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VOORWOORD
Graagwil ikde medewerkers vande N.A.K.endeverschillende regionale keuringsdiensten bedankenvoorde moeite diezijgenomen hebbenomonsdebladluisgegevens tijdig beschikbaar testellen.
Ookdank ikdecollega's van het IPOJ.A.de Bokx,C.Cuperus, P.Harrewijn, P.G.M. Pironen B.van
Rheenenvoordefijne samenwerking binnendit project.Zijenoud-PAGV-collegaA. Schepers hebben
mijenigszinswegwijs gemaakt inde ingewikkelde materie van bladluizen en het overbrengen van
virusziekten bijpootaardappelen.
Ookwil ikde verschillende fabrikanten en importeursvan bestrijdingsmiddelen bedanken voor het
gratis beschikbaar stellenvanspuitmiddelenenvande hunten dienste staande informatie.
Tenslottewil ikook bedankende medewerkers vanhet PAGVdiede proeven uitgevoerdhebben,
evenalsde medewerkers vande regionale proefboerderijen.
Bijproevenwaarin regelmatig gespoten moetworden metverschillende middelen kanveelfoutgaan.
Dankzij huninspanningen zijndeproeven metgrote zorguitgevoerd.
C.B. Bus

SAMENVATTING
Gedurende 3jaar isop3verschillende plaatsen inveldproeven nagegaan of het mogelijk is,later dan
bijopkomst, met minerale oliebehandelingen inpootaardappelen te beginnen zonder datde beschermende werkingtegenvirusbesmetting met het aardappelvirus YNminder is.Alscriteriumom met
spuitente beginnenzijnhierbij bepaalde geaccumuleerde vectorendrukken (AVD'en) aangehouden.
Uitdit onderzoek isgeblekendat laterbeginnen als regeltot een hogere besmetting leidtten opzichte
vandirect naopkomst metwekelijkse bespuitingenbeginnen.
Inenkele gevallenwas het resultaat bijlater beginnen met spuiten echter gelijkwaardig aanvanaf opkomst met minerale olie spuiten.Inde praktijk kanbij later beginnen evenwelonvoldoende nauwkeurigaangegevenwordenwat hetjuiste moment isommetdebehandelingentebeginnen.
Voorts isduidelijk geworden dat het moeilijkte organiseren isomdirect met spuitente beginnen zodra
opeenbepaalde plaats een bepaalde AVD isbereikt. Debladluissituatie kan namelijk zeer snel
veranderen.
Bijeenvergelijking (5veldproeven) vaneenwekelijkse toepassing van 151olie per hectare eneen
mengselvan eenpyrethroïde (PP321 met 7,5 g al/ha) en7,5 Iolie bleekdat het mengseleven goed
werkte.
Door regelmatige bespuitingen met insekticiden zoals methamidofosen insekticiden uit degroep van
synthetische pyrethroïden zoals Cypermethrin)1en PP321)2was het niet mogelijk aardappelen ineen
redelijke matetegen het aardappelvirus Y"te beschermen.
Ineenaardappelperceel bleek de besmetting met het aardappelvirus YNdicht bijde besmettingsbron
duidelijk hetgrootst te zijn,vooralaande lijzijde. Deze invloed nammet hettoenemen vande afstand
sterk af enverschilde na 18 mniet meerduidelijkvan noggrotere afstanden.
" Cypermethrin iseen middeldat inaardappelen alleenistoegelatenter bestrijding vanlarvenvande
coloradokever
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PP321 iseen middeldat inaardappelen niet istoegelaten

1.

INLEIDING

Bijaardappelen kunnenverschillende virussen door bladluizen worden overgebracht. Hierbij kunnen
afhankelijk vandewijze van virusoverdracht twee soorten virussenwordenonderscheiden, namelijk
persistente en niet-persistente virussen (Schepers &Bus,1980).
Het belangrijkste persistente virus is het aardappelbladrolvirus dat bijna uitsluitend door de groene
perzikluis (Myzuspersicae) wordt overgebracht. Het belangrijkste niet-persistente virus is het aardappelvirus-YNdat door verschillende bladluissoorten kanwordenovergebracht (van Harten,1983).
Door bespuitingen met insekticiden bleek het mogelijk aardappelbladrolvirus effectief te bestrijden
(Hilfe Ris Lamberset al,1953). Bijde niet-persistente virussen,die integenstelling tot de persistente
virussen sneldoor bladluizen opgenomen enafgegeven kunnenworden (binnen een minuut, Peters
(1987)), bleken bespuitingen met insekticidenweinigsoelaaste bieden.Dit komt omdat bladluizen
dezevirussen alverspreidkunnen hebbenvoordat zedoor een insekticide gedood zijn. Bovendien
zijn ervele soorten bladluizen diebijvoorbeeld het aardappelvirus YNover kunnenbrengen (Piron,
1986; De Bokx &piron, 1990) enzijkunnen zichzeer intensief verplaatsen bij hetzoeken naargeschiktewaardplanten, niet alleen binnenpercelen maarooktussenverschillende percelen.
Sinds 1978 is inaardappelen het spuiten met minerale oliëntoegestaan om hetgewaste beschermen
tegenop niet-persistente wijze overgebrachte virussen.Als deomstandigheden hiertoe aanleiding
gevenwordt geadviseerd om rassen die vatbaar zijn voor het aardappelvirus YNwekelijks met een
minerale oliete spuiten,vanaf opkomst van hetgewastot het moment van loofvernietiging. Maar daar
wekelijks bespuiten een kostbare entijdrovende zaak isen ervroeg in hetgroeiseizoen nog maar
weinig bladluizen rondvliegen isdevraag gesteldof het mogelijk isom,met behoudvan het gunstige
effect, later met bespuitingen te beginnen en hettijdstipvanaanvang afte laten hangen vande
bladluisdruk.
Uitonderzoek vanGibson &Cayley (1984) bleek dat naast enkel minerale olie ook combinaties van
mineraleolie enpyrethroïden effectief waren.Hierbijwordt minder minerale olie gebruikt.
Ondanks proefresultaten enpraktijkervaringen inNederlanddat het niet mogelijk isYN-virusbesmetting met insekticiden tegente gaan,kwamener uitWest-Duitsland andere berichten waarbij nieuwere
insekticidenwerden gebruikt die sneller en langerwerkten enwaarbijook de grootte vande behandelde oppervlakte van belangwerd geacht. Menspreekt danover 'geschlossene Anbaugebiete'. Hierbij
wordt overigens tegelijkertijd genoemd dat hetzeer belangrijk isom nauwkeurig enonder luisvrije
omstandigheden te selecteren entijdig het loof te doden (Kolbe, 1978).Vanbelang hierbij is in
hoeverre bladluizen zichover kortere of langere afstanden kunnen verplaatsen. Bovengenoemde
onderwerpen zijntussen 1983en 1988door het PAGV ineenvijftiental proevenonderzocht. De
resultaten hiervanworden indit verslag behandeld.
Inhoofdstuk 2zullen de proevenwaarin opeen latertijdstip isbegonnen met het spuiten met minerale
olie,worden besproken. Inhoofdstuk 3worden decombinaties van minerale olie met een pyrethroïde
besproken,inhoofdstuk 4 het effectvaneeninsekticidealleenopdeverspreidingvan hetYN-virus en
inhoofdstuk 5de relatie tussen de afstand van eengezonde planttot devirusbron ende mate van
besmetting van een aardappelgewas.

2.

