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Preimineervlieg: een opkomend probleem voor de 
preiteelt in Vlaanderen
Sinds 2012 richt de preimineervlieg op meer en meer preipercelen schade aan. Het is niet eenvoudig om 
deze plaag te bestrijden: de vliegjes moeten tijdens de vluchtpieken geraakt worden, maar een goede 
waarnemingsmethode staat nog niet op punt. De praktijkcentra legden oriënterende proeven aan met 
insecticiden en ook met enkele afdekmaterialen.

Sinds de winter van 2007 zijn er regelmatig 
meldingen van aantastingen door de prei- 
mineervlieg in moestuinen. Vanaf het najaar 
van 2012 wordt ook op diverse praktijkper-
celen prei –vooral in het Antwerpse en in het 
oostelijke deel van Oost-Vlaanderen– veel 
schade vastgesteld van de preimineervlieg. De 
preimineervlieg of Phytomyza gymnostoma 
rukt op vanuit Zuid- en Centraal-Europa naar 
onze contreien en is een opkomend probleem 
voor de preiteelt in Vlaanderen. Larven van de 
preimineervlieg mineren in de schacht van de 
prei. Bij een aantasting door preimineervlieg 
worden vraatgangen in de schacht, die rood-
bruin verkleuren, vastgesteld. Vaak worden in 
deze gangen kleine bruine poppen waargeno-
men. Deze vraatgangen worden veroorzaakt 
door de larven van de tweede generatie van de 
preimineervlieg en komen voornamelijk voor 
in late herfst- en winterprei. De schade wordt 
pas vastgesteld bij het schonen van de prei en 
meestal is de prei hierdoor onverkoopbaar. 
In 2013 breidde de schade, veroorzaakt door 
deze mineervlieg, verder uit naar het oostelijke 
deel van West-Vlaanderen.

Levenscyclus

De preimineervlieg heeft twee generaties per 
jaar. Eén in het voorjaar en één in het najaar. 
De eerste vliegen komen tevoorschijn in april 
en leggen eitjes in de waardplanten. Vrouw-
tjes maken op een aantal planten een groot 
aantal voedingsstippen met hun legboor en 
gebruiken dan hun monddelen om zich te 
voeden met plantenextracten. Deze voedings-
stippen zijn het eerste teken dat de vliegen 
actief zijn. 
De eitjes worden gewoonlijk afgelegd aan de 
basis van de bladeren of in de schachten van 
de planten. De larven voeden zich op de plaats 
waar de eitjes afgelegd werden in het blad en 
migreren dan naar beneden in de schacht. In 
het voorjaar geven de mineergangen aanleiding 
tot ernstige vervormingen (gespleten bladeren, 
vergroeiingen) van preiplanten op het zaaibed 
en in vroege plantingen. Dat leidt uiteinde-
lijk tot wegval van de prei. Vanaf juni tot eind  
augustus brengen preimineervliegen de zomer 
door als pop in aangetaste planten. 
De tweede vlucht verschijnt vanaf eind augus-

tus tot november. De larven van de tweede 
generatie zijn bij prei verantwoordelijk voor de 
schade in de late herfst en winter. Vanaf eind 
november overwinteren de larven als pop in 
waardplanten op het veld of in gewasresten. 
De waardplanten van de preimineervlieg be-
horen tot het geslacht Allium. Prei en bieslook 
zijn het meest gevoelig voor aantasting.

Efficiëntie van insecticiden tegen 
preimineervlieg

Proef PCG
Over de werking van insecticiden tegen de 
preimineervlieg is tot nu toe weinig bekend. 
Middelen op basis van spinosad (bijvoorbeeld 
Tracer) en abamectine (bijvoorbeeld Vertimec) 
zijn erkend voor de bestrijding van mineer-
vliegen in prei. Op het PCG werd een proef 
aangelegd om de efficiëntie van deze en ande-
re middelen voor de beheersing van de prei- 
mineervlieg na te gaan (Tabel 1). 
De prei werd geplant op 18 juni 2014, op een 
perceel in de regio Aalst waar in 2013 veel 
schade door de preimineervlieg werd vastge-

Thema

Schade veroorzaakt door preimineervlieg op het productieveld: de vraatgangen verkleuren roodbruin (links), in de vraatgangen 
zitten kleine bruine poppen (rechts). 

