
FACTSHEET MEDITERRAAN DRAAIGATJE 
 

1. Check elke levering van mediterrane planten op het meeliften van mieren 

Let met name op bij: 

• Olijfbomen 
• Andere planten in een pot met flink wat aarde uit landen rond de Middellandse Zee 

 
2. Vraag de tussenhandel wat voor checks zijn gedaan hebben om te voorkomen dat er exoten mee liften 

met de planten 

 

Hoe herken je het mediterraan draaigatje?  

• Het is een zwarte, beetje glanzende mier  
• Ze hebben een flinke variatie in grootte (meer dan een factor 2), van 2,4 tot 5,1 mm 
• In de ‘bovenlip’ zit een diepe inkeping (zichtbaar met een goede loep) 

 

      
Inkeping in bovenlip (foto Th. Heijerman)     Werksters van verschillende grootte (foto Th. Heijerman) 
 

Hoe herken je een vestiging op je terrein?  

• Het opgeworpen zand rondom nestopeningen is (bij rustig, mooi weer) kratervormig, met een 
diameter van ca. 8-15 cm 

• Er is geen sprake van geïsoleerde nesten, maar alle nesten behoren tot dezelfde kolonie. 
• De werkster lopen in ‘straten’ tussen verschillende, ook ver uit elkaar liggende, nestopeningen. 
• De aantallen werksters bij een voedselbron (dode slak, gemorst voedsel, bladluizen op planten, etc) 

zijn vaak erg hoog 



 
Kratervormige nestopeningen (foto J. Noordijk) 
 

Wat doe je als je denkt dat er draaigatjes zitten in een partij planten? 

1. Was de aarde rondom de wortels weg  
2. Of dompel de kluit voor een paar minuten onder in warm water.  

Of dit effectief is, is de vraag. Er is voor het mediterraan draaigatje nog geen onderzoek naar gedaan. 
Gebruik je deze methoden, check dan regelmatig of je nog mieren aantreft.  
 

Wat doe je als draaigatjes op je bedrijf zijn gevestigd? 

Zorg dat je in het vroege voorjaar start met bestrijden. 

Schakel een bedrijf in dat gekwalificeerde bestrijdingstechnici (bewijs van vakbekwaamheid). Beheersing van 
draaigatjes blijft een lastige zaak en begeleiding of monitoring door een kennisinstituut met ervaring is aan 
te raden. 

Bestrijding kan door het gebruik van nematoden en specialistische bestrijdingsmiddelen. 
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