EFFECT VANHETOPAFROEP SPUITEN MET MINERALE OLIE OP DEVERSPREIDING VAN
HETAARDAPPELVIRUS YN

2.1 Inleiding
Het doel vandeze proevenwas ombijpootaardappelen nate gaanof het mogelijk islater in het
groeiseizoen,bijvoorbeeld bij eenAVD (geaccumuleerde vectorendruk) van5of 15of 50,met
bespuitingen met mineraleolie te beginnenzonder dat de besmetting met het aardappelvirus YN
noemenswaardig toeneemt.
Eerderwas uitonder andere PAGVonderzoek (Schepers et al,1977;Schepers &Bus, 1978,1979)
gebleken dat het mogelijkwas doorwekelijkse bespuitingen met minerale olievanaf opkomst tot het
moment vandoodspuiten,deV-virus-besmetting van pootaardappelen met60-80%tebeperken.
Minder vaak spuitenheeft alsvoordelen dat het kosten-en arbeidsbesparend isen minder milieubelastend. Ookwordt alsvoordeelwelgenoemddatdoor minder vaak met minerale oliete spuitende
opbrengstderving veroorzaakt door minerale olie minder hoog is.Uit de proevenvan 1978 werd
evenwel de indrukverkregen dat de hoogte vandeopbrengstderving nietwordt beïnvloeddoor de
hoeveelheidolie of door het aantalbespuitingen (Schepers &Bus, 1979).
Bijdit onderzoek isvandegedachte uitgegaandatvroeg inhet seizoen,wanneer hetgewas opkomt
veelal nog maarweinig gevleugelde bladluizen rondvliegen endiezo het V-virus kunnen over
brengen (Van Harten,1983).Welwerd hierbij beseft dat ineenjonggewas het V-virus veel sneller
verspreidwordt dan ineenouder gewaswaarinsprake isvaneenzekere matevanouderdomsresistentie (Beemster, 1972;Schepers &Reestman, 1974;VanHarten,1981).
Als maat voorde bladluisdruk isgebruik gemaakt vandeAVD (Van Harten, 1981)zoalsdie wordt
vastgesteld met behulp vandezuigvallenvande N.A.K.te Colijnsplaat,Tollebeek (tot 1986 Nagele)
enZoutkamp.
Niet alle bladluizen zijneven effectief inhet overbrengen van het V-virus. Demeest effectieve is
Myzuspersicae (groene perzikluis) maardaarnaast zijner nog enkele andere soortendie instaat zijn
het V-virus overte brengen zoals Phorodon humuli(hopluis),Macrosiphum euphorbiae (aardappeltopluis) en Aphis fabae(zwarte boneluis).
Doorper dag het aantal bladluizentetellendie indezuigvalgevangenworden en het gevonden
aantaltevermenigvuldigen metdeeffectiviteit waarmee eensoort hetYN-virusover kan brengen komt
mentotdevectorendruk. Telt mendeze vectorendruk vanaf hetbeginvanhet groeiseizoen (mei) per
dagbijelkaar dankomt mentot degeaccumuleerde vectorendruk (AVD).Tijdens het seizoenwordt
dezuigval dagelijks geleegd enwordendebladluizen persoort geteld.Hierdoor kande volgende
middagbekendzijnwat erdaagstevoren heeft gevlogen entotwelkewaarde deAVD istoegenomen.
Naast dedriezuigvallen staanopongeveer 50plaatsen inNederland inaardappelpercelen gele
vangbakken.Ookdeze worden dagelijks afgetapt engevende N.A.K.een indruk vande bladluisvluchten. Uitdevangstenwordendebladluizengesorteerd en hettotale aantalwaaronder het aantal
groene perzikluizen geteld (VanHarten, 1981).
Eenprobleem bijde uitvoering vande proevenwas dat het enigetijdduurt voordat -na vaststelling
van een bepaalde AVD-de bespuiting isuitgevoerd. Hierop kaningespeeldworden alsde AVD
geleidelijk toeneemt maar hetwordt problematisch alsdezeonverwacht omhoog schiet.

Inditonderzoek iser bijde planning van hetjuiste spuitmoment rekening mee gehouden dat de
bladluispopulatie zichalsgevolg vaneengemiddeld hogeretemperatuur inhetzuiden en zuidwesten
vanons landeerder ontwikkelt dan meer naar het noordentoe.
2.2 Proefopzet
2.2.1 Aanleg
In 1985,1986en 1987zijnsteeds opdrieverschillende plaatsenveldproeven aangelegd waarbij op
verschillende tijdstippen,datwilzeggenbijuiteenlopende bladluisdruk, isbegonnen met hetbespuiten met minerale olie. Erissteeds wekelijks gespotentot eenweekvoor hetoogstenof loof doden.Er
isgespoten met 15ISchering-11Eolie inongeveer 5001(400tot 600 I)water per hectare.
Deproefplaatsenwaren in 1985,1986 en 1987 hetproefbedrijf van het PAGVte Lelystad (resp.proef
1, 4en 7),in 1985de A.G.Mulderhoeve (AGM) te Emmercompascuum(proef 2) ende proefboerderij
Feddemaheerd(FH)te Kloosterburen (proef 3) en in 1986en 1987deproefboerderijVredepeel (VP)
te Vredepeel (resp.proef 5 en8) en 't Kompas (KP)teValthermond(resp.proef 6en9).
Eris naar gestreefdom metdebehandelingente beginnen bijopkomst of bijeenAVDvan5,15 of50.
Dit isweergegeven bijde resultaten inpar.2.3. Inde proef op het PAGV in 1986enalle drie proeven
in 1987istevens eenobject minerale olie plus eenpyrethroïde toegevoegd. Ditwordt inhfdst. 3
behandeld.
DewerkelijkeAVD'enop het momentvandebespuitingen zijnnietbekend,maarzogoed mogelijke
schattingen ervanzijn met behulpvandedriezuigvallen verkregen en inpar.2.2.2 en inpar.2.3, in
detabellentussen haakjes,weergegeven.
Dekansop besmetting met het aardappelvirus YNisvergroot door inde randenvande proevenYN
viruszieke knollente poten.Deze knollenzorgdenvoor eenvirusdruk van ongeveer 3%, dat wil
zeggendat3% vanalle indeproef aanwezige planten virusziekwas. Inde netto proefstroken zijn
eventueel aanwezige viruszieke plantenuitgeselecteerd zodra zezichtbaarwerden. De randrijen zijn
niet meebehandeld omzode infektiedruk nogextratevergroten.
Zodra duidelijk ongevleugelde bladluizen inde proeven aanwezigwaren,zoudenze inzijngeheel met
een insekticide behandeldworden. Infeite isdit alleengebeurdop 12juli 1986inde proef op
't Kompas.
Deproeven zijnomstreeks 1mei (22/4-8/5) gepoot,opeenplantafstand inde rijvanmeestal 25cm
(22-33 cm) en eenrijenafstand van75cm. Debrutoveldjesgrootte liepuiteenvan6 mbreed en 10m
langtot 9 mbreeden 18 mlang. Degroottewas afhankelijk vandewijzevan spuiten. Meestal
gebeurde dit met behulp van eentrekker en eenveldspuit. Alleende proevenop het PAGVbedrijf in
1985en 1987enopde Feddemaheerd in 1985werden met behulp van een rugspuit behandeld
waarbij nietdoorde nettoveldjes isgelopen.
Deproeven zijn in 1985 in5 herhalingen aangelegd evenalsdeproef op 't Kompas in 1986. De
overige zijn inviervoudaangelegd.
Als aardappelras issteeds Bintje gebruikt, met uitzondering vandeA.G.Mulderhoeve en 1Kompas
waar Prominent isgebruikt.
Opverschillende datazijnknolmonsters genomen,inde meesteproeven ineengroengewas,
behalve opdeA.G.Mulderhoeve en't Kompas.
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OpdeA.G.Mulderhoeve werd in 1985op9/8 en28/8 enop 't Kompas in 1986op 11/8 en5/9 enin
1987op 12en28/8 hetgewas doodgespoten.
Bijhet nemenvande monsters werden 2,4of 6knollen perplant genomenvan 25tot52 planten per
veldje en inhet volgendejaar buitenweer uitgepoot omdanvisueel het aantalviruszieke planten vast
te stellen.
Het aantalnageteelde plantenperobject bedroegbijproef 11000,bijproef 2ca720,bijproef 3 1440,
bijproef 4ca400,bijproef 5 ca800,bijproef 6ca 1500,bijproef 7416, bijproef 8800 en bijproef 9
1200knollen.
In 1986zijnte Vredepeel,proef 5,door eenmisverstand de bespuitingen na6augustus niet meer
voortgezet. Ook kwamindeze proef alsgevolgvandewarmezomer vrijveeldoorwasvoor.Te
Valthermond isdeproef op31mei 1986afgevroren. Hierop volgde eendroge periodewaardoor de
gewasontwikkeling vervolgens traagopgangkwam.Het leiddetoteenergonregelmatig gewas. Bijde
proef op het PAGV in 1987,proef 7, isbijdeobjecten 151 olievanaf opkomst enonbehandeld inhet
najaar van 1987uit iedere knoleenooggeboord. Hieruit isindekas eenplant opgetrokken welke
visueelopYN-virus isbeoordeeld. Deresterende knolstukken die in 1988 in hetveld uitgepoot zouden
worden,blekentoen gedeeltelijk verrotte zijn. Uiteindelijk kwamen uit deze beide objecten respectievelijk 227en217plantenop.Indekaskwamenalle416plantenop.
TeVredepeel zijn in 1987de behandelingen die moesten beginnenbijeenAVDvan 15en50onjuist
uitgevoerd.Zewordendaaromverder nietvermeld.
2.2.2 Vectorendruk en gewasontwikkeling
Het planwas omte spuitenzodra eenbepaaldeAVD (5,15 of 50) bereiktwas enditte vergelijken
met het spuitenvan 15 Ioliewekelijks vanaf opkomst en met een niette behandelen object.
Voor hetvaststellenvande AVD isgebruik gemaakt van dedrie inNederland aanwezige zuigvallen
vande N.A.K.. Eenprobleem vormt hierbijde plaats vandezuigvallen tenopzichtevande ligging van
de proeven. Deafstand hiertussenwas veelal groot.
Voordeproevenopdeproefboerderij Feddemaheerd,A.G.Muldemoeve en 't Kompas isgebruik
gemaakt vandezuigvalte Zoutkamp. Deze proefboerderijen liggenop eenafstandvan respectievelijk
15,80 en70 kmvan dezuigval.Voorde proevenophet PAGVbedrijf zijno.a.de resultatenvande
zuigvalte Tollebeek (in 1985te Nagele) gebruikt opeenafstandvan25 kmenvoorde proevente
Vredepeeldezuigvalte Colijnsplaat op eenafstandvan 140km.
Intabel2 isdeAVDgenoemdtot enmet dedagvoorafgaand aandebespuiting. Daarnaast zijn in
par. 2.2.3 de resultaten vande meest nabijgelegen gelevangbak genoemd. Deze stondop minder
dan 10kmafstandvande proef ineen aardappelgewas.
Ophet PAGV-bedrijf stond in 1985 enin 1986eengele vangbak naast de proef. Tevens is in 1985 bij
de proef inLelystaddoor het IPOeenkleine zuigvalgeplaatst. Devangsten vandeze drie laatste
vallenwerdendoor het IPOgedetermineerd endeAVDberekend. Dekleinezuigvalzoog lucht aanop
een hoogte van 140cm.Dezuigvallen vande N.A.K.doenditop eenhoogte van 12m.
Intabel 1zijndedatumwaarop80%vande plantenzichtbaarwerd endedatawaarop met de
bespuitingen isbegonnenweergegeven.
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Tabel 1. Datumvan80%opkomst eneerste behandeling indeverschillende proeven.
Table 1. Dateof 80%emergence andfirsttreatment inthe various experiments.

