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ENKELE AANTASTINGEN VAN RIET, VOORKOMEND IN OOSTELIJK FLEVOLAND.
Inleiding.
In 1966 en 1967 werd op enkele plaatsen in Oostelijk Flevoland een onderzoek ingesteld naar de levenswijze van enkele rietinsekten en het voorkomen van
enkele schimmelsoorten, die schade aan het riet kunnen veroorzaken. In het bijzonder werd de levenswijze nagegaan van twee insekten, die behoren tot de nacht1)
2)
vlinders (Noctulden), namelijk Nonagria geminipuncta

en Rhizedra lutosa

De rupsen van de eerstgenoemde soort tasten de Stengels van het riet aan,
ze worden rietstengelboorders genoemd. Door hun soms massaal optreden kunnen ze
veel schade aan het riet toebrengen.
De rupsen van de rietwortelstokboorder, Rhizedra lutosa, leven in de wortelstokken van het riet. De schade, die wordt aangebracht, valt minder op, maar
kan plaatselijk aanzienlijk zijn, vooral op wat drogere grond.
Het onderzoek heeft vooral plaatsgevonden op de rietproefkavels F 15 t/m
17 en aan de Knardijk. Beide eerdergenoemde soorten zijn erg schade1ijk voor de
rietgroei, reden waarom ze in dit verslag wat uitvoeriger behandeld zullen worden. Van enkele andere rietparasieten, die minder schade aan het riet veroorzaken, zal een meer beknopte beschrijving worden gegeven. Het betreft een galmugje (Giraudiella inclusa) en de zgn. rietvlieg (Lipara lucens).
Tevens zal een kort overzicht worden gegeven van enkele schimmelsoorten,
die de rietplant aantasten, nl. de rietroest (Puccinia phragmites) en het moederkoren (Claviceps microcephala). De rietroest tast de bladeren en bladscheden
van het riet aan. Het moederkoren komt voor in de pluim van het riet.
De rietstengelboorder (Nonagria geminipuncta).
De rupsen van deze vlinder komen op verschillende plaatsen in Oostelijk
Flevoland algemeen voor. De kleur van het volwassen insekt kan tamelijk veel
variatie vertonen. Er komen bij deze soort 4 kleurvariSteiten voor en 3 vormen,
te onderscheiden aan de niervlek, die midden op de voorvleugel voorkomt. De
voorvleugels van de normale vorm zijn grijsbruin met licht bestoven aderen en
roodbruine binnenrand. De achtervleugels zijn bruinachtig grijs. De grondkleuren kunnen echter varieren van licht okergeel tot zwartachtig grijsbruin of
roetachtig (afb. 1).

Archanara geminipuncta (Koch, uitg. 1958)
2)
Calamia lutosa (ter Haar, z.j.).
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Afb. 1. Vlinders van Nonagria geminipuncta.

De hoofdvorm heeft twee witte stippen op de plaats van de niervlek, die
zwart omrand zijn (geminipuncta = met 2 stippen). Er komen echter ook vormen
voor met een witte stip (unipuncta) en zonder stippen (obsoleta).
De vlucht van de vlinder bedraagt 24 tot 35 mm. In de periode van eind
juli tot eind augustus vliegt de vlinder. Binnen enkele dagen, nadat ze de pop
hebben verlaten, zetten ze hun eitjes af op de rietstengel. De eitjes worden
gelegd tussen de Stengel en de bladschede en liggen daar goed beschermd. De
kleur van de eieren is vuilwit, ze zijn ongeveer 1 mm groot en de vorm is rond
en plat (afb. 2). In het najaar komen de rupsjes uit en kruipen in de rietstengel om te overwinteren. Dit is vaak een reeds aangetaste Stengel van de vorige
generatie.
In december werden in een aantal rietstengels aan de Knardijk kleine rupsen van deze soort gevonden, vrijwel altijd in een reeds oud, aangetast stengeldeel. De afgestorven rietstengels bieden weinig voedsel voor de rupsen. Ze zullen dan ook een groot deel van de winter, vooral bij vorst, wel in een rusttoestand verkeren.
In het voorjaar kruipen de kleine rupsen in de jonge rietstengels en hebben nu volop voedsel. Ze boren zich twee of drie stengeldelen beneden de top
naar binnen en beginnen de binnenwand van de Stengel weg te vreten. In de eerste helft van juni hebben ze de groeitop bereikt. Ze vreten zich ook door de
hardere dwarsschotten tussen de stengeldelen.
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Afb. 2. Eitjes van Nonagria geminipuncta, afgezet aan de binnenkant van de bladschede van het riet.

