant (g)  

(±SE) 

 
       B (±SE)1 

(mg/g plant) 

 
opname (±SE) 
      (%) 

4,8 
 

0,96 
 

0,48 
 

0,24 

2,37 (±0,9) 
 

0,43 (±0,10) 
 

0,36 (±0,03) 
 

0,22 (±0,04) 

  64,03 (±13,18) 
 

74,93 (±5,23) 
 

62,67 (±4,80) 
 

67,87 (±2,28) 

0,153 (±0,064) a 
 
0,031 (±0,005) ab 
 
0,023 (±0,002) b 
 
0,015 (±0,003) c 

3,20 (±1,33) 
 
3,25 (±0,52) 
 
4,71 (±0,40) 

6,15 (±1,16) 

    4,33 (±0,7) (ξ)2 

    1 gemiddelde die in dezelfde kolom gevolgd worden door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend 
(Mann Whitney; p > 0,05) 

 2 gemiddelde van  % opname van de verschillende toegepaste spinosad concentraties 

3.2 Extractiecoëfficiënt 

Bij de bepaling van de extractiecoëfficient werden dikwijls irrealistische waarden van ± 1000 

en 2000 % werden bekomen. Mogelijk ligt de oorzaak hiervan aan het steeds minder 

functioneren van de kit, naarmate deze meer gebruikt werd, of aan een slechte uitvoering van 

extractie of analyse. Wegens tijdgebrek en de kostprijs van de kit (1000 euro) kon de 

extractiecoëfficiënt niet meer opnieuw bepaald worden. Aangezien de extractie en analyse 

grotendeels analoog verliepen met deze beschreven door Young et al. (2000) werd bij de 

verwerking van de resultaten een gelijkaardige extractiecoëfficient (102±6% met slabladeren) 

verondersteld.  

 
 
Bespreking 
 
In het blad werden zeer lage concentraties spinosad teruggevonden in het blad. Deze 

varieerden van gemiddeld 2,37 µg/g blad voor de hoogste aangegoten dosis tot 0,22 µg/g blad 

voor de laagste dosis. Het verband tussen de toegepaste dosis en de concentratie spinosad in 

het blad was lineair (Figuur 3.1.2). 
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Figuur 3.1.2: Verband (R2 = 0,94; y = 0,12 + 0,41x) tussen de 
aangegoten spinosad dosis en de hoeveelheid spinosad in het 
blad van de tomatenplant bepaald met de RAPID Assay® 
Spinosad Test Kit 

 

Indien in heel de plant (wortels, stengel, scheut…)  evenveel zou worden opgenomen als in 

het blad zou gemiddeld 4,33 % van de aangegoten dosis worden opgenomen. Dit bevestigt 

min of meer de eerder gestelde hypotheses rond de systemiciteit van spinosad: een geringe 

translocatie naar het blad als gevolg van beperkt transport, door de hoge log P van spinosad, 

vanuit de wortels naar het xyleem. In de wortels zelf zal de concentratie van spinosad 

vermoedelijk hoger zijn (zie Resultaten en bespreking: 2.1.1). Dit kon echter niet gevalideerd 

worden. Volledige bestrijding van T. urticae werd bekomen na een systemische toegepaste 

dosis van 0,96 mg a.s. spinosad per plant, wat overeen komt met ongeveer 0,4 µg spinosad/g 

blad. Bij preliminaire studies waarbij bladschijven van tomatenbladeren werden bespoten met 

verschillende spinosadconcentraties, analoog als de toxiciteitsproeven met biotoetsen, was de 

LC99 van spinosad 60 mg/L. Als deze concentratie wordt omgezet naar µg spinosad/g blad 

(bladschijf = 9 cm2, 200 mg, spuitdichtheid: 2,0 mg/cm2) komt dit overeen met 5 µg 

spinosad/g blad. Alhoewel dit zeker geen absolute waarden zijn, kan men duidelijk vasstellen 

dat spinosad een hogere toxiciteit heeft wanneer het systemisch wordt toegepast. Een 

mogelijke verklaring voor deze hogere toxiciteit kan gezocht worden in de langere 

blootstellingsduur (4 dagen voor biotoetsen, 10 dagen voor systemische toxiciteitsproeven) of 

door een hogere opname aan spinosad bij het aanprikken van de cellen van het blad bij 

systemische toepassing van spinosad in vergelijking met een bladbespuiting. De toxiciteit van 

spinosad is namelijk hoger via opname dan contact (Bret et al. 1997). Het zou ook kunnen dat 

spinosad in de plant wordt omgezet naar meer toxische spinosines voor T. urticae zoals o.a. 

spinosine O & K (zie Literatuurstudie: 1.5.4). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMENVATTING & BESLUIT 
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SAMENVATTING & BESLUIT 
 
In deze scriptie werd onderzocht of spinosad, een fermentatieproduct van de bacterie 

Saccharopolyspora spinosa, hetzij via bladbespuiting hetzij via systemische toepassing kan 

gebruikt worden voor de bestrijding van de spintmijt Tetranychus urticae.  