80%opkomst

1987

1986

1985
PAGV

AGNI

FH

31/5ca. 20/5ca, , 31/5

KP

PAGV

VP

KP

PAGV

VP

31/5

8/5ca.

31/5

31/5

20/5ca. 25/5

30/5

29/5

-

04/6

object
spuiten vanaf
_i

opkomst

-

-

-

-

AVD5

17/6

25/6

24/6

10/6

-

20/6

06/7

15/6

03/7

AVD15

16/7

18/7

19/7

08/7

08/7

11/7

13/7

AVD50

19/7

31/7

29/7

23/7

22/7

25/7

-

-

23/7

16/7

1

:-=niet aangelegd

Tabel2. Geaccumuleerde vectorendruk (AVD) bijdeeerste bespuiting.
Table2. Accumulated vector pressure (AVP) atthefirst treatment.
1985
object

PAGV

PAGV2

1987

1986
AGM FH

PAGV VP KP

PAGV

VP

KP

0

-

-

opkomst

_i

-

AVD 5

5

2

2

2

2

AVD15

90

51

21

26

70

AVD50

>100

85

>100

84

>100

99 95

-

-

2

2

-

-

3

2

3

0

25 10

26

-

24

5

1

:-=niet aangelegd;2:AVD bepaald met kleine zuigval IPO

Uit dezegeschatte AVD'enblijkt datde bespuiting bij hetobject AVD5 inde meeste gevallen aande
vroege kantwasterwijl de bespuitingen bijobjecten AVD 15en50veelal ietstot veelte laat zijn
gestart.
2.2.3 Gele-vangbakwaarnemingen
1985: Indegele vangbak op het PAGVterreinwerden inmeivooral zwarte boneluizengevangen,op
16juliwerdde eerste groene perzikluis (Mp) aangetroffen. Eenweek later nam het aantal Mpsnel
toe. Indekleine zuigvalwerd reedsop 11julide eerste Mpgeregistreerd. Indeze zuigval werden
steedsongeveer driemaalzoveelbladluizen gevangenalsindegele vangbak.
DeAVDwerdgrotendeels bepaalddoor het aantalgevangen Mp.
Vanuitdeomgeving van Emmercompascuumen Kloosterburen zijngeengele vangbakgegevens
bekend maar de resultatenvan de zuigvalte Zoutkampwijzen erop datdeAVD pas rond 16/7op
begonte lopen (van 15 naar 21) envanaf 27/7wat versneldtoenam (van53 naar 64).
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1986:Op het PAGVwerdop25junide eerste Mpwaargenomenwaarna eenweek laterweer enkele.
Vanaf 16juli namdit aantalflinktoe. Ookwerden inde eerste week vanjuliveelzwarte boneluizen
gevangen. Het aantalgevangen bladluizenwas inLelystadduidelijk hoger dan indegele vangbak bij
het IPOinWageningen. Dit maaktduidelijk dat bladluizen niet altijdvanuit hetzuidenof zuidwesten
komen.
De meest nabije gele vangbak van de N.A.K.voor de proefboerderij Vredepeel stond inSint Anthonis. Tot 15/7werden hier meestal minder dan 10bladluizen perdaggevangen.Vanaf 2juli waren
hierbij ook enkele Mpaanwezig. Na 15/7 nam hettotale aantal bladluizen en Mpsterktoe.
Indeomgeving vande proefboerderij 't Kompas stond de meest nabije gele vangbak van de N.A.K.in
TerApelkanaal. Hierinwerdentotjuli meestal minderdan 10bladluizen perdaggevangen, vervolgens
tot 15juli enkele tientallen perdag endaarnatot meerdere honderden perdag.
Op22/7werden ook de eerste Mpgevangen.
1987: In1987stond op het PAGVgeen gelevangbak. De meest nabije gele vangbak van de N.A.K.
stond inSwifterbant. Tot 11/7werden hierin 11bladluizenof minder perdaggevangen. Op 11/7werd
de eerste Mpaangetroffen, vervolgenswerdenvanaf 19julidagelijksenkele Mpwaargenomen.
InSint Anthoniswerdentussen 15/6en4/7gemiddeld 7bladluizen per daggevangen.Op4/7werd de
eerste Mp inde gelevangbak aangetroffen endaarna bijnadagelijks enkele. Hettotale aantalbladluizen bedroegtussen4 en28julienkele tientallen perdag.
InTerApelkanaalwerden in 1987heelweinig bladluizen gevangen. Deenige Mpwerdop 25/7
aangetroffen. Alleenop 13,16,18 en 19juliwerden meerdan 10bladluizen per daggeteld. Eindjuli
werdendewaarnemingen gestaakt.
2.2.4 Weersomstandigheden
1985:Aprilwas nat envrijsomber engemiddeld aande zachte kant.
Meiwaswarm ensomber. Juniwas zeer koel, somber enveelte nat.
Juliwas vrijwarm,vrij zonnig en hadeen normale neerslag.
1986:Aprilwas somber, zeer koud en hadeen normale neerslag.
Meiwastamelijk warmenzonnig enhadeennormale neerslag.
Juniwas warm enzeerzonnig en hadeen iets minder dan normale neerslaghoeveelheid.
Juliwas droog,ietswarm en normaalzonnig.
1987:Aprilwaszeer zacht endroog en normaalzonnig.
Meiwas zeer koud, nat enzeer somber.
Juniwas zeer koud,vrij nat en uiterst somber.
Juliwas zeer nat,detemperatuur en het aantal urenzonwaren normaal.
2.3 Resultaten
Intabel3zijn de resultatenvermeld van proef 1en 2in 1985. Deresultatenvan proef 3, die opde
proefboerderij Feddemaheerdwas gelegen,zijn niet vermeldomdat hierin nauwelijks virusbesmetting
isopgetreden. Bijnateelt van hetonbehandelde objectwerden opde2880 planten,geoogst op 2data
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ni. 15en30 augustus, slechts 6planten met YN-viruswaargenomen. Intabel4zijnde resultaten
weergegeven van 1986,proef 4,5 en6 en intabel5dievan 1987,proef 7,8 en9.
Uit dedrietabellen blijkt dat deverschillen inbesmetting met het aardappelvirus Y" invele gevallen
tussengeenvandeobjecten statistisch betrouwbaar zijn. Dit ishetgeval bijproef 1, proef 2 de
tweede doodspuitdatum, proef 5de eerste oogstdatum, proef 7dederde oogstdatum,proef 8 en
proef 9.
Het nietstatistisch betrouwbaar zijniseerder hetgevalnaarmatedebesmettinggeringerwaszoals in
proef 2opdetwee doodspuitdatum eninproef 9. Ingrote lijnenkanechtergesteldwordendat
naarmate eerder, dus bijeen lagerevectorendruk (AVD),met het spuiten met mineraleolie begonnen
isdebesmetting geringer is.Ook blijkt uitde resultatendat lateroogsten ineengroengewas of later
doodspuitentot een hogere virusbesmetting leidt.
Tabel3.Percentage YN-virus inplanten afkomstigvan aardappelknollen,opverschillende data
geoogst, nawekelijkse behandeling met minerale olie vanaf verschillende AVD'en:Proeven
1985.
Table3.Percentage PVYNinfection inplantsfromtubers harvested atdifferent dates afterweekly
spraysof mineraloilthatwas startedatdifferent AVPs:Experiments 1985.
Proef 1;1985-PAGV
% YN-virus
Oogstdatum

24/7

8/8 22/8

5/9

Object
1. mineraleolie, 15l/havanaf AVD5 (5)'

0,5

2. mineraleolie, 15l/ha vanaf AVD 15(90)

0,3

3,0 13,4 20,8

3. mineraleolie, 15l/havanaf AVD50 (>100)

0,5

3,2 13,2 20,2

4. onbehandeld

1,3

3,2 15,4 25,2

LSD (0,05)2

1,2

1,5

2,5

8,3 16,8

8,2

Proef 2; 1985-A.G. Mulderhoeve
%Y" '-virus
9/83 28/83

Datumvan loofvernietiging
Object
1. minerale olie, 15l/havanaf AVD5 (2)1

0,3

2. mineraleolie, 15l/havanaf AVD 15(21)

0,8

1,4

3. mineraleolie, 15l/havanaf AVD50(>100)

2,5

0,7

4. onbehandeld

3,6

1,3

LSD (0,05)

2,9

1,6

1

Tussenhaakjesde geschattewerkelijkeAVD.

2

Betrouwbaarheidsinterval volgensdeT-toets bijeenonbetrouwbaarheid van 5%.

