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inleiding

Rhagoletis Loew, 862 behoort tot de vijf schade-
lijkste genera binnen de boorvliegen. De meeste 
zijn tropisch van oorsprong: Anastrepha Schiner, 
868, Bactrocera Guerin-Meneville, 838, Ceratitis 
Macleay, 82 en Dacus Fabricius, 805, met 
hooguit een enkele soort in bijvoorbeeld het  
mediterrane gebied. Voor de meeste van deze 
soorten geldt dat als ze versleept worden naar  
gematigde streken ze de koudere winters niet 
overleven. Het genus Rhagoletis echter heeft zijn 
oorsprong in de gematigde streken en komt  

holarctisch voor, met nog enkele soorten tot in  
de Andes in Zuid-Amerika (Ramirez et al. 2008). 
Dit maakt de kans groter dat een in Europa  
geïntroduceerde Amerikaanse soort zich hier kan 
handhaven. Dit is reeds vastgesteld voor de Oost-
Amerikaanse kersenboorvlieg Rhagoletis cingulata 
(Loew, 862) die zich ook in Nederland heeft  
gevestigd (Smit & Dijkstra 2008). Nu dient zich 
een tweede geval aan: R. completa Cresson, 2 
(fig. ). Reeds in de jaren 0 werd deze vast- 
gesteld in Italië en Zwitserland (Merz ).  
Pas zo’n 5 jaar later begon de soort zich uit te 

invasieve walnootboorvlieg rhagoletis completa nu ook in 

nederland (diptera: tephritidae)

John Smit & Rob Schaareman

Het gebeurt met enige regelmaat dat er boorvliegen versleept worden met plantaardige 
producten. De meeste schadelijke soorten komen uit de tropen en kunnen zich niet 
handhaven in Nederland. Noord-Amerikaanse soorten van het genus Rhagoletis 
kunnen in het klimatologisch vergelijkbare Europa wel voet aan de grond krijgen. 
Eerder bleek dit al met de Oost-Amerikaanse kersenboorvlieg en nu staat hetzelfde  
te gebeuren met de walnootboorvlieg.

Figuur . Vers uitgeslopen Rhagoletis 
completa. Foto Marko Riedel.
Figure . Freshly emerged Rhagoletis 
completa. Photo Marko Riedel.
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breiden in Europa. Inmiddels zijn er waarnemingen 
uit diverse Europese landen bekend, waaronder 
Duitsland, en dus was het wachten tot de eerste 
melding uit Nederland. In het najaar van 205 
werden de eerste aangetaste noten aangetroffen in 
Helden (provincie Limburg) (fig. 2).

schade

Rhagoletis completa zet haar eieren af in de 
vruchten van walnoot Juglans regia en zwarte 
(wal)noot J. nigra. De larven leven van het meso-
carp, het vlezige deel van de bolster (fig. 3) en niet 
in de noten zelf. De aantasting is in een vroeg  
stadium te zien door kleine putjes in de bolster 
waar de eieren zijn afgezet. Later ontstaan er bruine 
en uiteindelijk zwarte vlekken op de bolster en 
wordt deze zacht. Het zwart verkleurde mesocarp 
kleeft aan de noot en droogt op (fig. 4). 

In Duitsland is recent nog een tweede soort  
walnootboorvlieg aangetroffen, eveneens een 
Noord-Amerikaanse soort: Rhagoletis suavis 
(Loew, 862) (eppo 204). Het schadebeeld van 
beide soorten is vrijwel identiek. Aantasting door 
deze soort is in verschillende jaren vastgesteld in 

Figuur 2. Aangetaste walnoten in Helden, Limburg. 
Foto Rob Schaareman.
Figure 2. Infected walnuts in Helden, province of 
Limburg. Photo Rob Schaareman.

Figuur 4. Aantasting van walnoten door larven van 
Rhagoletis completa. Foto Walpole (Wikimedia,  
cc	by-sa 3.0).
Figure 4. Damage of walnuts by larvae of Rhagoletis 
completa. Photo Walpole (Wikimedia, cc	by-sa 3.0).

Figuur 3. Larve van Rhagoletis completa op vruchten van 
walnoot uit Helden. Foto Rob Schaareman.
Figure 3. Larva of Rhagoletis completa on fruits of walnut 
from Helden. Photo Rob Schaareman.
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Brandenburg. De soort moet daar als gevestigd 
beschouwd worden. Dit betekent dat we er  
rekening mee moeten houden dat ook R. suavis  
in Nederland kan opduiken. 

De schade aan walnoten kan aanzienlijk zijn, met 
een verlies tot 5 % bij niet-behandelde boom-
gaarden (Kasana & Aliniazee 6). In Noord- 
Italië en Zwitserland werd aantasting tot 50 % 
vastgesteld (Mani et al. 4, Duso & Dal Lago 
2006). Boller & Prokopy (76) geven een uit- 
voerige beschrijving van de mogelijkheden voor 
controle en bestrijding van (onder andere) de  
beide walnootboorvliegen. Daarbij zijn vooral  
insecticiden effectief, maar weinig milieuvriendelijk. 
Overigens zijn deze walnootboorvliegen niet de 
enige bedreiging voor de walnotenbomen in  
Europa. Recent is ook de duizendkankerziekte 
vastgesteld in Italië (Montecchio 204). Deze 
schimmelziekte wordt verspreid door de bastkever 
Pityophthorus juglandis Blackman, 28 (Coleoptera: 
Scolytidae). Bij aangetaste bomen vergelen en ver-
welken bladeren en takken, en sterven na twee  
tot vier jaar af. In Nederland zal de economische 
impact beperkt zijn, aangezien er nauwelijks sprake 
is van notenteelt. Mogelijk worden wel monu-

mentale notenbomen in dorpen en steden  
bedreigd.