Voedingsstippen op bieslook veroorzaakt door de prei- 
mineervlieg. Deze voedingsstippen zijn de eerste tekenen 
dat de preimineervlieg actief is.
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Tabel 1. - Overzicht van de insecticiden in de efficiëntieproef (PCG)

Object Handelsnaam Concentratie Formulering Actieve stof Dosis/ha Toepassingscode

11 onbehandeld      

12 Tracer 480 g/l SC spinosad 0,2 l ABCDEF

13 Vertimec 18 g/l EC abamectine 0,5 l ABCDEF

14 Tracer 480 g/l SC spinosad 0,2 l GHIJK

15 Vertimec 18 g/l EC abamectine 0,5 l GHIJK

16 PM12/009 + uitvloeier ABCDEF

17 PM13/012     ABCDEF

18 Karate Zeon 100 g/l CS lambda-cyhalothrin 0,1 l ABCDEF

19 PM03/008     ABCDEF

20 Decis 25 g/l EC deltamethrin 0,4 l ABCDEF

vember varieerde van 6% in een behandeld 
object tot 24% in de onbehandelde controle. 
Bij deze cijfers was er echter geen statistisch 
verschil tussen de objecten.
In december nam het aantal larven en pop-
pen op de planten over de hele proef nog toe 
door het verschijnen van nieuwe larven in de  
schachtbladeren. De vliegen kunnen dus tot 
laat in de herfst nog nieuwe eitjes afleggen. 
Gezien slechts tot eind oktober werd behan-
deld, zagen we bij de beoordelingen vanaf 
december geen duidelijk effect meer van de 
verschillende behandelingen. De proef werd 
begin maart geoogst. Op de geoogste prei 
werd nog nauwelijks schade vastgesteld door 
preimineervlieg. Ondanks de eerdere verschil-
len in aanwezigheid van larven en poppen op 
de planten, zijn er uiteindelijk geen significante 
verschillen in opbrengst tussen de verschillen-
de behandelingsschema’s. Spinosad en het 
proefmiddel toonden in de proef duidelijk een 
werking aan tegen de larven van preimineer-
vlieg, maar we kunnen nog niets concluderen 
over het bestrijdingspotentieel van deze mid-
delen bij een hogere plaagdruk. Een herhaling 
van de proef is daarom zeker nodig.

steld. De behandelingen werden ofwel twee-
wekelijks uitgevoerd (ABCDEF) ofwel volgens 
de waarschuwingsberichten (GHIJK). 
In de winter van 2014-2015 was de schade 
veroorzaakt door de preimineervlieg op dit 
perceel veel beperkter in vergelijking met de 
schade in de winter van 2013-2014. De aan-
tasting was een lichte aantasting en de meeste 
aangetaste planten situeerden zich in aan-
tastingsgraad 1; deze graad komt na schonen 
overeen met klasse 1 op de veiling. De aantas-
ting varieerde van 94% aangetaste planten in 
het onbehandelde tot 67% aangetaste planten 
in een van de behandelde objecten (Tabel 2). 
Tussen de behandelde objecten was er heel 
weinig verschil in efficiëntie waar te nemen. 
Uit deze proef kan nog geen duidelijke conclu-
sie getrokken worden over de efficiëntie van 
diverse insecticiden voor de bestrijding van de 
preimineervlieg. Het tijdstip waarop deze mid-
delen worden toegepast, tijdens de vluchten 
van de vlieg, is vermoedelijk cruciaal aangezien 
het zeer moeilijk is om de larven in de schacht 
van de prei te raken. Momenteel is er echter 
nog geen doeltreffend detectiesysteem voor 
het waarnemen van de preimineervlieg.