3

Opdeze data is hetgewasdoodgespoten.
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0,6

9,4

Proef 1:Hoeweldeverschillen invirusbesmetting niet statistisch betrouwbaar zijnisde indruk dat
spuitenvanaf eenAVD5eenbeter effect te ziengaf danvanaf eenAVD 15of 50.Infeitewas deAVD
bijdeobjecten 2en3 inbeide gevallenbovende50,zoals bleek uitzoweldezuigvalte Nagele als de
kleine zuigval bijde proef (tabel 1en2). Hierdoor endoor hetfeit datop 11juli indegele vangbak de
eerste groene perzikluis isgevangen isverklaarbaar datdeobjecten 2en3 onderling nauwelijks
verschillen enook nauwelijks vanonbehandeldverschillen.
Proef 2: Indeze proef heeft evenals inde reeds genoemde proef 3 nauwelijks virusverspreiding met
YN-virus plaatsgevonden. Ditgoldzelfs alspas eindaugustus het loof werdvernietigd.
Het aantal bladluizen moetdanookzeer beperkt zijngeweest zoalsonder andere bleek uitde zuigval
te Zoutkamp. Op 19juliwas deAVDdaar pas26,zietabel 1en2.Onderdeze omstandigheden kan
ook zonder minerale oliegoedgebruikspootgoedwordengeteeld.Ondanksdeze geringe virusverspreiding isde indruk dat debespuitingen vanaf devroegste datum (25/6,tabel 1)het beste effect te
zien hebbengegeven.
Proef 3: Indeze proef was devirusverspreiding tegeringom effecten van minerale oliete mogen
verwachten.
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Tabel4. Percentage YN-virus inplanten afkomstigvan aardappelknollen,opverschillende data
geoogst nawekelijkse behandeling met minerale olievanaf verschillende AVD'en: Proeven
1986.
Table4. Percentage PVYNinfection inplantsfromtubers harvested atdifferent dates after weekly
spraysof mineraloilthat were started atdifferent AVPs:Experiments 1986.
Proef4;1986-PAGV
% Y^virus
Oogstdatum

5/8 19/8

4/9

Object
1. mineraleolie, 15l/havanaf opkomst (2)1

5,8 10,0 13,8

2. mineraleolie, 15l/havanaf AVD5 (2)

9,3 11,3 10,8

3. mineraleolie, 15l/havanaf AVD 15 (70)

16,3 27,2 32,0

4. mineraleolie, 15l/havanaf AVD50 (>100)

18,2 24,8 31,3

5. onbehandeld

19,2 30,3 35,0

LSD (0,05)

10,2

7,7 10,6

Proef 5; 1986-Vredepeel
% V-virus
Oogstdatum

8/8 29/8

Object
1. minerale olie, 15l/havanaf opkomst (2)1

4,4

4,8

2. minerale olie, 15l/havanaf AVD 15 (25)

4,3

6,6

3. minerale olie, 15l/ha vanaf AVD50 (99)

6,3 16,0

4. onbehandeld

8,7 14,7

LSD (0,05)

4,6

6,4

Proef 6; 1986-'t Kompas
% YN-virus
11/82 5/92

Datumvan loofvernietiging
Object
1. minerale olie, 15l/havanaf AVD5 (3)1

10,7 13,1

2. minerale olie, 15l/havanaf AVD 15(10)

12,0 13,0

3. mineraleolie, 15l/havanaf AVD50 (95)

17,5 21,5

4. onbehandeld

18,5 20,3

LSD (0,05)

4,8

1

Tussenhaakjes degeschattewerkelijkeAVD.

2

Opdeze data is hetgewas doodgespoten.
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6,9

Proef 4:Vandedrie proefjaren warendeweersomstandigheden in1986hetgunstigst voor de
ontwikkeling vanbladluizen. Dit leidde ertoe datvooral inTollebeek injulideAVDaanmerkelijk hoger
was dan inbeide anderejaren.
Voor Zoutkamp golddit alleen voordetweede helft vande maandjuli.
InColijnsplaat was de AVD indetweede helft vanjulijuist duidelijk lagerdan in 1987envooral 1985.
Uittabel4 blijkt dat deobjecten 1en2van proef 4duidelijk verschillenvan het onbehandelde object
endat deobjecten3 en4weinigvanonbehandeldverschillen.
Dit resultaat isverklaarbaar omdat uittabel 2blijktdatdeAVDbijdeobjecten 1en 2infeite niet
verschilde bijhet beginvande bespuitingen.
Dat debesmetting metV-virus tussendeobjecten 3en4onderling nauwelijks verschilde enook
nauwelijks vanonbehandeld verschilde, kanveroorzaakt zijndoor een hogeAVD. Een indicatie
hiervoor isdeAVD inTollebeek. Dezewas op het moment dat metdeolie bespuitingen vanobject 3
werdbegonnen al70.Ookwerdophet PAGVop25juni reeds de eerste Mp indegele vangbak
waargenomen. Metolie spuitenvanaf 8juli (obj.3)was dusduidelijkte laat.
Beginnenop30/5 (obj.1)was niet duidelijk verschillend van beginnenop 10/6 (obj.2).
Proef 5:TeVredepeel was in 1986hetbeginnen metolie spuitenvanaf eenAVDvan99 (object 3)
duidelijkte laat enverschilde daardoor inbesmetting nietduidelijkvan hetonbehandelde object. De
objecten 1en 2warenwelverschillend vanonbehandeld enverschilden onderling nauwelijks,ondanksdat object 2 maar 6maalwas gespotentenopzichte vanobject 1 10maal.
Toch isdeAVDvolgens dezuigvalte Colijnsplaat tussen 29/5en8/7 opgelopen van2naar 25.Na
15/7nam het aantal bladluizen indegele vangbak inSint Anthonis sterktoe. Ditgold eveneens voor
deAVD inColijnsplaat enverklaart mogelijkwaarom hetbeginnen metolie spuitenop22/7 (object 3)
geeneffect meerhad.
Proef 6: Indeze proef valt het effect van mineraleolie bijobject 1 tenopzichtevanobject 4(onbehandeld)tegen. Ditzou samenkunnen hangen met de lategewasontwikkeling alsgevolgvan het afvriezenop31 meigevolgddooreentraag herstelalsgevolgvandroogte. Hierdoor iswaarschijnlijk pas
laatouderdomsresistentieopgetreden terwijl ervoorde eerste spuitdatum(20/6) tochwelwat luizen
vlogen. Indegelevangbak inTerApelkanaalwerdenvan 11tot 20juni bijnadagelijks enkelebladluizengevangen.
Object 3wijkt niet vanonbehandeld af. Ditduidt eropdat debesmettingen voor25/7 plaatsgevonden
moeten hebben. Dit lijktook logischwantjuisttussen 20en 25juli liepdeAVDinZoutkamp opvan50
naar95 enwerdenook inTerApelkanaal zeerveelbladluizen gevangen (gem.>200/dag).
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Tabel5. Percentage YN-virus inplanten afkomstigvanaardappelknollen,opverschillende data
geoogst nawekelijkse behandeling met minerale olie vanaf verschillende AVD'en: Proeven
1987.
Table5. Percentage PVYNinfection inplantsfromtubers harvested atdifferent dates after weekly
sprays of mineral oilthat were started atdifferent AVPs: Experiments 1987.
Proef7;1987-PAGV
% YN-virus
24/7

Oogstdatum

4/8 13/8 24/8 24/83

Object
5,91 3,8

1. mineraleolie vanaf opkomst (O)4

0,2

2. mineraleolie vanaf AVD5 (2)

2,6

4,1

2,5 11,5

3. minerale olie vanaf AVD 15 (26)

0,7

4,8

4,5

5,3

4. onbehandeld

1,2

1,0

4,0

9,1 J 10,1

LSD (0,05)

1,6

3,4

3,0

4,8

1

0,7

2,0

Gebaseerdop 227plantenper object.

2

Gebaseerdop 217plantenper object.

3

Resultaat van416planten per object die inhet najaar ineenkaszijnnageteeld.

Proef 8; 1987-Vredepeel
% Y " -virus
Oogstdatum

5/8 20/8

Object
1. minerale olie, 15l/ha vanaf AVD5 (3)4

2,8

5,9

2. onbehandeld

6,4

11,3

LSD (0,05)

5,3 12,6

Proef 9; 1987-'t Kompas
% YN-virus
Datum van loofvernietiging

12/8 28/8

Object
1. minerale olie, 15l/havanaf AVD5 (O)4

1,8

2. minerale olie, 15l/havanaf AVD 15(5)

1,8

3. minerale olie, 15l/havanaf AVD50(24)

2,2

4. onbehandeld

1,3

1,3
2,6
1,7
1,8

LSD (0,05)

n.s.

n.s.

4

Tussen haakjes degeschattewerkelijke AVD.