Aanvankelijk groeit de rietstengel normaal door, maar nu worden de bovenste bladeren en stengeldelen geel en beginnen af te sterven. Het voorkomen van
dode toppen aan de rietstengel en enkele gaatjes in deze stengeldelen geven een
beeld van de aantasting omstreeks begin juni.
Het is vrijwel zeker, dat meerdere rietstengels door een rups kunnen worden aangetast. Vaak worden aangetaste Stengels gevonden, waarin geen rups wordt
aangetroffen. Het is aannemelijk, dat een rups aanvankelijk in een dunne Stengel terechtkomt en bij het groter worden een dikkere Stengel opzoekt. Ook kan
de voedselvoorraad van een stengel niet voldoende zijn.
Ongeveer midden juni hebben de rupsen hun maximale grootte bereikt (30 a
35 mm). De kleur van de rups is vuil geelwit met zwarte stippen verspreid over
hAt lichaam. De kop is zwartbruin, evenals de vlek op de nek en de aars (figuur 1)

Fig. 1. De rups van de rietstengelboorder, Nonagria
geminipuncta.
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Om zich te verpoppen verlaat de rups de aangevreten stengelleden en zoekt
een zo ruim mogelijk deel van de Stengel op. Meestal is dit een van de onderste
stengeldelen van het riet. Als het grof riet is verpopt ze zich ook wel in het
midden van de

Stengel. Meerdere malen werden in grof riet twee, soms drie pop-

pen in een stengel gevonden. De rups vreet een gaatje door de stengelwand,
kruipt naar binnen en sluit het inkruipgat af met kleine stukjes afgevreten
stengeldeeltjes. Hierna gaat ze een "venster" maken, het vluchtgat voor de toekomstige vlinder. Dit bestaat uit een ovaalvormig gat in de stengelwand ter
grootte van ongeveer 6 bij 4 mm. Alleen de bladschede wordt niet doorboord, zodat de gemaakte opening wel afgesloten blijft (afb. 3). De vrijgekomen stengel-

Afb. 3. Vluchtgat en inkruipgat van Nonagria geminipuncta
in een stengeldeel van het riet.

deeltjes van het "venster" worden vlak boven het gat aan elkaar gesponnen. Er
ontstaat nu een soort dakje, dat met spinsel mooi glad wordt afgewerkt. Tussen
het inkruipgat en de gemaakte vluchtopening gaat de rups zich nu verpoppen. De
pop is roodbruin en staat overeind met de kop naar het vluchtgat. Aan de onderkant van de pop is nog een licht spinsel gemaakt en hier liggen de resten van
kop- en halsschild (afb. 4 en 5).
Eind juli en in augustus komt de vlinder uit en verlaat zij de stengel door
de vluchtopening.
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Afb. 4. Uitgekomen pop van Nonagria geminipuncta in rietstengel. De stengelwand is gedeeltelijk verwijderd.

Afb. 5. Een lege en een niet uitgekomen pop van Nonagria
geminipuncta.
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6.
Schadebeeld aan het riet.
Uit het voorgaande blijkt, dat de rupsen van Nonagria geminipuncta het
vegetatiepunt van de rietstengel aantasten, waardoor deze afsterft. Door hun
plaatselijk veelvuldig voorkomen, kunnen zij veel schade in het riet veroorzaken. De zachtere binnenwand van de rietstengel (de endodermis) wordt weggevreten, zodat geen toevoer van water- en voedingsstoffen meer kan plaatsvinden.
In de endodermis bevinden zich namelijk de vaatbundels, waardoor de aanvoer van water met daarin opgeloste voedingsstoffen plaatsvindt. Het gevolg
is, dat de top en de bovenste stengeldelen afsterven, zodat geen pluim meer kan
worden gevormd.
De toevoer van voedingsstoffen naar het niet aangetaste stengeldeel gaat
echter door. Het gevolg is, dat de stengel vrijwel altijd op de knopen nieuwe
scheuten gaat vormen. Op deze knopen bevinden zich namelijk "slapende" knoppen,
die normaal in rusttoestand blijven. Doordat de top is afgestorven, beginnen de
zijscheuten uit te groeien en vormen dunne, maar vaak lange scheuten (afb. 6).

