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Atheta Coriaria  
 

Atheta coriaria is een kortschildkever en consumeert meerdere schadelijke 

bodemorganismen. Als voedselbron geeft hij de voorkeur aan 

varenrouwmuggen (alle stadia) en oevervliegen. De larven van de 

varenrouwmug voeden zich met levend materiaal. Door vraatschade 

ontstaan invalspoorten voor secundaire plantenziekten als Pythium, 

Phytophtora, Botrytis, Fusarium en Verticillium. Ook heeft de Atheta 

coriaria een bestrijdend effect op Californische trips en motjes.  

 

 

Levenscyclus & werkzaamheid  Verpakking & inhoud 

Atheta coriaria kent na het eistadium 3 larvale 

stadia en een popstadium alvorens hij volwassen 

is. De larven zijn gelig, langwerpig, en tot 4 mm. 

groot. De pop zit gesponnen in een witte cocon 

met gronddeeltjes. Adulten zijn langwerpig, 

donkerbruin/zwart glimmend, behaard en rond 4 

mm. groot. Hun dekschild is kort. De kevers 

kunnen goed vliegen en daardoor verloopt de 

verspreiding door het gewas goed en snel. 

 Atheta coriaria wordt aangeleverd in een koker 

(500 exemplaren), emmer (3.000 exemplaren) of 

kweekemmer (500 exemplaren). De kokers en 

emmers zijn gevuld met de roofkevers en een 

mengsel van potgrond en vermiculiet als  

strooimedium.  Atheta coriaria kan in tal van 

gewassen worden uitgezet. De kevers kunnen 

worden uitgestrooid over o.a. steenwol, potgrond 

kokos. 

 

 

   

Bewaren & houdbaarheid  Inzet & dosering 

De houdbaarheid is kort en ze moeten worden 

bewaard bij een temperatuur van 10°C tot 15°C en 

een RV van 85% of hoger. Te droge 

omstandigheden kunnen nadelig zijn voor 

populatieontwikkeling van Atheta coriaria. 

Uitzetting vind het beste plaats in de ochtend- en 

avonduren. Om snelle werking te bevorderen, kan 

men de introductie een week later herhalen met 

dezelfde aantallen 

 

 Uitzet vindt het beste plaats in meerdere hoopjes 

op de grond onder het gewas. Een ruimtelijk te 

verdunde uitzet van de kevers wordt zo 

voorkomen. Na enkele weken stopt de uitbreiding 

van schadelijke insecten, of nemen de aantallen 

ervan af. De larven vindt men in de grond terug, 

en de kevers op vochtige plekken bij aangetast 

weefsel. 

Aantasting Dosering Interval Frequentie Opmerkingen 

Preventief 1 per m² - In overleg - 

Licht curatief 2 per m² - In overleg - 

Zwaar curatief 4 per m² 

 

Wekelijks In overleg - 
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