5

Opdeze data is hetgewasdoodgespoten.
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1,9

Proef 7: In1987ontwikkeldende bladluizenzichergtraag, nogtrager dan in 1985. Deresultaten van
deproef op het PAGV komen niet helemaalovereen met de resultaten inde andere proeven,zoals
bijvoorbeeld dievan 1986.Vooral object 2,waarin met hetspuitenbegonnen werdtoende AVDte
Tollebeek nog maar 2was gaf hoge besmettingente zien.
Eenoorzaak kan niet gegevenwordenbehalve dat de spreidingtussendeveldjes aanzienlijk was.
Wel gaf olie vanaf opkomst hetbeste effect te zien en namde besmetting bij later rooientoe.
Proef 8: Doordegrote variatie inbesmettingwas hetverschiltussenwekelijks minerale olie vanaf
eenAVDvan3 enonbehandeld niet statistisch betrouwbaar. Detendens isechter dat door wekelijkse
bespuitingen met mineraleolie debesmetting geringer is.
Proef 9: Inproef 9 in 1987op 't Kompas te Valthermond bleef devirusbesmetting erg laag. Erwerden
ook nauwelijks bladluizen aangetroffen,zietabel 2enpar. 2.2.3.
2.4 Discussie
Hoeveel later, bijwelke AVD,kan nubegonnen worden met bespuitingen met minerale olie zonder dat
het effect opYN-virusverspreidingsterk verminderd is?
Bijbestuderingvande resultaten lijkt beginnen op 17/6op het PAGV in 1985bijeenAVDvan2
(kleinezuigval,die bijdeproef stond) geziende reductie invirusbesmetting, alvrij laat.
In 1986 leekop het PAGVop 10/6beginnen bijeenAVDvan2even effectief alsbijopkomst op 30/5
beginnentoendeAVDook al2was.
TeVredepeelwas in 1986 het effect vanmineraleolietussen beginnen op29/5 en8/7 nagenoeg
gelijk ondanks eentoename inAVDte Colijnsplaat van 2 naar 25.
Indegele vangbak te Sint Anthoniswerdentot 15juli echter maar heelweinig bladluizen waargenomen.
Op 't Kompas viel in 1986dewerkingvan minerale olietegen,ook bijobject 1waarop reeds vanaf
20/6 isgespoten. Deoorzaak hiervanzou de late gewasontwikkeling kunnenzijnwaardoor pas laat
ouderdomsresistentie inhet gewas optrad.Tussen beginnen metolie spuitenop20/6of 11/7waarbij
deAVD inZoutkamp toenam van3 naar 10leekde besmetting echter nauwelijkstoete nemen.
Op het PAGVviel in 1987vooral hetobject tegenwaarin bijeenAVD5 begonnen zouworden.De
oorzaak vandittegenvallende resultaat is niet duidelijk omdat de AVDte Tollebeek infeite bij het
beginvandebespuitingen op 6/7pas 2was. Kortom:de resultatenzijn niet eensluidend.
Bijdit soort proevenzijn infeite per proef intensieve bladluiswaarnemingen nodig inde directe
omgeving van het proefveld enbetwijfeldwordt of degegevens van dedriezuigvallen van de N.A.K.
voordit doel voldoende waren.Vooralde afstandtussen Colijnsplaat enVredepeelwas groot.
Dit iswaarschijnlijk ook de redenwaarom in 1986ondanks eentoename vandeAVDte Colijnsplaat
van 2 naar 25,de besmetting inVredepeeltussen deobjecten 1en2 maar nauwelijkstoenam.
Maarook hetverschiltussen de kleine zuigvalop het PAGV endezuigvalinNagele in 1985was al
aanzienlijk. Zowerd eenAVDvan 10,15,50 en 100 inNagele resp.6,5, 2en4dagen eerder bereikt
danop het PAGV.
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Voortswas gehoopt dat het mogelijk zouzijngebruikte kunnen makenvan hetfeit dat bladluizen
vanuit hetzuiden,zuidwesten komen.
Dit maggemiddeld genomen misschienwaar zijn, maarvoorvoorspellingen over vectorendruk is het
tochte grof.Zo liep in 1986de AVDinTollebeek duidelijk sneller opdan inColijnsplaat (tabel2).
Ookop basis vandevangsten ineengelevangbak kandeAVDberekendworden. Dit is in 1986
gedaanvoor de gelevangbak bijde PAGV-proef ende gelevangbak bijhet IPOte Wageningen. Op
de datadat op het PAGV metdebespuitingen begonnenwerd,wasdeAVDop het PAGV enop het
IPOals volgt:
begindata bespuitingen:

10/6

8/7

23/7

AVD-gelevangbak PAGV

1

24

212

AVD-gele vangbak IPO

3

11

41

Hieruit blijkt duidelijk dat debladluissituatie op het PAGVongunstiger wasdan inhet zuidelijker
gelegenWageningen. Enomdat bijopafroep beginnenookvandegegevensvandegelevangbak op
het IPO-terrein inWageningengebruikwerd gemaakt is hiermee tevens aangegevenwaarom in 1986
op het PAGVte laatwerdbegonnen.
Uit de resultaten van proef 7,eenproef met eengrotevariatie inresultaten,wordt de indruk verkregen
dat later beginnen met bespuitingen met minerale olieongunstig ist.o.v.bij90%opkomst beginnen.
Uit proef 4 blijkt dat 11dagen naopkomst beginnen met spuiten (AVD2) evengoedwas als vanaf
opkomst spuiten. Inde proeven 1, 2,5en 6was eveneens detendens aanwezigdat laterdan bij
opkomst beginnen nl. bijeenAVDvan resp.5 (17/6),2 (25/6),25 (8/7) en 10(11/7)de besmetting
met het YN-virus beperkte. Later beginnen kanduswelzinvol zijn.
Dat de reducties invirusbesmetting minder groot zijndanuit vroegere proeven isgebleken (60-80%,
Schepers &Bus, 1978) komt waarschijnlijk omdat de randrijenwaarin deviruszieke plantenstonden,
niet meezijngespoten.
Het niet meebehandelenvande randrijenwerd nodiggeacht omdekans opverschillentussen de
objectente vergroten.Vanmineraleolie isbekenddatzowelde afgifte als deopnamevan hetY virus
doorbladluizenwordt bemoeilijkt (Bradley, 1963). Enomdat inpraktijkpercelen demeeste virusverspreiding veelal uit hetperceelzelf komt (VanHarten, 1983) endeviruszieke plantendanwel mee
wordengespoten,wordt aangenomen dat minerale oliedan effectiever is.
Tenslotte isuit deze proeven duidelijk geworden hoe moeilijk het isom bijeenbepaalde AVDte
beginnen. Dit komt omdat de bladluisvangst (hoeveelheid ensoorten) nietdirect bekend is.Opzijn
vroegsttegende avondvandevolgende dag isbekendwelke bladluizen devorige dag hebben
gevlogen. Opzaterdag enzondagwerden echter geen luizengedetermineerd.Voorts verloopt er
afhankelijk vandeomstandigheden enige tijdtussende afroepende uitvoeringvande bespuitingen.
Menkanbijdeplanning metdeze problemen enigszins rekeningproberente houden,maardeAVD
kansneloplopen,vooral als erplotseling eenof meerdere groene perzikluizen gevangenworden.
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2.5 Conclusies
Indit onderzoek is nietgebleken dat spuiten met mineraleolie opafroep mogelijkheden biedt om het
gewas ineenzelfde matetegen het aardappelvirus YNte beschermen alswanneer wekelijks 15I
minerale olie gespoten wordt vanaf deopkomst van hetgewas.
Ditwil evenwel niet zeggendat later inhet seizoenbeginnen met minerale oliebespuitingen niet
effectief kanzijntegenbesmetting met het aardappelvirus YN.
Beginnen met spuiten met minerale oliezodra eenbepaalde hoeveelheid bladluizenaanwezig is,die
instaat is het aardappelvirus Y" overte brengen,ismoeilijkte organiseren. Hiervoor zijn voldoende
waarnemingspunten nodig inpootgoedgebieden,deskundigendiede bladluizen snelkunnendeterminereneneen systeem dat vervolgens pootgoedpercelen snelgespoten kunnenworden. Dit systeem
vanop afroepspuitenheeft indit onderzoek onvoldoende gefunctioneerd. Het zou echter met behulp
vangeautomatiseerde systemenwellicht aanzienlijk kunnenwordenverbeterd.
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3. DE INVLOED VANBESPUITINGEN MET MINERALE OLIE PLUS EEN PYRETHROIDE OP DE
BESTRIJDING VAN HETAARDAPPELVIRUS YN
3.1 Inleiding
Opbasis van publikaties (Gibson&Cayley, 1984;Harrington &Gibson, 1985; Perrin &Gibson,1985)
engesprekken met medewerkers van ICIisin1986ookde combinatie van pyrethroïdenen minerale
olie indeYN-virusbestrijdings-proevenopgenomen.
Gibson&Cayley vonden namelijk dat eencombinatie vanolie (7l/ha) enCypermethrin (40ga.i./ha1)
en Harrington &Gibson en Perrin&Gibsondat eencombinatie vanolie (7,5 l/ha) en PP321
(7,5g a.i./ha) respectievelijk (2,5ga.i./ha) een ietsbetere bescherming gaftegen het aardappelvirus
YNdan bespuitingen met alleeneenvandetwee.
Asjes (1989) vondinbloembolgewassenwaarin mente maken heeft met aanzienlijke verlagingen van
debolopbrengst alsgevolgvanwekelijkse behandelingen metdevolle dosering met minerale olie,dat
met een halveof kwart dosering minerale olie incombinatie met eenpyrethroïde de opbrengstderving
veel minderwas bijeen evengoede beschermingtegen niet-persistente virussen.
Inonze proeven isalleendecombinatie vanwekelijks 7,51Schering 11Eoliegecombineerd met een
volle dosering vanhet pyrethroïde PP321 (7,5g a.i./ha)vergeleken metwekelijks eenvolle dosering
van 15ISchering 11Eolie.
1)

a.i.=werkzame stof

3.2 Proefopzet
Decombinatie mineraleolie pluspyrethroïde isin 1986in1987aangelegdophet PAGV-bedrijf te
Lelystad enopdeproefboerderij Vredepeelte Vredepeelen in 1987 eveneens opde proefboerderij
't Kompaste Valthermond.
Voordewijzevan uitvoering vandeze proevenwordt verwezen naar par.2.2.
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3.3 Resultaten
Tabel6. Percentage YN-virus inplanten afkomstigvan aardappelknollen,opverschillende data
geoogst nawekelijkse behandeling vaneengewas aardappelen met minerale olie en PP321;
virusdruk 3%. Proeven in 1986en 1987.
Table6. Percentage PVYNinfection inplantsfromtubers harvested at different dates after weekly
spraysof apotato cropwith mineraloiland PP321;virus pressure 3%. Experiments in 1986
and 1987.
Proef4;1986-PAGV
% V-virus
Oogstdatum