Afb. 6. Enkele rietstengels, aangetast
door de rups van Nonagria geminipuncta (links) naast enkele
gezonde Stengels. Opn. maart '68.

Het blijkt dus dat een gezonde stengeltop een remmende invloed heeft op de
uitgroei van de okselknoppen. Dit verschijnsel, dat ook bij veel andere planten
voorkomt, wordt apicale dominantie genoemd. Zoals uit het voorafgaande blijkt,
voltrekt de levenscyclus van de stengelboorder zich voor het grootste deel in de
stengel van het riet. Hiervoor is ruimte nodig; de aantastingen komen dan ook
X/68/385/19/6
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vrijwel altijd voor in wat grover riet.
In gebieden waar veel aantasting voorkomt, ziet men vaak tussen het grove
riet veel fijne Stengels. Dit zijn dan de nieuwe scheuten, die gevormd zijn op
de knopen van het aangetaste riet.
Bij het onderzoek is gebleken, dat de rupsen van de stengelboorder vooral
voorkomen in riet, dat op een natte bodem of in het water groeit. Meestal is
dit riet vrij grof. Ook het voorkomen van oud, aangetast riet vormt een besmettingshaard voor het jonge riet. Daar het onderzoek voor een groot deel heeft
plaatsgevonden op de kavels F 15 t/m 17 zal voor de volledigheid hierop wat
uitvoeriger worden ingegaan.
In augustus 1967 werden op deze kavels een aantal plekken beoordeeld naar
de mate van aantasting in het riet door de stengelboorder. In de hierna volgende tabel wordt procentueel de mate van aantasting weergegeven.
Mate van aantasting in het riet door de rietstengelboorder (Nonagria geminipuncta) op de kavels F 15 t/m 17 (augustus '67).

mate van aantasting in %
kavel
no.

I = gebrand
afstand
begreppeling II = niet gebr.

F 17
)

II

f

F 16
II

/
\

weinig

matig

veel

zeer
veel

I

93

7

0

0

0

II

5

36

32

18

9

I

100

0

0

0

0

II

9

60

22

9

0

I

74

10

3

10

3

II

0

9

6

12

73

12 m

F 15
II

geen

48 m

niet begreppeld

Zoals uit de tabel blijkt werd op de voorste, gebrande helften van de kavels geen tot weinig aantasting gevonden. Alleen op plaatsen waar het oude riet
was blijven staan kwam schade voor in het jonge riet. Dit was vooral het geval
op kavel F 16. Op de niet gebrande delen van de kavels F 15 en F 17 werd overwegend weinig tot matige aantasting gevonden. Op kavel F 16 was de schade in het
riet echter zeer ernstig. De overwegend grove rietstengels waren vrijwel alle
aangetast en er trad een sterke groei op van zijscheuten aan deze Stengels
(afb. 7 en 8).
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Afb. 7. Gezond rietbestand, waarvan het overjarige riet in
de winter gebrand is. Kavel F 16, maart '68.

