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Damage bychemical growth regulators (herbicides) inwitloof chicory
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Inleiding

Samenvatting resultatenenconclusies

Om meer inzicht te krijgen in de schade die door
diverse groeistofachtige stoffen (herbiciden) kan
worden aangericht en de symptomen te kunnen
beschrijven en fotografisch vast te kunnen leggen,
zijndoor het PAGVinsamenwerking metdePlantenziektenkundige Dienst enkele proeven aangelegd.
Hierbij zijn diverse stoffen in met drift vergelijkbare,
lagedoseringentoegepast opeenveldgewaswitlof.

In het algemeen komen de effecten van een bespuiting meteengroeistof vooraltotuitinginhetharl
van de plant; bij de jonge, groeiende bladeren. De
mate waarin het witlofgewas reageert, hangt af van
het middel, het bespuitingstijdstip in relatie met hel
groeistadiumendedosering.
Voor eenvolledigoverzicht vanderesultatenvandil
onderzoek,wordtverwezennaarPAGVverslagnr.125.
Bijvoorkeur moet reeds op het veld of direct nahel
rooiendeaardenomvangvandeschade metgrote
zekerheidvoorspeldkunnenworden.
In dit onderzoek is het echter alleen mogelijk gebleken om het schadebeeld van 2,4-D en dicamba,
ofcombinatiesvandezemiddelen,reedsophetveld
te herkennen.Gezien het slechte forceerresultaat is
detrekvandezewortels nietzinvol meer.
Lage doseringen van MCPA of 2,4-D zijn echter op
het veld niet of nauwelijks zichtbaar, maar kunnen
tijdens detrek in een aantal gevallen wel aanleiding
geven tot een sterke vermindering van vooral hel
aandeel klasse Ilof.

Uitvoeringveldproevenentrek
De proeven zijn gedurende drie seizoenen (1986/
1987 t/m 1988/1989) uitgevoerd op het PAGV te
Lelystad op een lichte zavelgrond (23% slib). De
proeven zijn steeds als blokkenproeven in drievoud
aangelegd met een netto-veldgrootte van 9 m2.Als
proefras is in 1986de hybride Beagebruikt, in1987
enin1988dehybrideFaro.
Er is gerooid in oktober; vervolgens zijn de wortels
opgeslagen in de koelcel bij 0° Ctot aan de opzetdatuminfebruariofmaart.

Toepassingmiddelen
De volgende werkzame stoffen zijn op één tot drie
tijdstippen vanaf eindjuli tot begin oktober, over het
gewas gespoten in 500 of 250 liter water per ha;
meestalindrie lagedoseringen:
a. MCPA
b.2,4-D
c.dicamba (in de praktijk alleen gecombineerd met
onderandere2,4-D)
d.2,4-D/dicamba,alleenin1987en1988
e.glyfosaat
f. maneb/fentinacetaat
g.maleïnehydrazide (MH),alleen in1986en1987
h.mecoprop,alleen in1986
i. fluroxypyr, alleenin1988
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Naarmate later wordt gespoten en hoger is gedoseerd, neemt de lofopbrengst en lofkwaliteit in de
regel af. De schadebeelden komen het duidelijkst
naarvoren bijde hoogste doseringen vandelaatste
bespuiting.
Symptomen van een bespuiting met mecoprop
glyfosaat,maneb/fentinacetaat, MHoffluroxypyr zijr
alleen in geval van maneb/fentinacetaat en fluroxypyr op hetveld zichtbaar. Bijdoseringen vanaf 80 ç
w.s. eneenlate bespuiting,kanalleenvan glyfosaa
een sterke opbrengstderving tijdens de trek worder
verwacht.
De schadebeelden zijn afhankelijk van de stof, de
dosering en het tijdstip van bespuiting en kunner
zeer variabel zijn. Schadebeelden van verschillende
groeistoffen kunnen sterk op elkaar lijken,afhanke
lijkvandeomstandigheden.Anderzijdszijndeschade
beeldenredelijkgoedtekarakteriseren alszijndehe
gevolg van een bepaalde groep van herbiciden.He

verdient dan ook aanbeveling bij geconstateerde of
vermoede schade, een gericht residu-onderzoek te
laten uitvoeren om met zekerheid te kunnen vaststellen welk middel in het geding is. Het blijkt dat
residuen van MCPA, 2,4-D en dicamba, ook na het
rooien en zelfs na afloop van de trek nog aantoonbaar zijn. Men moet wel zo goed mogelijk aangevenopwelkestof geanalyseerdmoetworden!
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Summary
In ordertogainmoreinsightintodamage, causedby
severalchemicalgrowth regulators (herbicides) in
witloofchicory (CichoriumintybusL var. foliosum)
andto describeandphotographthisdamage, trials
werecarried out by PAGV in conjunctionwiththe
PlantProtection Service (PD) during theseasons
1986/'87-1988/'89. Severalherbicides wereapplied
3f low rates to the field crop witloof chicory to
simulate driftbywindasoccuringinpractice.
H ispreferable for thenatureandextentofdamage
'obeassessable inthefieldordirectlyafterdigging

uptheroots.Inthisresearch it wasshownthat this
couldonly be done withthecompounds 2,4-Dand
Dicambaor combinations of these. In view of the
poorforcingresults, itisnotworthwhile forcing these
rootsanymore.
LowratesofMCPAor2,4-D, however, are scarcely
visible in the field if at all, but during forcingcan
severelydecrease the percentageofclassIchicory.
Whenspraying is delayed and rate isincreased,
chicory yield and quality generally decrease.
Appearances ofdamage areseverest atthe highest
rateofthe lastappliedspraying.
From anapplication ofmecoprop, glyfosate, manebl
fentinacetate, maleine hydrazide (MH) orfluroxy-pyr,
onlysymtoms ofmaneb/fentinacetate andfluroxypyr
are visiblein thefield.Onlyfromglyfosateat alate
application,can a severe decreasein yieldduring
forcingbe expected.
Duringtheresearchit wasoftenfoundvery difficult
to give a good description of the symptomsofthe
observeddamage.The appearances of thedamage
aredependent on thecompound, therateandtime
of application and can be very variable.Appearances of damage caused by various compounds
can be very similar, depending on the circumstances. On the other hand, appearancesof damage canbereasonablycharacterisedasaresultof
aspecificgroupofherbicides.
It is therefore advisable to carry out residue
analysesto findoutexactlywhichcompoundisthe
cause when damage or suspected damage is
observed.It appearsthatresiduesof MCPA, 2,4-D
and dicamba can be present after harvestingthe
roots and even after forcing. It is necessary to
indicate as well as possible for which compound,
analysis hastobecarriedout.

nvloed van plastic tunneltjes opdeopbrengst en kwaliteit
ran groeneasperges
zffectofplastictunnelson the yieldandqualityofgreenasparagus(Asparagus officinalis!)
T.K.Poll,PAGV,ing. A.Embrechts,ROC Westmaasenir.E.SchijvensATO.

nleiding
Jit marktonderzoek blijkt dat er perspectief is voor
jroene asperges. Doordat groene asperges bovenjronds geoogst worden, kunnen deze op meerdere

grondsoorten geteeld worden.Omde perspectieven
van groene asperges te kunnen onderzoeken, zijn
behalve op het PAGVook proeven aangelegdopde
ROC's Westmaas, Zwaagdijk, Valthermond en
Kollumerwaard. In Lelystad is onderzoek verricht
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