5/8 19/8

4/9

Object
15Ioliewekelijks vanaf 30/5

5,8 10,0 13,8
6,8

7,5 Iolie + PP321wekelijks vanaf 30/5

8,8 13,9

onbehandeld

19,2 30,3 35,0

LSD (0,05)

10,2

7,7 10,6

Proef 5; 1986-Vredepeel
% V-virus
Oogstdatum

8/8 29/8

Object
15Ioliewekelijks vanaf 29/5

4,4

4,8

7,5 Iolie + PP321wekelijks vanaf 29/5

3,8

5,0

onbehandeld

8,7 14,7

LSD (0,05)

4,6

6,4

Proef7;1987-PAGV

%V-virus
!4/7

4/8 13/8

onbehandeld

0,2
0,2
0,5
0,5
1,2

5.91 3,8
1,9 1,3 4,6* 5,0
0,7 2,9
8,2
7,9
2,9 3,7
1,0 4,0 9,f 10,1

LSD (0,05)

1,6

3,4

Oogstdatum

24/8 24/8

Object
15 Ioliewekelijks vanaf 4/6
7,5 Iolie + PP321wekelijks vanaf 4/6
7,5 Ioliewekelijks vanaf 4/6
PP321wekelijks vanaf 4/6

1

0,7

Gebaseerdop 227plantenper object.

2

Gebaseerdop 260plantenper object.

3

Gebaseerdop 217plantenper object.

4

Resultaat van416 planten perobject die inhet najaar ineenkaszijnnageteeld.
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2,0

3,0

4,8

1,9

Tabel6vervolg
Proef 8; 1987-Vredepeel
% YN -virus
Oogstdatum

5/8 20/8

Object
15Ioliewekelijks vanaf 15/6

2,8

5,9

7,5 Iolie + PP321wekelijks vanaf 15/6

2,1

4,1

onbehandeld

6,4 11,3

LSD (0,05)

5,3

12,6

Proef 9; 1987-1Kompas
% Y " -virus
12/85 28/8s

Datumvan loofvernietiging
Object
15 Ioliewekelijks vanaf 3/7

1,8

1,3

7,5 Iolie + PP321wekelijks vanaf 3/7

1,1

0,5

onbehandeld

1,3

1,8

LSD (0,05)

2,0

1,7

5

Opdeze data is het gewas doodgespoten.

Uit dezevijf proeven blijktdat de verschillentussende hiergetoonde objecten niet inalle gevallen
statistisch betrouwbaar zijn. Dit geldt eerder naarmate de besmettingen inde niet-behandeldeobjecten opeen lager niveau liggen.Waar debesmettingenwat hogerzijn, hebbendebehandelde objecten een lager percentage besmette plantenteziengegeven. Debehandelde objecten zijn ineen
aantal gevallen statistisch betrouwbaar lager dan hetonbehandelde object. Inde hiergenoemde vijf
proevenwaarintweemaal of meer isgeoogst, isvande 14gevallen,hetobject 15 Iminerale olie
wekelijks gespoten,vijfmaal betrouwbaar (P=0,05) beterdan het niet behandelde.
Bij hetobject 7,5 Ioliewekelijks plus PP321was ditzes maalhetgeval.Wordt 151 olie wekelijks
vergeleken met 7,5 Iolie plus PP321dan is hetverschil ingeenenkelgevalstatistisch betrouwbaar.
Indeproef op het PAGV is in 1987naastdecombinatie van7,51 olieplus 7,5 g actieve stof vanhet
pyrethroïde PP321 en 15 Iolie apart,ook het effect nagegaanvan 7,5 Iolie afzonderlijk envan7,5 g
PP321 afzonderlijk opde beperking vande besmetting met het YN-virus.
Hierbij kwam naarvoren dat zowel 7,5 Iolie als PP321 afzonderlijk, minder goed lekentewerken dan
15Iolie endecombinatie van7,5 Iolie plus PP321 (tabel 6,proef 7),hoewelgeenvande verschillen
opdevier data statistisch (P=0,05) betrouwbaar was.
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3.4 Discussie
Bijeenvergelijking van 151minerale olie met 7,5 Iolie plus PP321was ingeenenkelgeval sprake
van een statistisch betrouwbaar verschil. Decombinatie kandanook alsgelijkwaardig worden
beschouwd aan 151 olie.
Inhoeverre het mogelijk isde hoeveelheid olie inde combinatie nogverderte verlagen ishier niet
nagegaan maar uit hetonderzoek vanAsjes (1989) bijbloembollen isde indruk verkregen datditten
kostegaat van een hoger viruspercentage.
Menzouverwachten datdeopbrengstderving bijaardappelen minder isalswekelijks met 7,5 Iolie
wordt gespoten inplaatsvan 151olie.
Maar Schepers en Bus(1979) hebbengeconstateerddat binnen hettraject van7tot 15 Iminerale olie
per hectare en8tot 14keerspuiten,de hoogtevandeopbrengstderving niet betrouwbaar wordt
beïnvloeddoor de hoeveelheidolie of door het aantal behandelingen.
3.5 Conclusie
Bijeenwekelijkse bespuiting met minerale olieterbeschermingvan aardappelentegen besmetting
met het aardappelvirus YN isdecombinatie van hetpyrethroïde PP321 (7,5g a.i./ha) plus 7,51 mineraleolie gelijkwaardig aan 15 Iminerale oliealleen.
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4.

EFFECT VAN INSEKTICIDEN OP DEVERSPREIDING VAN HETAARDAPPELVIRUS Y"

4.1 Inleiding
Deverspreiding van niet-persistente virussen is inhet algemeen nauwelijks door bespuitingen met
insekticidente voorkomen. Ditkomt door de kortetijd die voordeoverdracht nodig isendoor de
intensieve verplaatsingen vandebladluizendie naargeschikte voedingsbronnen opzoek zijn. Deze
bladluizen komenvaak van buitende percelen (Schepers & Bus 1980).
Tochwaren er inWest Duitsland (Kolbe, 1978) ookwat gunstiger ervaringen met insekticiden, zoals
met methamidofos,datopvieldoorzijn snelle en langdurigewerking.Laterwerden er ook gunstige
ervaringen met synthetische pyrethroïden zoals fenvaleraat (Müller, 1983) opgedaan.
Asjes (1985) vonddat pyrethroïden zoalsfenvaleraat enpermethrin inbloembollen maar half zo
effectief warentegen niet-persistente virussen als minerale olie.
Perrin enGibson in Engelandverkregen goede resultaten met het pyrethroïde PP321, hoewel de
combinatie met minerale olie beterwerkte (zie hfdst.3).
Genoemde ervaringenwaren aanleiding omook in LelystadenVredepeel enkele insekticiden op hun
werkingtegenbesmettingdoor het aardappelvirus YNtetoetsen.
4.2 Proefopzet
Proef 1. Op het PAGV-bedrijf is in 1983eenproef aangelegd met 4objecten:naast onbehandeld en
het insekticide methamidofos ooktwee concentraties minerale olie (11 en 15l/ha). Deproef isin4
herhalingen aangelegd endeveldjeswaren7,5 x 7,5 mgroot. Inde proef warengeenYN-viruszieke
plantengepoot als besmettingsbronnen.WelstondeenstrookY^virusziek pootgoedopca35 m
afstandvan de proef. De minerale oliewerdwekelijks gespoten vanaf opkomst van hetgewas.
Methamidofos werdopadvies van de importeur eens per 2wekengespoten,deeerste keer bij
opkomst met 3,5 I(200g a.i.VI) per haendevolgende keren met 2,51 perha.
Deeerstebespuiting vondplaatsop 1juli,toen hetgewasjuistwasopgekomen (planthoogte 1-4 cm).
Op24augustus werden per veldje van 60planten,4 knollenperplant geoogst. (In1983kon pas zeer
laat nl.op 10/6worden gepoot alsgevolgvan eenextreem nat voorjaar).
Proef 2enproef 3. Ophet PAGV-bedrijf (proef 2)enopdeproefboerderijVredepeelte Vredepeel
(proef 3) is in 1984eenproef aangelegdwaarinde invloedvan eentweetal insekticiden (methamidofos enCypermethrin) envan minerale olieopdeverspreiding vanYN-virus isvergeleken. De proeven
lagen inviervoud endeveldjeswaren 10, resp. 12rijenbreeden 10resp.9 m lang.
Metdebehandelingen isinbeide proeven "opafroep"begonnen,op het momentwaarop veelgevleugelde bladluizen opdewinterwaarden aanwezigwarenende bladluisvluchten dreigdentebeginnen.
Deeerste bespuiting wasop het PAGVop8/6toen hetgewas 5tot 15cm hoogwas,en op Vredepeel
ook op8/6 bijeengewashoogte vanca 25cm.Vervolgenswerden mineraleolie enCypermethrin (100
g a.i./l)wekelijks gespoten en methamidofos eens per 14dagen.
Besmettingsbronnen waren inde proeven aanwezig indevormvan een rijsecundair Y^-viruszieke
plantenterweerszijden van het proefveld.