Afb. 8. In sterke mate aangetast riet door de rups van
Nonagria geminipuncta; overjarig riet in de winter niet gebrand. Kavel F 16, maart '68.
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Zoals werd opgemerkt was de schade op de niet gebrande delen van de kavels
F 15 en 17 niet groot. In de eerste helft van juni kwamen hier weinig Stengels
per oppervlak voor. De jonge Stengels waren vrijwel alle aangetast door de rietstengelboorder. Later trad hier nog een sterke rietgroei op, waarin bijna geen
aantastingen voorkwamen.
Wat de oorzaak is van dit verschil in aantasting op de niet gebrande helften van F 15 en 17 enerzijds en op kavel F 16 anderzijds is niet met zekerheid
te achterhalen. In het voorjaar is naar de rietgroei geen onderzoek ingesteld.
Een mogelijke verklaring is dat het grovere riet op kavel F 16 (natte bodem)
meer weerstand tegen deze parasieten bezit dan het riet op de begreppelde kavels, waardoor het riet op laatstgenoemde kavels vroegtijdig afstierf maar op
de eerstgenoemde kavel nog vrij lange tijd in leven bleef. 't Gevolg hiervan
zou dan een voedseltekort voor Nonagria op de begreppelde kavels geweest zijn,
waardoor de rupsen dood gingen en slechts enkelen het pop-stadium konden bereiken. Inmiddels trad een hernieuwde groei van het riet op (d.m.v. "grond"-scheuten) . Op kavel F 16 konden veel rupsen het pop-stadium bereiken, waarbij het
riet reageerde door secundaire scheuten op de Stengels te vormen.
Een andere verklaring voor dit verschijnsel is een verschil in populatiedichtheid van de rupsen in het begin van het groeiseizoen aan te nemen. Bij
veel rupsen (F 15 en F 17) zou dan een voedseltekort ontstaan zijn, waardoor
de populatie ineenstortte. Een kleinere hoeveelheid rupsen (F 16) had dit niet
tot gevolg; wel een groot aantal aangetaste Stengels omdat een rups meerdere
Stengels (hoeveel is niet bekend) aantast.

Natuurlijke vijanden en bestrijding.
Het blijkt, dat de rups van de stengelboorder vaak wordt gelnfecteerd door
sluipwespen. Ondanks zijn verborgen levenswijze in de stengel van het riet,
weten bepaalde soorten sluipwespen haar toch te vinden. Met hun legboor wordt
de stengelwand doorboord en een of meer eitjes afgezet in de rups. Meerdere malen werden larven of uitgekomen popjes van sluipwespen bij of op de resten van
de rups aangetroffen.
Een soort, die vrij geregeld wordt aangetroffen, behoort tot de sikkelsluipwespen (Ophion spec.) (fig. 2). Deze tamelijk grote sluipwespen (15-20 mm
lang) zijn bruin gekleurd en hebben een zijdelings afgeplat achterlijf, dat min
of meer de vorm heeft van een sikkel. De bruine kleuren zijn typisch voor de
duisternis-vliegers onder de sluipwespen. Ze zetten een eitje af achter de kop
van de rups buiten op het lichaam. Vermoedelijk gebeurt dit 's nachts, wanneer
de rups de stengel heeft verlaten om een geschikt stengeldeel te zoeken, waar
ze zich kan verpoppen. Ze zijn dan het meest kwetsbaar.
X/68/385/19/9
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De meeste soorten sluipwespen hebben endo-parasitaire larven, die dus leven binnen de
"gastheer". Bij Ophion spec, betreft het een geval van een ectc—
parasitaire larve, die buiten op
de rups leeft. Nadat de rups geInfecteerd is boort ze zich normaal in een geschikt stengeldeel
Fig. 2. Ophion spec, de sikkel-sluipwesp,
die de rupsen van Nonagria geminipuncta infecteert.

van het riet en maakt ook de
vluchtopening. Inmiddels is de

larve van de sluipwesp begonnen de rups leeg te zuigen. De rups verzwakt steeds
meer en krijgt geen kans meer zich te verpoppen. Na verloop van tijd is van de
rups alleen nog de verschrompelde huid over. De larve van de sluipwesp is nu
inmiddels volwassen en gaat zich verpoppen. De pop is glad en zwart-bruin. Ze
staat overeind met de kop naar de vluchtopening.
Omstreeks eind juli, begin augustus verlaat de volwassen sikkelwesp de
stengel door de door de rups gemaakte vluchtopening.
Vrij geregeld,

