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E6n op de drie vragen over gallen die mensen aan mil stellen, gaat over de schadelijk
heid voor de geTn6ecteerde plant. Mensen zijn in de eerste plaats natuurlijk bezorgd
over hun planten. Zijn gallen niet schadelijk? Het zijn immers parasieten. Enkele gal-
vormers (van meer tot minder schadelijk) staan kort in de schijnwerpers.

Galgen (5)

Bestrijding van
vooroordelen over Ballen

Met een gerust hart kunnen we stellen dat
galmakers over het algemeen geen bijzon-
dere schade toebrengen aan hun gastheer.
De gastheer gaat (meestal) niet dood en
kan zich redelijk ofgoed handhaven.
De definitie voor schadelijk wordt verschil-
lend ingevuld, afhankelijk met wie je
spreekt. Zo vindt een boomkweker het Lin-
dehoorntje (Eriophyes t///ae, galmijt) op

Linde of de Tepelgal (Mikfo/ajagi, galmug)
op Beuk visuele schade, omdat de handel
ofde particulier onbekend is met het feno-
meen Ballen, ofhet ziet als een teken van
zwakte van de gastheerplant.
De galmug Dasirleura glad/tech/ae in de
blaadjes van de Valse christusdoorn(G/e-
d/ts;a tr/acanthos) wordt in de boomteelt als
een vervelende plaag ervaren. Deze galmug
heeft meerdere generaties per jaar. over-
wintert in de grond en is moeilijk te bestrij-
den als de erven eenmaal veilig in de gal zit-
ten. De gal is heel eenvoudig: de jonge
blaadjes zijn samengevouwen en verdikken
zich tot een soort peultjes, die mooi geel
kunnen verkleuren, vooral als de cultivar

van de Valse christusdoorn ook goudgeel
gekleurde bladeren heeft.
Voor een kweker betekenen Ballen inder-
daad een lagere opbrengst en een product
met minder kwaliteit, maar als u zelfgallen
op planten in de tuin hebt is dat opeens
leuk en bijzonder. Hoe zit dat nou?

De betreffende galmijt kan eerlijk gezegd
best wel schadelijk zijn voor Brem, want als
uitzondering op de regel veroorzaakt deze
mijt naast vergroeiingen en het tegengaan
van de bloei en zaadzetting ook wel de
dood van de gastheer in zijn natuurlijke
omgevingl
Gelukkig wordt deze galmug in zijn natuur-
lijke omgeving zelfook belaagd, door bil

voorbeeld carnivore mijten. Bestrijding van
galmijten is best lastig, dus ik kan de arme
man niet verder helpen. Als je op het goede
moment(als de meeste mijten in de gallen
zitten) de galgen van de plant knipt, zullen
de mijten vanzelfeen keer verdwijnen
In Australi6 kijkt men heel anders naar
deze galmijt. Daar is de wilde Europese
crem een plaag en wordt onderzocht ofzil
niet te bestrijden is met de galmijt Aceria
genistae (HosKIN & SHEPPARD, 20041.
De wereld op zijn kop. Gelukkig is Acer/a
genfstae, net als bijna alle galmijten, heel

erg soortspecifiek en maakt ze alleen maar
Ballen op Europese bremsoorten, wat het
verspreidingssucces enigszins verkleint

Moederkoren(C/apiceps purpurea) komt
voor op granen en vele soorten gras,
zoals hier op Engels slijkgras met grote,
donkere banaantjes.
FOTO: ROELOF JAN KOOPS

ECONOM ISCH BELANG
Als de economie wordt bedreigd, wordt
zelfs onderzoek naar de biologie van gallen
van belang gevonden. Er zijn enkele foor.
ten die een gevaar vormen voor de gezond-
heid en er zijn vele soorten die de kwaliteit
van een monocultuurgewas verlagen
Moederkoren is een welbekend voorbeeld

van een gevaarlijke gallensoort. Deze gal
wordt veroorzaakt door een schimmel

(C/ap/caps purpurea) en ziet er uit als een
zwart ofdonkerpaars banaantje die uit de
partjes van een heleboel grassoorten kan
steken, zoals bil graan voor ons brood
Moederkoren bevat giftige stoken die door-
bloedingproblemen kunnen veroorzaken
met alle gevolgen van dien. Dit maakt het
wel mogelijk weedn op te roepen, vandaar
de naam Moederkoren. Sommige bestand

