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Inleiding.
Hetdoelvaneen tweetal doordeRLVDgenomenproevenwas omheteffektnate
gaanvaneenrijenbehandelingmeteengranulairproduktindiegevallen dat
eengrondbehandeling tegenbietekevertje enspringstaartennoodzakelijkH O U
wordengeacht.Dithieldvoornamelijk verbandmethet toenemendgebruikvan
ingehuldbietezaad datgeenofvoorhetdoelpraktischgeeninsekticidebestanddelenbevat|bovendien ishetnietmogelijk omhetop dezewijzevoorbewerkte zaadnogmaals extratebehandelen terbescherming tegenaantasting door
bodeminsekten.Eenvol-velds-grondbehandeling isafgezienvanhogekosten,
ookmindergewenstwegens dehoeveelhedenpersistente middelen die dannodig
zijn.

Waarnemingen enresultaten.
DoordeHLVDZeeuwseEilandenwerdeenproef teZoutelande,terwijl doorde
RLVDZW.Zuid-Hollandwerdenvierproevennl. twee teMelissant eneente
Achthuizenresp.Westmaas (Proefboerderij"Marienhof")genomen. Deproefte
Westmaashadhetkaraktervaneenproef terbepalingvandephytotoxiciteit van
degebruiktegranulaten.
Hoewel depercelenvoorhetaanleggenvan deproeveni.v.m.dekansop aantasting
doorbodeminsekten metzorgwarenuitgekozen,kondengroteveldennietworden
verantwoord.Enerzijdswegenshet tamelijkgrote aantal Objekten,anderzijds
omdatmet demiddelenendoseringengeenof zeerweinigervaringwas.
Werdeninalleproeven devolgende 5Objektenopgenomen?
- heptachloor-granulaat (5 fo)naar 10kg/ha
- diazinon-granulaat (5 %) naar 10kg/ha
- chloorfenvinfos-granulaat (10 %)naar 5kg/ha
- lindaan-granulaat (5 %)naar6kg/ha
- onbehandeld
indebeideproeven teMelissantwerdenhieraan toegevoegds
- Temik 10G (10 %)naar 15kg/ha
- endosulfan-granulaat (5 %)naar 10kg/ha
terwijl indeproef teAchthuizen alleenTemik 10Galsextraobjektwerdopgenomen.
Indeproef teWestmaaswerdenallegenoemde Objektenmetuitzonderingvanhet
objekt chloorfenvinfos -granulaatmeegenomen? hierbijwerdenvaniedermiddel
twee doseringenbeproefdn.1. deaangegeven doseringendie,welke het dubbele
bedroeg.
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Zaaitijden: proef teZoutelandes 3april
proef teMelissant s28maart resp.8april
proef teAch.th.uizens27maart
proef teWestmaas :8april
Onmiddellijknahet zaaienwerden deverschillende granulaat-"behandelingen
nog dezelfde daguitgevoerd.
Develdjes -grootte bedroegnietgroter danmaximaal eenhalve areindeproevenvanRLVDZW.Zuid-Holland,waarbijiederobjekt in3herhalingen (proefte
Achthuizen in2herhalingen)werdaangelegd. Deproef teZoutelande hadeen
veldjesgrootte van 1-g-arewaarbijiederobjekt 2herhalingenomvatte.
UitervaringenvanhetInstituutvoorRationele Suikerproductie teBergenop
Zoom zoudendezeveldjes-groottenvooreenbepalingvanbodeminsekten-aantastingen inbietenbeslist onvoldoende zijn,hetgeen danookhetgevalwas.
Verderwerden degranulatenmeteenéén-rijighand-granulaat-zaaimachinevan
locale constructie toegepast,diehelaasnietbleek tevoldoenwegens degrote
variabiliteit inafgiftevan deverschillende granulaten.
Teneinde nogenige informatie uit deproeven teverkrijgenwerdenop 29april
grondmonsters genomen dieopaanwijzingenvanhet1RSwerdenbehandeld. Door
de gebodengastvrijheid endemedewerkingvan ditInstituutkonden aldaarde
grondmonsters ophetvoorkomenvan springstaartenwordenbeoordeeld.
Deproef teZoutelande toonde een duidelijke aantasting doorhetbietekevertje
maar degrondmonstersbevatteneen tegeringe aantal "planten"om deaantasting
tekunnenvaststellen, terwijl springstaartenontbraken.
Degrondmonsters van deproeven teMelissant,Achthuizen enWestmaas toonden
wel springstaarten.Deaantallenwerdenperlitergrondbepaald.Evenwelwaren
deverkregen gegevens ookperherhalingmeestal zovariabel dathetnietgoed
mogelijkwas deze gegevens op de juistewijze teinterpreteren.