 

De LC50 van T. urticae na residueel contact (22 ppm) was hoog in vergelijking met de meeste 

recente acariciden. Bovendien heeft spinosad een lage residuele activiteit (fotolyse!), een 

essentiële factor voor een goed acaricide. Verminderde gevoeligheid voor spinosad bij multi- 

en chloorfenapyr resistente laboratoriumstammen, wees er ook op dat mogelijke verschillen in 

gevoeligheid tussen veldstammen veroorzaakt worden door kruisresistentie met andere 

acariciden. Indien spinosad in de praktijk (als contactmiddel) toch zou worden toegepast, zou 

eerst een basistoxiciteit voor veldstammen van T. urticae van verschillende oorsprong moeten 

opgesteld worden om resistentieontwikkeling te vermijden (bepalen van dosis voor het doden 

van alle genotypen). 

 

T. urticae werd uitstekend bestreden na systemische toepassing van zeer lage dosissen (0,96 

mg a.s. spinosad/plant) spinosad bij tomatenplanten, gekweekt op rotswol. Deze systemiciteit 

van spinosad bleek enkel te gelden na opname via de wortels. Translaminaire activiteit en 

translocatie na opname via het blad werden niet waargenomen bij bonenplanten. 

Substraatproeven wezen uit dat de systemische activiteit van spinosad op T. urticae het hoogst 

was op rotswol, matig op zand en laag op aarde en turf. De systemische werking van spinosad 

bleek ook beter te zijn bij tomaten in vergelijking met bonenplanten. Een grotere 

wortelontwikkeling en transpiratie zijn hiervan waarschijnlijk de oorzaak. Bij aardbei werd 

geen systemische werking waargenomen. De systemiciteit bleek ook persistent: 20 tot 25 

dagen na aangieten van 5 mg spinosad aan tomatenplanten werd T. urticae nog bestreden. Uit 

het voorgaande kunnen we besluiten dat systemische toepassing van spinosad in de praktijk 

(voorlopig) het meest geschikt is voor het bestrijden van spintmijten op tomaten, gekweekt op 

rotswol.  

 

In de praktijk worden bij bladbespuitingen dosissen toegepast die variëren van 50 tot 300 g 

spinosad per hectare. Uitgaande van de dichtheid van tomatenteelt in serres (± 30000 

plant/ha) zou dit overeenkomen met 1 tot 10 mg spinosad/plant. Bij een systemische dosis van 

10 mg zou T. urticae, indien de activiteit van spinosad op planten van 40-50 cm ook geldt 
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voor planten van 1 tot 2 meter, uitstekend kunnen bestreden worden als de plant maar 

voldoende tijd heeft om het op te nemen. Analyses met de immunologische kit wezen 

namelijk uit dat, 10 dagen na aangieten, slechts 4 % van de aangegoten dosis wordt 

opgenomen in de plant. De systemische activiteit bleek ook enkel te gelden wanneer spinosad 

continu beschikbaar was voor opname. Deze lage opname kan waarschijnlijk nog verbeterd 

worden aangezien de formulering (Tracer®) in dit eindwerk waarschijnlijk niet ideaal is voor 

systemische toepassingen. De spinosad oplossing zou tijdens en na het aangieten, aangezien 

spinosad onderhevig is aan fotolyse, ook moeten afgeschermd worden van het zonlicht. Naast 

T. urticae zouden ook rupsen (Spodoptera littoralis) en kaswittevlieg (Trialeurodes 

vaporarorium) vermoedelijk bestreden worden met systemische toepassingen van spinosad op 

tomatenplanten (Van de Veire 2005). 