vooral aan de Knardijk, werden rietstengels gevonden, waar

de pop van de stengelboorder was uitgehaald. In het betreffende stengeldeel was
een gat gemaakt. Vermoedelijk is dit het werk van vogels (baardmezen?), die de
stengeldelen aanpikken en zo de pop kunnen bereiken.
Al heeft de rups van de stengelboorder vrij veel natuurlijke vijanden,
toch zijn deze niet in staat een sterke plaag te onderdrukken.
Zoals is gebleken op de gebrande helften van de kavels F 15 t/m 17 is de
beste bestrijdingsmethode het branden van het oude riet. De jonge rupsen, die
in de Stengels overwinteren worden dan afdoende bestreden. Een dergelijk resultaat is ook door het afmaaien en afvoeren van de overjarige stengeldelen te bereiken. Voor grote gebieden is dit echter slechts met grote kosten mogelijk.
Toepassing van insecticiden zal zeer moeilijk zijn, daar de rups zich vrijwel
steeds in de stengel bevindt.

De rietwortelstokboorder (Rhizedra lutosa).
Plaatselijk kan deze soort in Oostelijk Flevoland veel voorkomen. De vlinder vliegt van eind augustus tot begin november. Bij het volwassen insekt komen
tamelijk grote verschillen in grootte voor. De kleur van de voorvleugels kan
varieren van witachtig okergeel tot bleek roodbruin. De normale vorm heeft geen
zwarte stippen op de vleugels (fig. 3). Er komen echter varieteiten voor, die
een soms twee stippenrijen op de voorvleugels vertonen. Deze stippenrijen worX/68/385/19/10
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den soms verbonden door zwarte lijntjes die dan een zigzaglijn vormen en het
middenveld insluiten (fig. 3 ) . De achtervleugels zijn grijsachtig met donker
bestoven aderen en vaak met een door donkere punten gevormde middenlijn.

Fig. 3. De gewone vorm van de vlinder Rhizedra
lutosa.

Fig. 3 . Rechter voor- en achtervleugel van Rhizedra lutosa met verbonden stippenrijen
op de voorvleugel.

De vlucht van de vlinder bedraagt 41 tot 50 mm. De eieren worden afgezet
aan de rietstengels, vermoedelijk vrij dicht bij de grond. De eitjes zijn bolvormig en geheel bedekt met fijne groefjes. Daar de vlinders van deze soort
vrij laat in het najaar vliegen, komen de eieren voor de winter niet uit.
In april komen de jonge rupsen uit en boren zich in de jonge scheuten van
het riet. Van hieruit vreten ze zich naar beneden tot in de wortelstokken, vaak
wel tot 1 m of dieper onder de grond. De kleur van de rups is bleekgeel, op de
rug roodachtig met zwarte stippen. De kop is helder roodbruin, nekschild en
aarsklep zijn lichtbruin (fig. 4).

Fig. 4. De rups van de rietwortelstokboorder, Rhizedra lutosa.

Zodra de rups, omstreeks juni-juli volwassen is, verlaat ze de wortelstok
en gaat zich in de grond verpoppen. Dit gebeurt enkele cm onder het bodemopperX/68/385/19/11
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vlak. De pop is geel- tot roodbruin en ligt vrij in een glad afgewerkte holte
in de grond (afb. 9). Dat deze soort massaal kan voorkomen, bleek uit het feit,
dat op kavel F 15 tien poppen in de bodem werden aangetroffen over een oppervlakte van 50 x 50 cm.

Afb. 9. Uitgekomen pop van Rhizedra lutosa. De pop bevindt
zich in een holte 1 a 2 cm onder de oppervlakte
van de grond.

