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\n 1964 veroorzaakte de tarwestengelgalmug in verschillende streken van ons land
ernstige schade. O.a. was dit het geval in het Oldambt in de provincie Groningen.
Hoewel wordt aangenomen dat demate van aantasting nauw verband houdt met de
vruchtwisscling,warenertochookaanwijzingen datfactoren vanbodemkundigeaard
een rol kunnen spelen. Het werddaarom gewenstgeacht na tegaanwelkefactoren in
hetbijzonder van invloedzijn geweest opdematevanaantasting.Inverband hiermee
werd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en het Rijkslandbouwconsulentschap voor Noordelijk Groningen in de zomer van 1964op talrijke percelen in het
Oldambt een onderzoek ingesteld.
Wijze van onderzoek
In de tweede helft van augustus 1964werd op 42 percelen zomertarwe de mate van
aantasting door de stengclgalmug geschat, waarbij tevens een raming werd gedaan
omtrent het voorkomen van kweek. Deaantastingwerduitgedrukt inprocenten, terwijl de kweckbezetting werd beoordeeld volgens een schaal van 1tot 10. Daarbij
duidt een laagcijfer op weinigofgeen kweek, eenhoog opveelkweek. In september
werd opdezepercelen destructuur visueel beoordeeld enwerdeengrondmonster genomenvoordebepalingvandepH-KCl,hetgehalteaan koolzurekalk enhet gehalte
aan organische stof. De percelen behoorden, op enkele uitzonderingen na, tot een
seriewaarvan inverband met eenregionaal structuuronderzoek in 1960en 1961reeds
verschillende bodemkundige factoren waren bepaald, waarbij tevens bedrijfstechnischc gegevens waren verzameld. Volledigheidshalve werd in januari 1965 nog een
aanvullende enquête gehouden naar de vruchtopvolging na 1961en de grondbewerking in deherfst van 1963en het voorjaar van 1964.Daar het echter niet mogelijk is
gebleken voorallepercelendegewenstegegevensteverkrijgen, moesten erenkelebuiten beschouwingworden gelaten bij de bewerkingvoor verschillende onderdelen van
dit onderzoek.
Mate van aantasting
Omeenindruk tekrijgen omtrent dematevanaantastingdoordestengelgalmugwerd
een frequentieverdeling gemaakt van debeoordelingscijfers. Het resultaat isvermeld
in tabel 1.
Rekent men een aantasting <10% als „licht", 10-30% als „matig" en >30% als
„zwaar", dan blijkt uit deze tabel dat van de beoordeelde percelen 26% licht, 41 %
matigen 33%zwaar aangetast waren.
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TABEL 1. Aantasting van zomertarwe door de stengelgalmug
Aantasting in %
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TABIL 2. Aantasting van zomertarwe door de stengelgalmug bij verschillende voorvruehtcn
Voorvrucht
zomertarwe
Gemiddelde aantasting in %
Aantal percelen

wintertarwe

60
3

rest granen

28

nict-grancn

28
16

5

12
12

TABEL 3. Aantasting van zomertarwe door de stengelgalmug bij verschillende Icwcckbczctting
Kwcckbczetting volgens de schaal
1
Gemiddelde aantasting in %
Aantal percelen
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2
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3
47J
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Invloedvandevruchtwisseling opdeaantasting
Uit eerder verricht onderzoek isgebleken dat demate van aantasting afhangt van de
vruchtwisseling (1). In verband hiermeewerd deinvloed van devolgende factoren op
deaantasting nagegaan:
a. aantal graanjaren na 1952;
b. aantal opeenvolgende graanjaren vóór 1964;
c. voorvrucht in 1963.
Van de onder a en b genoemde factoren kon op geen enkele wijze een betrouwbare
invloed wordenaangetoond. Devoorvrucht in 1963 daarentegen bleek een duidelijke
invloed op deaantasting te hebben. In tabel 2iseen overzicht gegeven van de aantasting bij verschillende voorvruehtcn.
Uit deze tabel en uit figuur 1 blijkt een duidelijk verschil in aantasting tussen granen
en niet-granen als voorvruehtcn. Verder blijkt, zij het uit een gering aantal waarnemingen, dat bij de graanvoorvruchtcn na zomertarwe de sterkste aantasting kan
worden verwacht.
Invloed van de kweekbezetting op de aantasting
In verband met het feit dat kweek bekend staat als een goede waardplant voor de
tarwestengelgalmug,werd nagegaan in welkemate de kweekbezetting van invloed is
geweest op de aantasting. Een overzicht hiervan wordt gegeven in tabel 3. Hieruit
blijkt datnaarmatemeerkweekvoorkomt,deaantastingsterk toeneemt. Opmerkelijk
isdegeringeaantasting bij weinigof geen kweek (kweekbezetting = 1).
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FIG. 1. Invloed vande kweekbezetling op de aantasting bijverschillende voorvrucht
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Kweekbezetting

Deinvloed vandekweekbezetting blijkt ook duidelijk uitfiguur1,waarhet verband
tussen kweek enaantasting isweergegeven bijverschillende voorvrucht.
Ondanks devrij grote spreiding van depunten en hetvoor enkele gewassen geringe
aantal waarnemingen blijkt uitdeze figuur ookeenduidelijke invloed vandevoorvrucht opde desbetreffende samenhang. Nagraan alsvoorvrucht isdeongunstige
invloedvan kweekveelgroter dan naanderegewassen.
Invloed van enkele bodemkundige factoren op de aantasting