DE WERELD OP ziJN KOP
Vorig jaar kreeg ik een vraag uit Engeland
van een meneer die bezorgd was over zijn
verschillende soorten gecultiveerde Brem
(Cytfsus scoparfus). De galmijt .4cerfa gere;-
stnc had zijn tuin gekoloniseerd en nu was
hil bang dat het een negatiefe#ect zou
hebben op de bloei. lk heb hem verzekerd
dat het een prachtige soort galmijt is waar
hij trots op mag zijn en gelukkig raakte hil
geboeid door het fenomeen galvorming en
de interactie tussen plant en mijt.

De galmijt Aceria genfstae verhindert
bloei en zaadontwikkeling op Brem.
FOTO: JEANINE \X/OLFS.
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delen worden gebruikt als basis voor LSD
achtige stoken, maar zijn vroeger ook als
medicijn tegen migraine gebruikt.
Een ander voorbeeld van een plaag op gra
nen is de Graanmug (Mayetfo/a destructor)

die de bloeistengels van onder andere
rogge, tarwe en gerst heeft omgebouwd tot
kraamkamer en woonhuis. Dit is niet

bevorderlijk voor de productie, waardoor
deze soort internationaal veel aandacht

krijgt door onderzoek naar de bestrijding
Datzelfde geldt voor enkele soorten gal-
muggen die in de vruchten en bloemen van
allerlei Vllnderbloemigen(Fabaceae) leven.

waaronder Lucerne en allerlei boontjes

Met Kruisbloemigen(Brassicaceae) bestaat
hetzelfde probleem, waarbij soorten als de
Koolzaadmug(Contarfn/a nastudiD op
Radijs, Mosterd en op Kool (de Koolzaad-
hauwm ug Dasineura brassicae) voorkomen.

Deze galvormers zijn dus helemaal niet zo
gastheerspeciflekl

Boven: De Wikkemug (Contarinia craccae) maakt ronde bolletjes van sommige bloemen
van de Vogelwikke. Toch ontstaan er ook nog veel peultjes, zodat de Vogelwikke zich kan
uitzaaien. FOTO: JOJANNEKE BiJKERK

RED DE CALMiJT!
Het leukste voorbeeld van bezorgdheid
over galgen vond ik in een artikel over de in
Nieuw Zeeland zeldzame Kaka beak

(C//anthus pun/Geus), een fleurige boom uit
de Vlinderbloemenfamilie. Deze soort is

geassocieerd met de galmijt Aceria c//ante;
Men maakt zich niet enkel zorgen over het
voortbestaan van de gastheer. maar ook
over de galmijt (MARTIN, 2003). De mijt is
niet schadelijk voor zijn gastheer en in het
kader van behoud van diversiteit wordt
onderzocht hoe beide soorten beschermd

kunnen wordend Geweldig toch?l Dat zie ik
n Nederland niet snel gebeuren

Zoek voor meer informatie over "schade

lijke gillen" ofgallen bil biologische bestrij
ding van gewassen op het internet met
behulp van bovengenoemde soortnamen,
of kijk op wwwplantengallen.com voor
enkele voorbeelden. Vragen of meldingen
kun je altijd kwijt door te mailen naar
jojanneke@ plantengallen.com

Boven en onder: Een plaag op een plaagt Deze gal op Duivelsnaaigaren wordt veroor-
zaakt door de kever Smirronyxjungermanniae. Het Duivelsnaaigaren plaagt, in dit geval.
de Kattedoorn en het Duivelsnaaigaren wordt geplaagd door een kevertjes
FOTO'S: JOJANNEKE BIJKERK

jojanneke Bjjkerk werkt by Koeman en Bykerk

bv in Haren, een bureau voor ecologisch

ondenoek en advies. Zy werkt anti een land-
dekkende database van Ballen in Nederland.
Zie www.plantengallen.com
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