* a.i.=werkzame stof
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Knolmonsters van400 knollen perveldje (100plantenx4 knollen) werden inVredepeel op 1augustus
en in Lelystadop30 augustus verzameld. InLelystadwerdendezieke randrijenopde eerste drie
behandelingsdata meebehandeld, later niet meer. InVredepeelzijndeze rijen gedurende het gehele
verloopvande proef meebehandeld.
Proef 4. In 1985 is inVredepeel eenproef aangelegd met dezelfde objecten als in 1984.Ookdewijze
van aanlegenuitvoeringwas gelijk. Devirusdrukwas ongeveer 3%. Dit betekent dat van alle gepote
Bintje-knollen 3% secundair Y"-virusziekwas. Dezeviruszieke knollenwaren inde randrijen gepoot.
Uit de netto rijenzijnde eventueel aanwezige secundair YN-viruszieke planten verwijderd zodra zij
zichtbaar werden. Derandrijenzijn alleendeeerste keer meebehandeld.Op 13augustus zijn knollen
verzameld voor nateelt in 1986.
Proef 5. Proef te Lelystad in 1987.Zie par. 2.2,proef 7.
4.3 Resultaten
Deresultaten van proef 1tot en met 4zijn intabel7weergegeven.Het resultaat vanproef 5 staat in
tabel 6vanpar.3.3.

Tabel7. Percentage YN-virus inplanten afkomstigvan aardappelknollen,opverschillende data
geoogst naregelmatige behandeling van eengewas aardappelen met mineraleolieof
verschillende insekticiden.
Proeven in 1983, 1984en 1985
Table 7. Percentage PVYNinfectioninplantsfromtubers harvested atdifferent dates inapotato crop
afterthe cropwas regularly treatedwith mineraloilordifferent insecticides.
Experiments in1983,1984 en 1985.

Proef 1:1983-PAGV
aantal

% V-virus

bespuitingen

24/8

Object
mineraleolie,Schering 11E, 15l/ha, wekelijks

7

1,5

minerale olie,Schering 11E, 11l/ha, wekelijks

7

4,3

4

6,4

insekticide methamidofos 1"keer3,5 l/ha,
2*keer e.v. 2,5 l/ha, eens/14dagen
onbehandeld

4,4

LSD (0,05)

3,9
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Tabel7vervolg
Proef 2:1984-PAGV
aantal

% YN-virus

bespuitingen

30/8

10

5,8

7

18,1

11

15,5

Object
mineraleolie,Schering 11E, 15l/ha, wekelijks
insekticide methamidofos 1* keer3,5 l/ha,
2*keer e.v. 2,5 l/ha, eens/14dagen
Cypermethrin,0,45 l/ha,wekelijks

17,5

onbehandeld

4,6

LSD (0,05)
Proef 3:1984-Vredepeel
aantal

% V-virus

bespuitingen

1/8

Object
mineraleolie,Schering 11E, 15l/ha, wekelijks

1,1

insekticide methamidofos 1* keer3,5 l/ha,

onbehandeld

2,6
1,5
2,2

LSD (0,05)

n.s.

2' keer e.v. 2,5 l/ha, eens/14dagen
Cypermethrin,0,45 l/ha, wekelijks

Proef 4:1985-Vredepeel
aantal

% V-virus

bespuitingen

13/8

Object

1,7

mineraleolie,Schering 11E, 15l/ha, wekelijks
insekticide methamidofos 1"keer3,5 l/ha,

5,4

2*keer e.v. 2,5 l/ha, eens/14dagen
Cypermethrin,0,45 l/ha,wekelijks

3,6

onbehandeld

3,8

LSD (0,05)

3,0

Proef 1. Debesmetting met V-virus isbeperkt geweest indeze proef. Tochlijkt 151minerale olie
wekelijks toegepast vanaf opkomst eenwat beter resultaat te hebbengegevendande overige
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objecten.Vier keer methamidofos lijkt daarentegen slechter danonbehandeld. Hetverschil tussen
wekelijks 151olie eneens pertweeweken methamidofos was statistisch betrouwbaar.
Proef 2.TeLelystad heeft de minerale olie degebruikelijke reductie inYN-virusverspreiding gegeven
(indeze proef 67%t.o.v. onbehandeld).
Methamidofos enCypermethrin toonden,althans onder omstandigheden vanvrij hogevirusdruk zoals
indeze proeven aanwezig,weinigof geenwaarde voor de bestrijding vandeYN-virusoverdracht.
Proef 3. TeVredepeel (4weken eerder bemonsterd danproef 2 inLelystad) warendeverschillen niet
statistisch betrouwbaar. Decijferstenderen echter indezelfde richting als proef 2 in 1984 inLelystad.
Proef 4. Ook in 1985tradweinig besmetting op.Tochwerdook indeze proef de indruk verkregen dat
oliegunstigwerkte tegenbesmetting met het YN-virusterwijldit bijde insekticiden niet hetgevalwas.
Evenals inproef 1 was hetverschiltussenolie enmethamidofos statistisch betrouwbaar.
Proef 5. Inde proef op het PAGV-bedrijf in 1987isbehalve met verschillende tijdstippenwaarop met
bespuitingen met minerale olie isbegonnen, endecombinatie olie eneenpyrethroïde ook het effect
van alleen het pyrethroïde PP321 nagegaan. Uit deresultaten blijktdat alleen PP321 nauwelijks
effectief is.Zie inpar.3.3 tabel 6.
4.4 Discussie
Het geheel overziende moet geconstateerd wordendat regelmatige bespuitingen met insekticiden
zoals methamidofos geeneffect hebbenopdeverspreiding vanhet aardappelvirus YN. Methamidofos
lijkt infeite zelfsde besmetting ietsteverhogen watveroorzaakt zoukunnenworden door een
verhoogde activiteit door bladluizen alsgevolg vandit middel. Ditisoverigens integenspraak met
resultaten vanWeidemann (1979).Zijn onderzoek, uitgevoerd met de aardappeltopluis, Macrosiphum
euphorbiae,duiddeop een langzaamverlammende werkingdoordit insekticide.
Depyrethroïden Cypermethrin en PP321warenzwakwerkzaam entotaalonvoldoende. De proeven
zijn steeds inviervoudopveldjesvan50tot 100nf uitgevoerd.
Inhoeverre het mogelijk isde besmetting met hetYN-virus met insekticiden verder te beperken als
regelmatig,bijvoorbeeldwekelijks,grote oppervlakten behandeldworden is niet nagegaan. Maar het
totaalonvoldoende effect inonze proevenende ervaringen uitdepraktijk in"bladluisjaren"als 1976
doenvermoeden dat hiervan nauwelijks ietsverwacht magworden.
4.5 Conclusies
Door regelmatige bespuitingen met insekticiden zoals methamidofos en insekticiden uitdegroep van
synthetische pyrethroïden zoals Cypermethrin en PP321 is het niet mogelijk aardappelen in een
redelijke matetegen het aardappelvirus Y" te beschermen.
Dit iswel mogelijk door eenwekelijkse bespuiting met minerale olie (15 l/ha per keer),waarmee de
besmetting met 50%of meer kanworden beperkt.
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5.

