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Versla/?vandeproevenoverderentabiliteit
van de_bestrijdingvande
erwtebladrandkever endevroedeakkertripsbi,jerwteninI960.
(interprovinciale proevenserie204)»

Samenvatting enconclusies.
tenais in 1957t/m 1959werden ookini960inhetkadervande
interprovinciale proevenserie 204doordeRijkslandbouwconsulentschappenteLeeuwarden,Dordrecht? Goes en Zevenbergen eenproefveld aangelegd,waarbijwerd nagegaan ofeninhoeverredebestrijdingvandebladrandkever endevroege akkertrips inerwten rendabel
was. Indezeproevenwerdenmaximaal tweebespuitingen uitgevoerd
zowelmet DDTalsnetparathion.De eerstebehandeling had plaats
zodra éénvanbovengenoemdeinselctenoflietbeschadigingsbeeld ervaninhetgewaswerdwaargenomen endetweede8-10 dagenlater.
Dewaarnemingen t.a.v.debladrandkever omvattenhetvaststellen
vanhet percentage aangevretenblaadjes enwortelknolletjes endie
t.a.v.devroege akkertripshet tellenvanhet aantal tripsenper
50groeitoppen bijdetweedebespuiting en eenv/eekdaarna.De
proevenwerdenafgeslotenmet eenbepalingvandezaadopbrengst.
IndedoorhetEijkslandbouwconsulentschapte Zevenbergenaangelegdeproefkwam naast eenzwareaantastingvandevroege akkertrips
ook eenmatige aantastingvandebladrandkevervoor.Deerwtenop
deoverige proefveldenwerdenuitsluitend aangetast doordebladrandkever.
De resultatenvandeproevenkunnenalsvolgtwordensamengevat;
1.Deerwtebladrandkever kanhetbestemetDDTmaar ookmet parathion
wordenbestredenvoor zoverhetdebladaantastingbetreft.Hot
percentage aangetastewortelknolletjeswerd echterdoorbeide
middelen slechtsin éénproef betrouwbaarverminderd.Hierbijleek
1bespuitingmet parathionietsgunstiger.
2.DDTgafeenonvoldoende bestrijdingvandevroegeakkertrips.Bij
eengelijktijdigeaantasting doordebladrandkever endevroege
akkertripsverdienenbespuitingenmetparathion devoorkeur,
3.De.zaadopbrengst werd alleenindedoorhetRijkslandbouwconsulentschap te'Cestmaasaangelegde proefbetrouwbaar vermeerderd
doordebespuitingenmet DDTofparathion.Indezeproefwaren
allebespuitingen rendabel.IndedoorhetEijkslandbouwconsulentschap teWieraangelegde proefwasalleen eenéénmaligebespuitingmetDDT ofparathion enindeproefteKlundertwarende
bespuitingenmet parathion nog juist rendabel.Indeproefte
Wilhelminadorpwasderentabiliteit niet tebeoordelen.
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Inleiding.
^Venaisin 1957't/m1959werden ookinI960inhetkadervande
interprovinciale proevenserie204 eenaantalproefvelden aangelegd
omna.tegaanof eninhoeverredebestrijdingvandebladrandkever
endevroegeakkertrips inerwtenrendabelwas.In1957warendebespuitingen inhet algemeenrendabel,tery/ijlin 195$e n 1959debehandelingeninongeveerdehelftvandeproeven economischverantwoordwaren (l,2,3> zieblz.9 )»
Daardemigratievandekeversvan delucerne ofklavernaarde
erwtenvrijlangkanduren,werd indezeproeventevensnagegaanof
eentijdiguitgevoerdebespuiting eventueelna8-10 dagenherhaald
diende teworden.
Deverschilleninzaadopbrengst tussen debehandelde enonbehandelde
veldjeswareninhet algemeenvrijklein.Omtekunnenvaststellen
ofdebestrijding vandebladrandkever endevroege akkertripsin
bepaaldegebieden aldannietmoetwordenaanbevolen,ishetnoodzakelijk dezeproeven eenaantal jarenteherhalen.Deproevenwerden
daarom ookin i960voortgezet.
Opzet enuitvoeringvandeproeven.
DoordeEijkslandbouwconsulentschappenteLeeuwarden,Dordrecht,
Goesen Zevenbergenwerdenresp.teWier,Westmaas,Wilhelminadorp
enKlundert eenproefveld aangelegd op eenpraktijkperceel,waareen
aantastingdoordebladrandkever,devroege akkertrips ofdoorbeide
insektenkonwordenverwacht.Deopzetvandezeproefveldenwas
gelijkaandieinvoorgaande jaren.
Deproefveldenwerdenaangelegd als eenblokkenproefmet 5Objekten
in3-voud.Degroottevandeveldjesbedroeg ongeveer 1are.
Devolgende Objektenwerdenindeproevenopgenomen:
1.onbehandeld
2.DDT-emulsie25^> naar2,4 l/ha,bespotenopdatum a.
3.DDT-emulsie 25'/'?naar2,4 l/ha,bespotenopdatum a enb.
4.parathion-emulsie 2^%9 naar 1,6 l/ha,bespoten opdatuma.
5.parathion-emulsie 2^fo, naar 1,6 l/ha,bespotenopdatum aenb.
Demiddelenwerdenverspoten ineenhoeveelheidwater overeenkomende
met 800l/ha.Deeerstebespuiting (datum a)werduitgevoerd, zodra
éénvandebeideinsektenofhetbeschadigingsbeeld hiervaninhet
gewaswerdwaargenomen,terwijldetweedebespuiting 8-10 dagenlater
plaatshad.
Waarnemingen.
Dewaarnemingenkunnenwordenonderscheiden indiet.a.v.
1.bladrandkever.
a.7-10 dagennadelaatstebespuitingwerd hetpercentageaangevretenblaadjes aan10willekeuriggekozenplantenperveldjebepaald.
b.Omstreekshalf juniwerd hetpercentagedoordelarvenaangevretenwortelknolletjesaan5willekeurig gekozenplantenper
veldjebepaald.
2.vroegeakkertrips.
Opdedagvandetweedebespuiting en êên weekdaarnawerdhet
aantal tripsen en/oftripslarvenin50groeitoppen perveldje
geteld.
3.Deproevenwerdenafgeslotenmet eenopbrengstbepalingvanelk
veldje.Vanwege develeregens omstreeksdeoogst ginghet stro
teveel rotten, zodatvaneenbepalingvandestro-opbrengst is
afgezien.