Proef Inagro biologische teelt
Ook Inagro legde in het najaar van 2014 een 
veldproef aan op een biologisch praktijkper-
ceel in de regio Zottegem-Aalst. In deze proef 
werd nagegaan wat de bestrijdingsmogelijk- 
heden zijn met twee middelen die toegelaten 
zijn voor gebruik in de biologische teelt. Mid-
delen op basis van spinosad zijn erkend voor 
gebruik in prei tegen preimineervlieg met een 
maximum van drie toepassingen. Het ande-
re middel dat in de proef werd opgenomen 
(PM01), heeft nog geen erkenning voor ge-

bruik in prei. Er zijn vier behandelingsschema’s 
getest: twee met maximale toepassing van spi-
nosad, één met herhaalde toepassingen van 
het proefmiddel en één combinatie van spino-
sad met het proefmiddel. De eerste behande-
ling werd uitgevoerd op 26 september en de 
laatste op 31 oktober. Vanaf november zijn er 
op drie tijdstippen preimonsters genomen om 
het aantal aanwezige larven en poppen en de 
aangerichte schade op te volgen (Tabel 3). 
Ook hier geven de resultaten aan dat de scha-
de veroorzaakt door preimineervlieg afgelopen 
winter algemeen minder was dan in de winter 
van 2013-2014. Bij de waarnemingen op 4 en 
21 november zijn respectievelijk gemiddeld 
drie en zes larven en/of poppen teruggevon-
den per 20 planten in de onbehandelde veld-
jes. De som van het aantal larven en poppen 
op de planten was in alle behandelde objecten 
lager. In het object dat driemaal met Tracer 
werd behandeld in oktober (object 5) was dit 
aantal significant lager op beide waarnemings-
data. Maar ook in de objecten gespoten met 
het proefmiddel was het aantal significant la-
ger bij één van de beoordelingen in november. 
Het percentage aangetaste planten op 21 no-

Schade veroorzaakt door de preimineervlieg op het zaaibed

PM = proefmiddel; Toepassingscodes: A: 13/8; B: 29/8; C: 10/9; D: 24/9; E: 8/10; F: 24/10; G: 20/8; H: 10/9; I: 24/9; J: 10/10; K: 24/10/2014

Tabel 2. - Beoordeling schade preimineervlieg op 15 januari 2015 (PCG). Gemiddelden gevolgd door een-
zelfde letter zijn niet significant verschillend (Tukey, p = 0,05).

Object Gemiddeld aantal/25 planten Aangetaste planten (%)

larven poppen som larven en 
poppen

niet aan-
getast

licht aan-
getast

matig aan-
getast

zwaar 
aangetast

totaal 
aangetast

11 Onbehandeld 2,0 2,3 4,3 a 6 72 16 ab 6 94

12 0,2 l/ha Tracer (ABCDEF) 2,0 0,3 2,3 a 21 59 18 b 2 79

13 0,5 l/ha Vertimec (ABCDEF) 1,0 2,0 3,0 a 22 58 11 ab 9 78

14 0,2 l/ha Tracer (GHIJK) 0,0 0,3 0,3 a 31 61 6 ab 2 69

15 0,5 l/ha Vertimec (GHIJK) 0,0 0,8 0,8 a 26 55 13 ab 6 74

16 PM12/009 (ABCDEF) 0,8 1,3 2,0 a 24 58 13 ab 5 76

17 PM13/012 (ABCDEF) 0,3 0,8 1,0 a 20 59 13 ab 8 80

18 0,1 l/ha Karate Zeon (ABCDEF) 0,0 0,0 0,0 a 24 62 10 ab 4 76

19 PM03/008 (ABCDEF) 0,0 0,5 0,5 a 33 62 3 a 2 67

20 0,4 l/ha Decis (ABCDEF) 0,0 0,5 0,5 a 25 67 6 ab 2 75
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Effect van afdekking voor de  
beheersing van preimineervlieg

In de literatuur staat beschreven dat het af-
dekken van prei met insectengaas (maaswijdte 
van 0,8 mm), gedurende de vluchtperioden 
van de preimineervlieg, effectief is voor de be-
heersing van de preimineervlieg. In een proef 
in Sint-Katelijne-Waver werd nagegaan of door 
het afdekken van prei schade door de prei-
mineervlieg kan worden voorkomen. Er werd 
uiteraard ook nagegaan of er nevenwerkingen 
van deze afdekking zijn op de opbrengst en de 
ziektedruk in de prei. In de proef lagen drie 
objecten aan in drie parallellen. Eén object 
werd afgedekt met klimaatnet (Howicover), 
één met insectengaas en één object werd ter 
controle niet afgedekt. Na een diapauze tijdens 