Schadebeeld aan het riet.
De schade, die de rups van Rhizedra lutosa aan het riet veroorzaakt, is
veel minder opvallend dan van Nonagria geminipuncta.
Doordat ze in een jong stadium de jonge scheuten van het riet aantasten,
sterven deze af. Door de verdere groei van de gezonde Stengels valt deze schade
niet zo erg meer op.
Soms worden grotere rietstengels geel en sterven vroegtijdig. Vaak is dan
de basis van de stengel en de wortelstok door de rups aangevreten. De stengel
kan dan gemakkelijk uit de grond getrokken worden. Evenals bij de rietstengelboorder kan de rups van de wortelboorder meerdere wortelstokken aantasten. Dit
kan dus het afsterven van oudere Stengels ten gevolge hebben. De rups vreet de
binnenwand van de wortelstokken weg, zodat alleen het buitenste vlies overblijft.
De wortelstok is dan geheel gevuld met uitwerpselen van de rups.
Al is uiterlijk de aantasting niet altijd opvallend, toch kunnen ze veel
schade toebrengen door hun soms massaal optreden. Veel reservevoedsel, dat in
de wortelstokken aanwezig is, komt niet meer beschikbaar voor de rietplant. Het
gevolg is, dat de rietgroei op den duur slechter wordt.
X/68/385/19/12
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Op de kavels F 15 t/m 17 werden de rupsen den poppen alleen gevonden in de
uitgeschoven slootgrond en greppelgrond. Ze ontbraken op de nattere gedeelten;
ook in de kwelstrook aan de Knardijk kwamen ze niet voor. Het is aannemelijk,
dat de soort door zijn wijze van ontwikkeling, die grotendeels in de grond
plaatsvindt, de voorkeur geeft aan meer drogere plaatsen.
De galmug (Giraudiella inclusa).
De aantasting, die deze galmug in het riet veroorzaakt werd bijna overal
in Oostelijk Flevoland aangetroffen. Uiterlijk kan men aan de rietstengels geen
schade ontdekken. Alleen oud, overjarig riet vertoont plaatselijk kleine gaatjes in de stengel en bladschede. Hier zijn de volwassen galmuggen uitgekomen
(fig. 5). Aan de binnenkant van de stengel komen ovaalvormige bruine gallen
voor, die een harde wand bezitten. Hierin bevinden zich de larven van het galmugje (fig. 6).

'.' •

Fig. 5. Deel van een rietstengel met
vluchtgaatjes van Giraudiella
inclusa (nat. grootte).

Fig. 6. Inwendige van een rietstengeldeel met gallen, waarin de larven van Giraudiella inclusa
leven (nat. grootte).

Soms is op de plaats van de gallen de buitenwand van de stengel iets ver—
dikt.
Het volwassen insekt is mooi gekleurd. Het borststuk is geelrood; het achterlijf is bij het mannetje oranje en bij het wijfje rood met zwarte dwarsbanX/68/385/19/13
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den (fig. 7). De larven overwinteren en verpoppen zich in het voorjaar. Hun
kleur is bleekgeel met een donkerbruin chitineplaatje op de borst.
Een vluchtgat wordt van te voren niet aangelegd, zodat de volwassen galmug
zich door de stengelwand moet boren. Meestal worden een aantal gallen bij elkaar gevonden. Ze bevinden zich vaak vlak boven de knopen van een stengellid,
in grover riet ook kort onder de pluim.
Op de plaats waar de gallen zich bevinden is de rietstengel verzwakt. Het
gevolg kan zijn, dat de stengel op deze plaats afbreekt. Bij sterke aantasting
kunnen ook zijscheuten op de knopen ontstaan. Door het optreden van deze galmug
wordt de pluimontwikkeling en zaadvorming meestal verstoord. Vooral wat dit
laatste betreft kan de galmug schadelijk zijn.
De larve van de galmug wordt veel geInfecteerd door kleine sluipwespen. Heel
vaak wordt een mooi, groenglanzend sluipwespje gevonden (Torymus lasiopterae).