Systemische toepassing van spinosad zou ook belangrijke gevolgen kunnen hebben voor 

gebruik in IPM en resistentie management. Natuurlijke vijanden, met nadruk op 

hymenopteren, die zich niet voeden met plantenweefsel zouden door spinosad waarschijnlijk 

minder getroffen worden. Toch zou de langdurige activiteit van spinosad in plantenweefsel en 

de impact van gastheren/prooien die spinosad hebben opgenomen op natuurlijke vijanden 

verder onderzocht moeten worden. Aangezien bijen en hommels zeer gevoelig zijn voor 

spinosad zou ook de aanwezigheid in pollen en nectar moeten bepaald worden. De snelheid 

waarmee resistentie zich ontwikkelt wordt, naast andere factoren, bepaald door de 

blootstellingstijd. Hoe hoger de persistentie van een chemisch product, hoe langer de 

blootstellingstijd, hoe langer de selectieperiode voor resistentie (een grotere hoeveelheid 

doelorganismen wordt langer blootgesteld aan het pesticide) (Denholm & Rowlund 1992). 

Als de systemische toepassing van spinosad een geleidelijk aan dalende concentratie van 

spinosad in de plant zou te weeg brengen zouden (sublethale) spinosad concentraties ook een 

ideale basis vormen voor selectie voor resistentie. Niet alleen zou er bij systemische 

toepassingen geselecteerd worden voor resistentie op spintmijten, maar tegelijkertijd ook op 

een hele reeks van andere species, zoals b.v. rupsen, wittevlieg, natuurlijke 

vijanden….Spinosad, dat een persistentie heeft van 20-25 dagen, zou met andere woorden in 

voldoende hoge dosissen moeten worden toegepast zodanig dat alle genotypen van 

verschillende species gedood worden tussen de periode van eerste en tweede toepassing.  

Deze scriptie is slechts een aanzet tot het eventuele gebruik van spinosad als systemische 

toepassing voor de bestrijding van T. urticae. De systemische eigenschappen (fytotoxiciteit?, 

invloed van pH, invloed op natuurlijke vijanden) evenals efficiëntie van systemische 

toepassingen in het veld moeten nog verder onderzocht worden.
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BIJLAGE 
 
Mijn oorspronkelijke thesis handelde over Alternatieven voor methylbromide bij de 

bestrijding van voorraadbeschadigers. Methylbromide is een breed spectrum fumigant dat 

gedurende meer dan 50 jaar als totaalbiocide gebruikt werd voor de controle van 

insectenplagen, nematoden, mijten, pathogenen, ratten en muizen. In 1992 werd door de 

deelnemende landen van het Montreal Protocol echter besloten dat methylbromide 

significante schade toebracht aan de ozonlaag en dat het gebruik ervan moest dalen. De 

industrielanden en de ontwikkelingslanden moesten de consumptie stopzetten in 

respectievelijk 2005 (25% reductie in 1999, 50% in 2001, 70% in 2003 en 100% in 2005) en 

2015 (20% reductie in 2005 en 100% in 2015). Alternatieven voor de verschillende 

toepassingen van methylbromide zijn dus noodzakelijk. 

 

 

 
 

Figuur A: begassing van een graanmolen met methyl bromide, v.l.n.r.: a) 
dragen van een gasmasker is verplicht bij begassingen met methylbromide, 
b) contaminatie van een zak bloem met Tribolium spp., c) luchtkokers van 
de molen worden afgesloten van de buitenlucht, d) gascilinder gevuld met 
methylbromide geplaatst in de molen 
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In de literatuur heb ik eerst verschillende alternatieven voor de bestrijding van 

voorraadbeschadigers in molens en opslagplaatsen opgezocht. Hierbij werd het gas 

sulfurylfluoride (Profume®, Dow Agrosciences) als beste alternatief naar voor geschoven. 

Sulfurylfluroide is een geurloos, niet corrosief gas. Het adsorbeert minder, penetreert beter en 

is minder temperatuurafhankelijk dan methylbromide (EPA 2005d).  

Normaal gezien had ik dit gas dan ook gebruikt voor een reeks van toxiciteitstesten op 

verschillende stadia (ei, larve, adult) van Tribolium confusum (Coleoptera), Plodia 

interpunctella (Lepidoptera) en Tyrophagus putrescentiae (Acari: Astigmata). Van deze 

organismen was al een kweek opgezet. Het bedrijf waarmee ik samenwerkte, SGS Sanitec, 

marktleider op het gebied van ongediertebestrijding, kon het gas, doordat het nog niet 

geregistreerd is in België, echter moeilijk/niet bemachtigen. Ook de accommodatie voor de 

fumigatieproeven werd (wetenschappelijk) onderschat. Uiteindelijk heb ik dan ook besloten te 

veranderen van thesisonderwerp. 

Herman Sanders en Alberto Cuadrado van SGS Sanitec zou ik toch nog willen bedanken voor 

de geleverde inspanningen om mij wegwijs te maken in de voorraadbescherming (Figuur A). 
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