
Voorkomen is beter dan bestrijden!

Coloradokever bij aardappel

Eind april tm september

15 °C

Juni

17 °C

Door tijdig de kevers, eitjes op de onderkant van de bladeren en de larven te vernietigen, 
voorkom je problemen. 

Wanneer en waarop controleren?

Zeker in een volkstuin waar heel wat tuiniers aardappelen telen is het belangrijk dat iedere 
tuinier(ster) geregeld de aanplant van aardappelen controleert! De kevers respecteren 
immers geen perceelgrenzen. Als je bij de controle van het aardappelgewas kevers of larven 
opmerkt, is direct actie nodig! 

Juni tm september



April/Mei
Volwassen kevers 
kruipen uit de 
grond.

Juni
Eitjes aan de 
onderkant van het 
blad van de plant. 
Deze komen na 5-
21 dagen uit.

Juni/Juli
De larven groeien 
in 3 á 4 weken uit 
tot eindstadium. 
Eten daarbij heel 
veel blad.

Juli/Augustus
In eindstadium 
kruipen de larven 
in de grond. En 
verpoppen daar. 
Na zes dagen 
kruipen nieuwe 
kevers uit de 
grond.

Augustus-April
Volwassen kevers 
overwinteren 
onder de grond 
(20-50 cm diep).

April/Mei
Als je in deze periode er voor zorgt dat je de 
volwassen kevers dood maakt, voorkom je 
een hoop ellende later in het seizoen.

Juni
Onderkant van het blad regelmatig 
inspecteren. Bladeren met eitjes 
verwijderen (NIET op de composthoop). Als 
je dit grondig doet voorkom je een hoop 
ellende.

Juni/Juli
Bladeren regelmatig inspecteren op larven, 
als ze klein zijn zitten ze vooral op de 
onderkant van de bladeren. Larven 
verwijderen/dood maken.
Als je mei/juni grondig bent geweest vind je 
geen larven. Let wel op kevers, die kunnen 
vliegen. Ze zijn vooral actief bij warmer 
weer.

Juli/Augustus
Blijf regelmatig controleren. Let bij het 
rooien van de aardappels op kevers en 
poppen die in de grond zitten. 

Augustus-April
Blijf zolang je aardappelplanten hebt staan 
regelmatig controleren. Let bij het rooien 
van de aardappels op kevers en poppen die 
in de grond zitten. 

Overlast voorkomen? Regelmatig controleren!