De rietvlieg (Lipara lucens).
In riet, dat op drogere plaatsen
groeit, kunnen aantastingen voorkomen, die
veroorzaakt zijn door de made van de rietvlieg. Het beeld is een verdikte gal aan
de top van een rietstengel ("rietsigaar")
(fig. 8).
Eind mei en in de eerste helft van
juni komen de volwassen vliegen uit. Ze
Fig. 7. Het galaugje, Oiraudiella inclusa.

lijken wel wat op de gewone huisvlieg,
maar zijn meer gedrongen (afb. 10). De be-

vruchte wijfjes vliegen naar de jonge rietstengels en zetten hun eitjes af, bij
voorkeur op

warme, zonnige dagen. De eitjes worden vaak gelegd tussen de krans

van haartjes op de grens van blad en schede. Ook op andere plekken van de stengel en bladeren kunnen eitjes worden gevonden. Na ongeveer 9 dagen komt de made
uit. Ze dringt zich tussen de opgerolde bladeren aan de top tot ongeveer een mm
boven het groeitopje. Ze begint nu te vreten aan de jonge blaadjes, die aan het
groeitopje ontspruiten, maar tast het groeitopje zelf niet aan.
Het gevolg is, dat de rietstengel iets in lengte toeneemt en de bladeren
dicht op elkaar gaan groeien met korte bladscheden. In de bladkokers vormt de
halm korte stengeldelen zonder dwarsschotten bij de knopen. De mergcellen gaan
niet verloren, zodat geen holte in deze leden ontstaat. In de stengelwand ontstaan nog vaatbundels, maar deze zijn anders gerangschikt dan normaal. De zeefX/68/385/19/14
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vaten, die koolhydraten en eiwitten vervoeren
liggen gewoonlijk aan de buitenkant, maar komen
nu aan de binnenkant te liggen. Dit staat in verband met het gebruik van deze voedingsstoffen
door de made van de rietvlieg. Omstreeks augustus verandert de made van levenswijze. Hij verlaat het punt boven de groeitop en vreet zich
een weg naar beneden. Het gevormde merg dient
als voedsel. In het najaar komt de made onderin
de gal; de gevormde gang is dan gedeeltelijk gevuld met bruinachtige afvalstoffen.
De made draait zich nu om en blijft hier
overwinteren. Ondertussen is de buitenwand van
de gal hard geworden door het verhouten van de
cellen.
Eind maart, begin april verandert de made
in een tonpopje, waarna vanaf eind mei tot in
juni de volwassen vliegen weer uitkomen. De schade, die Lipara lucens veroorzaakt in het riet,
is meestal niet groot en van weinig betekenis,
omdat deze hoofdzakelijk in waardeloos riet ontstaat.

De rietroest (Puccinia phragmites).
Omstreeks half September worden verspreid
in het riet soms veel bladeren en bladscheden
aangetroffen, die zijn bezet met langgerekte
zwarte plekjes. Om deze plekjes bevindt zich
een geelachtig gekleurde ring (fig. 9). De plekjes veroorzaakt door een schimmel, de zgn. rietroest blijken te bestaan uit zwartachtige korrelFig. 8. Gal ("rietsigaar)
veroorzaakt door de
made van Lipara lucens (nat. grootte).

tjes, die als een soort wratje op de bladeren
zitten. Bij een vergroting van ongeveer 300x
kunnen donkerbruine wintersporen en geelachtige
zomersporen worden waargenomen. De wintersporen

bestaan uit twee cellen, omsloten door een dikke wand, die op steeltjes staan.
De zomersporen vertonen een eel met kleine wratjes aan de oppervlakte.

X/68/385/19/15
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Afb. 10. De rietvlieg, Lipara lucens, tegen een rietstengel.
(Foto Oecologisch Instituut, Kampen).

Fig. 9. Rietblad, aangetast door Puccinia
phragmites (rietroest).