herkenning

Beide Noord-Amerikaanse soorten onderscheiden 
zich van de vertegenwoordigers in Noordwest- 
Europa door de zeer brede discale band in de 
vleugel (fig. 5, 6). Bij de andere soorten is de  
discale band veel dunner (Smit 200). Beide soorten 
hebben een bruin gekleurd borststuk en achterlijf, 
dat ten dele erg donker kan zijn. Rhagoletis  
completa en R. suavis kunnen vrij gemakkelijk onder-
scheiden worden op basis van de vleugeltekening. 
Bij R. completa zijn de discale en preapicale band 
van elkaar gescheiden (fig. 5), terwijl deze bij  
R. suavis duidelijk en breed met elkaar verbonden 
zijn (fig. 6). Maar, zoals met alle Rhagoletis- 
soorten, moet wel rekening gehouden worden 
met enige variatie. Zo kunnen beide banden bij 
R. completa soms net met elkaar verbonden zijn 
(fig. 7). Beide soorten kunnen gedetermineerd 
worden met White & Elson-Harris (2). 

De larven en poppen zijn met wat moeite van  
elkaar te onderscheiden aan de achterste adem- 

Figuur 6. Rhagoletis suavis. Foto Marko Riedel.
Figure 6. Rhagoletis suavis. Photo Marko Riedel.

Figuur 5. Rhagoletis completa. Foto Luca Mazzon.
Figure 5. Rhagoletis completa. Photo Luca Mazzon.
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halingsorganen. Bij R. completa staan de onderste 
en bovenste openingen in een hoek van 60° en bij 
R. suavis in een hoek van 0° (fig. 8). Zie White 
& Elson-Harris (2) voor meer kenmerken.

voorkomen

Rhagoletis completa en R. suavis zijn beide af- 
komstig uit Noord-Amerika, waarbij de eerste 
vooral in het westen voorkomt en de twee in het 
oosten (Foote et al. 3). In Europa is R. completa  
bekend uit Bosnië-Herzegovina, Duitsland, 
Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Oostenrijk, 
Slovenië en Zwitserland (Bjeliš 2008, Ciampolini 
& Trematerra 2, eppo 204, Merz , Ostojic 
et al. 204, Seljak & Zezlina , Tuba et al. 202).

Op 2 september 205 vond de tweede auteur  
de soort voor het eerst in Nederland. Hij vond 
enkele aangetaste vruchten onder een walnoten-

boom in Helden (Amersfoortcoördinaten 7,2-
36,7) (fig. ). Een week later bleek de aantasting 
groter te zijn, vermoedelijk minstens 30 %.  
Enkele weken later werd nog een tweede aantas-
ting gemeld door Peter Jansen uit Helmond  
(ac 7,-388,8). De determinatie van materiaal 
van de beide vindplaatsen kon bevestigd worden 
door onderzoek aan poppen.  

Rhagoletis suavis is tot nog toe alleen gemeld uit 
Brandenburg (Duitsland), maar het is maar de 
vraag of alle aantastingen van walnoten en zwarte 
(wal)noten op deze soort gecontroleerd worden. 
Mogelijk dat een deel van meldingen van  
R. completa betrekking heeft op R. suavis. Onder-
zoek aan de larven en/of vliegen zal moeten uit-
wijzen hoe wijdverspreid deze soort daadwerkelijk 
in Europa is.

discussie

Met R. completa is Nederland weer een exoot  
rijker. Het is de eerste boorvlieg die nieuw gemeld 
wordt voor Nederland sinds het verschijnen van 
Smit (200) en ook niet in die tabel is opge- 
nomen. Het totaal aantal Nederlandse soorten 

Figuur 7. Twee verschillende typen vleugeltekening van 
Rhagoletis completa, met discale en preapicale band  
geïsoleerd (boven) of net verbonden (onder). Foto’s 
Martin Hauser.
Figure 7. Two different types of wing-pattern of Rhago-
letis completa, with discal and preapical band separated 
(above) or connected marginally (below). Photos Martin 
Hauser.

Figuur 8. Achterste ademhalingsorgaan van de larven 
van Rhagoletis completa, met een hoek van 60 graden. 
Foto Martin Hauser.
Figure 8. Posterior spiracle of the larva of Rhagoletis 
completa, with an angle of 60 graden. Photo Martin 
Hauser.
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komt hiermee op 84. Nu is het wachten op de 
eerste vondst van R. suavis.
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summary

The invasive walnut husk fly Rhagoletis completa has reached the Netherlands (Diptera: 
Tephritidae)
The first record of Rhagoletis completa for the Netherlands is provided. Several damaged fruits of 
a walnut tree Juglans regia were found in Helden (province of Limburg), on September 2, 205. 
These fruits contained larvae of R. completa. A few weeks later fruits infected with R. completa 
were found in Helmond (province of Noord-Brabant). The identication of material of both  
locations was confirmed by studying the pupae. This species was expected in the Netherlands, 
for it has been spreading throughout Europe in the past decades and was already known from 
several infestations in Germany. 
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