de zomermaanden worden preimineervliegen 
opnieuw actief vanaf eind augustus. Op 27 au-
gustus werd in deze proef een laatste gewas-
bespuiting uitgevoerd tegen ziekten en trips-
aantasting. Onmiddellijk na deze bespuiting 
werden de gewasafdekkingen aangebracht. 
De afdekking bleef op het gewas tot aan de 
oogst. De prei werd geplant op 18 juli 2014 en 
geoogst op 28 januari 2015. 
De schade door de preimineervlieg bleef in 
deze proef vrij beperkt met bijna 6% aangetas-
te planten in het controle-object (niet afgedekt) 
(Tabel 4). Tussen de objecten met Howicover 
en insectengaas was er geen verschil in schade 
door preimineervlieg waar te nemen. Roest en 
sleet werden significant beter beoordeeld on-
der het insectengaas in vergelijking met de an-
dere objecten. De opbrengst was duidelijk het 

laagst in het object met Howicover. Ook onder 
het insectengaas was de opbrengst significant 
lager dan in het controle-object. Het percenta-
ge Flandria-kwaliteit was onder de Howicover 
en in het controle-object significant lager dan 
onder het insectengaas. 
Het gebruik van netten houdt wel enkele nade-
len in zoals een moeilijk teeltonderhoud. Deze 
proef zal herhaald worden en ook de mogelijk-
heid voor het uitvoeren van een ziektebestrij-
ding door de netten zal worden onderzocht. 

Besluit

De beheersing van de preimineervlieg met 
insecticiden lijkt voorlopig niet zo evident. 
Waarschijnlijk is het juiste toepassingstijdstip 
van deze insecticiden cruciaal, zodat de vliegen 
kunnen worden geraakt. Voorlopig is er ech-
ter geen doeltreffend detectiesysteem voor 
het signaleren van de vluchten. In een eerste 
oriënterende proef leidt het gebruik van afdek-
king (Howicover en insectengaas) tot minder 
mineervliegschade. Nadelen zijn echter het 
moeilijkere teeltonderhoud, de extra arbeid 
en de kostprijs. De afdekking met insectengaas 
geeft algemeen gezien een iets betere kwali-
teit dan niet afdekken of gebruik van Howico-
ver. Een goede vruchtwisseling en beheer van 
gewasresten zal ook bijdragen aan de beheer-
sing van de preimineervlieg, omdat deze plaag 
voor elk van zijn ontwikkelingsstadia afhanke-
lijk is van Allium-soorten als waardplant.
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Tabel 3. - Aanwezigheid van larven en poppen op de planten, percentage aangetaste planten door prei- 
mineervlieg en marktbare opbrengst (oogst 4/3/2015) (Inagro). Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter 
zijn niet significant verschillend (Duncan, p = 0,05).

Object Aantal 
bespuitingen

Tijdstippen Som van aantal larven en poppen/20 planten Aangetaste planten (%) Marktbare 
opbrengst 

(kg/ha)4-11-2014 21-11-2014 6/1/2015 4-11-2014 21-11-2014 6/1/2015

1 Onbehandeld 0 3,0 a 5,8 a 1,3 20 24 3  17.906 

2 Tracer 3 ABC 0,8  b 3,5 ab 1,5 8 19 3  18.245 

3 PM01 4 ABCD 1,3 ab 1,0  b 0,3 13 6 3  16.500 

4 Tracer + PM01 2 + 2 ABCD 0,5  b 3,3 ab 3,5 5 16 5  16.271 

5 Tracer 3 BCD 0,3  b 1,8  b 1,5 3 9 0  16.234 
Behandelingstijdstippen: A: 26/9; B: 8/10; C: 20/10; D: 31/10/2014

Tabel 4. - Beoordeling van opbrengst, kwaliteit en mineervliegaantasting bij de oogst (PSKW). Gemiddel-
den gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend (Duncan, p = 0,05).

Objecten Stukgewicht (g) Flandria (%) Mineervlieg (% aangetaste 
planten)

Roest Sleet

Niet afgedekt 265 a 59,7 b 5,8 a 4,7 a 5,7 b

Howicover 198 c 64,5 b 0,6 b 5 a 5,3 b

Insectengaas 237 b 84,1 a 0,6 b 6 a 7 a

1 =     veel aantasting

9 = - geen aantasting
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