Voordefactoren pH-KCl,gehaltenaanorganischestofenaankoolzurekalk,alsmede
voor de structuur van degrond werd eveneens nagegaan ofer enig verband bestond
metdematevanaantasting.Daarbij bleekeenvrijduidelijketendens,datdeernstigste
aantastingen voorkwamen op percelen met een lage kalktoestand. Waarschijnlijk
heeft dekalktoestand geen directe invloed, maar verloopt hijviadefysische eigenschappenvandegrondendekweekbezetting.Bijditonderzoekwerdnl.eenduidelijke
samenhang tussen pH-KCI enkweekbezettinggevonden(figuur 2). Oppercelenmet
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FIG 2 Invloed van de pH.KCI
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een minder goede kalktoestand ishet blijkbaar als gevolg van de slechtere structuur
en bewerkbaarheid niet goed mogelijk, dekweek voldoende te bestrijden.
Invloed van degrondbewerking opdeaantasting
Delarven van degalmugoverwinteren op geringediepteindegrond. Het isdus niet
uitgesloten datookdetijd endewijze vangrondbewerking vaninvloed zijn op het
meerofminderoptreden vandegalmug.Inverband hiermeewerd,voorzoverdedesbetreffende gegevensbekendwaren,deinvloedvanhetaantalmalenstoppelbcwcrking
envandetijd vanhet opwintervoorploegen indeherfst 1963nagegaan. Eenenander
isweergegeven indefiguren3en4.Uitfiguur3 blijkt eenduidelijketendens,dat naarmate destoppelbewerking intensiever isgeweest, de aantasting minder wordt. Deze
invloed iswellicht teverklaren uithetfeit dat delarven gedurende detijd datzijzich
onverpopt indegrond bevinden, gevoelig zijn voor uitdroging (1). Door eenintensievere stoppelbcwcrking zal de grond nl. oppervlakkig sneller uitdrogen. Verder
blijkt (figuur 4)voordeinoktoberennovembergeploegdepercelendatnaarmatelater
opwintervoorisgeploegd,deaantastingergerwordt. Mogelijk isook dezeinvloed te
verklaren door eendrogere ligging vande vroeg geploegde percelen. Voor de geringere aantasting vandetwee indecember geploegde percelen kangeen verklaring
worden gegeven.
Invloed vandezaaidatum
In depraktijk isweleens deindruk verkregen datdeschade veroorzaakt door de
stengelgalmug,groterisnaarmatehetgewasineenjongerstadiumwordtaangetast(I).
Daarom werd ooknagegaan ofer enig verband bestond tussen de zaaidatum en de
matevan aantasting. Erkon echtergeen betrouwbare invloed worden aangetoond.
Landbouwoorl. dec. 1965

713

A. P E L G R U M EN J. K. R I D D E R

Samenvatting en conclusie

Indenazomeren herfst 1964werdinhet Oldambt een onderzoek ingesteld naar het
optreden van de tarwestengelgalmug en naar de factoren diedaarbij van belang zijn.
Daartoe werden opongeveer 40percelen zomertarwedeaantasting door degalmug
endekweekbezettinggeschat,destructuur visueel beoordeeld, enwerdeenonderzoek
ingesteld naar dekalktoestandenhet gehalteaan organischestofvan degrond. Voor
dejaren na 1961werden door middel van een enquête nog gegevens over vruchtopvolging, tijd enwijze van grondbewerking,zaaidatum, enz.verzameld. Na bewerking
van degegevens konden de volgende conclusies worden getrokken:
1. Van de beoordeelde percelen werd op26% een lichte, op42% een matige en op
32% een zwareaantasting geconstateerd.
F I G . 3. Invloed van liet aantal malen stoppelbewerking op de aantasting
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2. Er kon geen betrouwbare invloed worden aangetoond van het aantal graanjaren
van 1952af en het aantal opeenvolgende graanjaren vóór 1964op de mate van aantasting.
3. De mate van aantasting wordt sterk beïnvloed door de directe voorvrucht. De
ernstigste aantasting werd geconstateerd na zomertarwe en vervolgens na wintcrtarwe. Deaantasting na haver, kanariezaad engerst alsvoorvrucht wasvrijwel gelijk
en lagietslagerdan nawintertarwc. Bijeenniet-graan alsvoorvrucht wasdeaantasting aanmerkelijk minder dan bij een graan.
4. De kweckbezetting bleek van grote invloed op de mate van aantasting. Bij een
graan als voorvrucht was deze invloed veel sterker dan bij een niet-graan. Verder is
gebleken dat op percelen waar geen kweek voorkomt, uitgezonderd na voorvrucht
zomertarwe, deaantasting van geringe betekenis is.
5. Eenlagekalktoestand heeft eenduidelijk bevorderende invloed opde kweckbezettingen isdaarom ook van betekenis voordemate van aantasting.
6. Er is een tendens dat een intensievere stoppelbewerking de aantasting doet verminderen.
7. Voordeinoktoberennovember opwintervoor geploegdepercelen blijkt dat naarmateer later wordt geploegd deaantasting toeneemt.
8. Erkongeenbetrouwbareinvloed wordenaangetoond vandezaaidatum opdemate
van aantasting.
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