INVLOEDVAN DEAFSTANDTOT DEZIEKTEBRON OP DEMATEVAN BESMETTING MET
HETAARDAPPELVIRUS YN

5.1 Inleiding
Over de afstandwaarover bladluizen zichkunnenverplaatsen naafvlucht van aardappelgewassen is
weinig bekend.Opgrond vanonderzoek dat inhoofdzaak wasverricht met de zwarte boneluis werd
algemeen aangenomen dat de eerste vlucht vanaf eensecundairewaardplant over eengrote afstand
(km's) plaatsvindt, gevolgd door meerdere korte vluchten.
Harrewijn et al.(1981) lietenvervolgens ziendat de eerste vlucht vandegroene perzikluiswel degelijk
kort kanzijn (1tot 100 m).
Volgens VanHarten (1981) komttransport van het V-virus over grote afstanden niet altijdvoor.
Meestalvindt verspreiding over afstanden vanenkeletottientallen meters plaatswaarbijeen bladluis
verschillende keren aanverschillende plantenkan"proeven"endaardoor meerdere planten ziek kan
maken. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te gebeuren door bladluizen diedeaardappel alswaardplant
hebben.
Om nate gaanwelke consequenties het vluchtgedrag vanbladluizen heeft voorde verspreiding van
YN-virus ineengewaszijnineenperceeltwee proefvelden aangelegdwaarinop verschillende
plaatsenwaarnemingen werdengedaan.
5.2 Proefopzet
Beideproevenzijnaangelegd in1983op het PAGV-bedrijf ineenperceelaardappelen met het ras
Bintje. Opdit perceel kon als gevolg van het nattevoorjaar pasop9juniwordengepoot. Omstreeks
24junikwam het gewas boven.Het nattevoorjaar werdgevolgddoor eendroge enwarme zomer.
Hoge populaties bladluizen kwamenevenwel niet voor. Deoverheersende windrichtingwas injuli
noord-noord-oost. Inbeide proeven isde virusbesmetting vastgesteld doorvan50 opeenvolgende
plantenvan 2 naast elkaar liggende rijenvan iedere plant 4knollente oogstenendeze inhetvolgendejaar inhet velduitte poten ente beoordelen opvirus.
Proef a. Dezebestond uit eenstrook gezond pootgoedvan200 mlang en 20 rijenbreed met aan
lange beide zijdeneenpadvan3 mbreedgevolgddoor eenstrookvan6rijenbreed met pootgoed
dat >90%besmet was met Y^-virus. Destrokenpootgoed lagen inoost-west richting.
Populatie-ontwikkeling vanbladluizen inde strook metgezond pootgoedwerdvoorkomendoor een
bespuiting met oxy-demeton-methylop 19juli.
Op 11augustus werdenop3plaatsen,inviervoud knolmonsters genomen namelijk uit de beide
middelste rijenvan de 20,datwilzeggenopca 11mvan rijen metviruszieke planten en uit de beide
rijendie opca5,5 mvandeviruszieke rijenlagen.
Proef b. Ineen strook gezond pootgoed (100-300 mverwijderd van proef a)werdop verschillende
afstanden vaneenstrook van50 bij 10m,waarin meerdan90%secundair YN-viruszieke planten
voorkwamen, inenkelvoud op 7september monstersgerooid. Destrook ziek pootgoed lagten zuiden
van hetgezonde pootgoed en isop 19juli, integenstellingtot proef a,gespoten met het insekticide
oxy-demeton-methyl. Inproef b is hetgezonde uitgangspootgoed niet met een insekticide behandeld.
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5.3 Resultaten
Intabel8 zijnde resultatenvande nateelt in 1984van beide proevenweergegeven.

Tabel8. % y-virus inplanten afkomstigvanaardappelknollen diegeoogst zijnop verschillende
afstanden vaneengewas met meerdan90%YN-virus,ineenperceeldat zelf gepoot ismet
virusvrij pootgoed.
Resultaten van 2proeven in1983.
Table8. % PVYNinplantsfromtubers harvestedatdifferent distances from acropwith >90%PVYNin
a potatofieldthatwas planted itself withseedthat wasfreefrom PVY*. Results of 2experiments in1983.
proef a
% y-virus

afstandtotde virusbron
5,5 mvanaf de zuidzijde

26

5,5 mvanaf de noordzijde

40

11 mvanaf de noord-enzuidzijde

17

LSD (0.05)
proef b
afstandtot de virusbron

% y-virus

5 m

26
13
4
3
4
2
2

10 m
18 m
25 m
36 m
56 m
65 m

Uittabel8, proef aen b,blijkt dat met hettoenemenvande afstandtot de besmettingsbronnen de
matevanvirusbesmetting snelafneemt. Voortsblijkt uit proef adat devirusbronnen aande noordzijde
van hetgezonde gewas opkorte afstand eensterkere verspreiding vany-virus gavendan aande
zuidzijde. Dit iswaarschijnlijk hetgevolgvandeoverheersende windrichting,die injulivoornamelijk uit
het noord-noordoostenwoei.Analoog hieraan vertoonde ook de nateelt vande meest westelijk
gelegenveldjes een hogere besmetting -34%-dande meest oostelijk gelegenveldjes -21%-.
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Vanaf 18m vande virusbronnenwarendeviruspercentages nauwelijks verschillend meer.
Opkorte afstand komendebesmettingspercentages tussen proef aenproef bgoedovereen ondanks
het later rooien inproef b. Dit kansamenhangen metde bladluisbestrijding die inde strook met
besmettingsbronnen voor proef bwel isuitgevoerd en inproef a niet.
Uitdeze proeven blijkt dus dat deverspreiding vanYN-virus dicht bijeenvirusbron,vooral aande
lijzijde, het grootst isendat deze invloed bijeenafstandvan 11mnaar 18msterk afneemt en bij18
m niet duidelijk meer verschilt van noggrotere afstanden.
5.4 Discussie
Bovengenoemde resultatenduiden eropdat hetzeer belangrijk isomvoldoende afstand aante
houdentussen percelen metYN-viruszieke planten enpercelen met hoogwaardig pootgoed.
De resultaten sluitenook heelgoedaanbijde resultaten van VanHoof (1979) mettabaksplanten, die
tot deconclusie kwamdat vaneengrote infectiebron,bijvoorbeeld eengewas consumptie-aardappelen, eenzeer duidelijke invloeduitgaat, dietottenminste 20 m inhet belendende perceel reikt.
Ook inhet keuringsreglement vande N.A.K.zijn enkele artikelenopgenomen over belendende
percelen diegeacht wordengevaar opte leverenvoor besmetting van pootgoedpercelen metvirussen. Percelendie besmettingsgevaar opleveren binnen een afstandvan 25 meter vaneente keuren
perceelaardappelen kunnen aanleiding zijnvoor klasseverlaging danwelafkeuring.
5.5 Conclusie
Uit deze proeven blijktdat de verspreiding van het aardappelvirus YNdicht bijde besmettingsbron het
grootst is,vooral aande lijzijde, endat deze invloed met hettoenemenvan de afstandtot 18 msterk
afneemt envanaf 18m niet meer duidelijk verschilt van noggrotere afstanden.
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AANBEVELINGEN OP GROND VAN DIT ONDERZOEK
1. Met minerale olie ishet mogelijk ombij aardappelen de besmetting met het aardappelvirus YN met
50tot 70%te beperkendoorwekelijks vanaf opkomst tot de loofdoding van hetgewas met 151
minerale olie tespuiten.
2. Ookdoor later inhet seizoen dandirect naopkomst metwekelijkse bespuitingen met minerale olie
te beginnen ishet mogelijk de besmetting met het aardappelvirus YNte beperken. Het effect kan
danevengoedzijn maar ook minder goed. Ditis afhankelijk van hettijdstip vanverschijnen, het
aantal ende activiteit van YN-virusoverbrengende bladluizen.Het lukte niet hettijdstipvan aankomst en het aantal bladluizen goedtevoorspellen.
3. Door regelmatig met insekticidente spuiten is het niet mogelijk pootaardappelen ineen redelijke
matetegen het Y"-viruste beschermen. Insekticiden biedenwel beschermingtegendeverspreidingvan persistente virussen zoals het bladrolvirus, alsvroeg inhet seizoendegroene perzikluis,
de overbrenger van het bladrolvirus, nogvrijvanvirus vanaf dewinterwaarden de aardappelperceleninvliegt.
4. Deverspreiding van het aardappelvirus YNisdicht bijdevirusbron hetgrootst en neemt met het
toenemen vande afstandtot 18msterk af enisvanaf 18mniet meer duidelijk verschillend van nog
grotere afstanden. Daarom lijkt eenafstandvan pootgoedpercelen tot percelen met besmettingsbronnen,zoals consumptie-aardappelen,van minstens 20 maante bevelen.

5. Daarwekelijkse toepassingvan decombinatie 7,5 Imineraleolie plus het pyrethroïde PP321 even
goedwerkte als 15Iminerale olie alleen,dient toelatingvandecombinatie inpootaardappelen ter
beperking van het aardappelvirus YNserieus overwogen teworden.
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Summary

Duringthree yearsfield experiments were carriedout atthree different sites to studythe possibilities
of alater start of mineral oil sprayings against potato virus YN(PVYN) inseedpotatoes without loosing
protection against PVYN.As acriterionto start the sprayings the accumulated vector pressure (AVP)
wastested.
As a rule a later start ofthe sprayings ledto ahigher infection percentage than sprayingweekly from
thetime of emergence of the crop.
Insome experiments the results between asomewhat laterstart andstartingfrom emergence were
equal. However itprovedto beimpossible to indicate adequately the right moment to start andto
organize sprayings quickly enough. Infivefield potato experiments weekly sprayings of a mixtureof
the pyrethroid PP321 (7.5 g a.i./ha) and7.5 l/hamineraloil(Schering-11Eoil)were comparedto
15l/ha mineraloil alone.The mixture provedto beequalto 15 Imineraloilalone.
With regular sprayings withthe insecticide methamidofos andthe pyrethroids Cypermethrin and PP321
itwas impossible to protect potatoesto a reasonable extent against PVY".
The PVYNinfectionwas largest nearthe infectionsource,especially atthe lee sideof the infection
source. PVYN infectionstrongly decreased asthe distanceto the source increased. From 18 m
onwards nodifferences ininfectioncouldbeobserved.
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