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2. Iemand leest het verhaal

elke larve probeert zijn
persoonlijke bladluis
tegenstander te tikken

Bij elk woordje
bladluis/luis/luizen

elke bladluis probeert
de overkant te bereiken
zonder getikt te worden

elke larve probeert de
overkant te bereiken
zonder getikt te worden

Bij elk woordje
larve/larven

elke bladluis probeert
zijn persoonlijke larve
tegenstander te tikken

Groep 2
elke persoon
= (blad)luis

Groep 1
elke persoon
= larve lieveheersbeestje

1. Twee gelijke groepen gevormd:
elke bladluis staat tegenover
persoonlijke larve tegenstander
aan weerszijde van middellijn

Spel

LARVEN EN LUIZEN
THEMA: GEWASBESCHERMING

• 2x getikte spelers gaan buiten het speelveld
en krijgen een nieuwe tegenstander toegewezen
• Spelers die 2 x veilig aan de overkant geraken
steken hun armen in de lucht en krijgen een
nieuwe tegenstander toegewezen.
Opmerking: Het verhaal is te vinden op de achterzijde.
Voor het betere verloop van het spel wordt ervoor gekozen om te
spreken over luizen, maar er wordt hiermee bladluizen bedoeld.

Verhaal Larven en luizen
Om ziekten en plagen te bestrijden, worden
soms chemische middelen gebruikt, al is het
gebruik van biologische middelen de laatste
jaren erg toegenomen. Ook laten telers zich
graag helpen door ‘natuurlijke vijanden’ van
schadelijke insecten en ziekten, zoals sluipwespen of lieveheersbeestjes tegen bladluizen.
Bladluizen zijn kleine insecten die gaatjes
prikken in bladeren, jonge stengels en bloemknoppen van planten en zich dan voeden
met plantensap. Dit sap met voedingsstoffen
is natuurlijk ook noodzakelijk voor de groei
van de plant. Gelukkig kan de tuinbouwer
lieveheersbeestjes of nog beter larven van lieveheersbeestjes uitzetten om de luizenplaag te
bestrijden. Larven zijn jonge lieveheersbeestjes,
die nog niet echt lijken op volwassen lieveheersbeestjes.
Per dag eten ze gemakkelijk 100 luizen op, die
larven zijn echte veelvraten. In tegenstelling tot
de lieveheersbeestjes zelf kunnen ze nog niet
vliegen en blijven ze ter plaatse, dicht bij de
luizenhaard. Eens de larven verpopt zijn tot volwassen lieveheersbeestjes blijven ze dankbare
hulpjes, want ook lieveheersbeestjes voeden
zich maar wat graag met luizen. Lieveheersbeestjes planten zich voort en leggen eitjes bij
de luizenhaarden. Uit de eitjes ontluiken weer
nieuwe hongerige larven, die zich op hun beurt
volvreten met luizen. Een puur natuur cyclus die
de tuinbouwer permanent van hulpjes tegen die
vervelende insecten voorziet. Geen wonder dat
telers zich graag laten helpen door deze nuttige,
natuurlijke gewasbeschermers!
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