...
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De wintersporen dienen om de schimmel door de winter te helpen. Uit iedere
eel komt een wit spruitje en daaraan weer nieuwe sporen. Deze sporen moeten terechtkomen op zuringsoorten (Rumex). Er treedt dus gastheerwisseling op.
Aecidien van deze roest zijn waargenomen op zuring. Hier wordt een vierde soort
sporen gevormd nl. bekersporen. De bekersporen komen weer op de bladeren van
het riet terecht en vormen schimmeldraden, waarna later de wratjes ontstaan.
Doordat soms gehele bladeren en scheden zijn bedekt met deze roest, kan
de koolzuurassimilatie worden geremd. Een daling in de opbrengst kan dan optreden.
Ook kan nog een andere roestaantasting worden gevonden, waarvan de wratjes
veel kleiner zijn (Puccinia magnusiana). De zomersporen bij deze roest zijn
oranje-geel en de wintersporen zwart.
Deze roest vertoont gastheerwisseling met kruipende boterbloem (Ranunculus
repens).
Het moederkoren (Claviceps microcephala).
De aantasting van het riet door moederkoren kan in Oostelijk Flevoland
plaatselijk voorkomen. De moederkorenkorrels (sclerotign), die zich in de
bloempjes van het riet hebben ontwikkeld (fig. 10), vallen in het najaar op de
grond. Hier overwinteren ze op of even onder de oppervlakte. In het voorjaar
groeien uit de sclerotien een aantal steeltjes, die aan de top de eigenlijke
vruchtlichamen (stromata) dragen. In deze vruchtlichamen vormen zich de perithecign met de ascosporen. Wanneer het riet in bloei komt zijn deze ascosporen
rijp. Ze worden met kracht uit de vruchtlichamen geschoten en kunnen dan op de
bloempjes van het riet terechtkomen. Opstijgende luchtstromen spelen hierin ook
een rol.
In het vruchtbeginsel van de bloempjes beginnen ze te kiemen en vormen
hier een zwamweefsel. Dit zwamweefsel gaat een vloeistof afscheiden, die talrijke kleine sporen (conidien) bevat. In de vorm van kleverige druppels, die
wit of geelachtig gekleurd zijn, komt de vloeistof tussen de kafjes tevoorschijn
(honingdauw). Veel insekten, vooral vliegen komen, aangelokt door de sterke,
zoetachtige geur, de vloeistof opzuigen. Deze insekten bezoeken ook weer andere
bloemen en infecteren deze met de sporen.
In korte tijd kan de schimmel zich zo verspreiden. De vorming van honingdauw houdt na enige weken op en de weke schimmelmassa groeit verder uit. Uiteindelijk worden dan weer de harde sclerotign gevormd, die voor de overwintering
zorgdragen.
Het optreden van moederkoren in de rietpluimen is meestal plaatselijk. De
aantasting kan soms zo ernstig zijn, dat bijna geen zaad wordt gevormd. In vrijX/68/385/19/17
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wel alle kafjes van de pluim
komen dan sclerotien voor.
Samenvatting.
Bij een onderzoek naar het
voorkomen van rietparasieten in
Oostelijk Flevoland is gebleken,
dat de meeste schade in het riet
wordt veroorzaakt door de rups
van de rietstengelboorder (Nonagria geminipuncta).
Wanneer het oude riet niet
door branden of maaien wordt verwijderd, kan in enkele jaren een
sterke aantasting optreden.
De schade, die wordt aangericht door de rups van de rietwortelstokboorder (Rhizedra
Fig. 10. Sclerotium van Claviceps microcephala in rietbloempje.

lutosa) kan vooral op wat drogere grond aanzienlijk zijn. De

rups tast de jonge scheuten en wortelstokken van het riet aan, zodat deze afsterven.
De aantastingen, veroorzaakt door de larve van een galmugje (Giraudiella
inclusa), komen vrijwel overal in Oostelijk Flevoland voor. De houtachtige gallen, die aan de binnenwand van de stengel voorkomen, verzwakken de rietstengel
op die plaats, zodat ze gemakkelijk kan afbreken. Meestal wordt de pluim- en
zaadvorming nadelig belnvloed.
De gallen ("rietsigaren"), die ontstaan door aantasting van de made van de
rietvlieg (Lipara lucens) worden gevonden aan de top van het riet. Ze komen
meestal voor op relatief droge plaatsen met slechte rietgroei. De beide schimmelsoorten, nl. de rietroest (Puccinia phragmites)en het moederkoren (Claviceps
microcephala) kunnen, vooral plaatselijk, veelvuldig op het riet worden aangetroffen. Bij sterke aantasting door de rietroest verraindert de kwaliteit van
het riet. Wanneer veel moederkoren in de pluimen voorkomt, wordt vrijwel geen
zaad gevormd.
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