Wiskundigeverwerking;.
Deresultatenvandeproevenwerdenwiskundigverwerkt.Demetxen
xxaangegevenwaardenverschillenbetrouwbaar resp,zeerbetrouwbaarvandievanonbehandeld.
Proefveldgegevens.
Intabel 1iseenoverzichtvan enkelegegevensvermeld» zoalsdeze
doorde-proefnemerswerdenopgegeven.
Tabel 1.Proefveldgegevens

Proef:n o .

NF r.-;:i

ZZH-973

Z2266

Y-fB2655

Grondsoort

zavel

klei

klei

klei

Voorvrucht

wintortarwe wintertarwe

Ras

Pauli

Hondo C E ,

RondoOo'B.

Rijenafstand

40•cm

25cm

20cm

Zaaidatum

15april

14naart

10maart

-

6 april

4 april

6 apri1

Opkomstdatum

stambonen

zomergerst
-

33ècm
9maart

Bespuitingsdata

16mei
28mei

halfppril

9 april
20april

6 april
14april

Oogstdatum

5augustiis

22juli

15juli

26juli.

Dorsdatum

23augustus8 september |14augustus

19augustus

Resultaten^
Dovorkregenresultaten,zijnindetabellen 2en3vermeld.
Tabel 2,Overzichtvandeverrichtewaarnemingen t.a,v.debestrijdingvandebladrandkevar envroegeakkertrips.Dewaarden
zijnrelatieft.o.v.onbehandeld,-'behalvedewaarderingscijfersvoorvroegheid bedekkingvangrond enbiadrijkheid
(l0=goedj,0=zeer slecht)0Opde laatsteregel zijndewerkelijke aantas"cingnpercentage;3 ofdeaantallentripsenvan
hetonbehandelde objektvermeld.
B -'• rf
%aangetasteblaadjes? Kn- 'paangetastewortelknolletjesj
T =aantaltripsenper50groeiteppen.
Proef no.
NF 1431;
_ZZH973
be-jbladrijkbeoordeling
B
Kn. vroegheid
dekkinggrond|heir:
beoordelings- 4/6
6/6'
1 8/6
data
lxDDT
6,C**
70,0 X 83,8
7,3
2xDDT

47,3 X

75,3

lxparathion

75,5

2xparathion

67,3 X 110,9

onbehandeld
100=

100
36,7

44,9

7,3**

8,7::

7,0**

X

ff
?

100

5,3

8,7

8,3X

7,0
-

33,7
i

IZ2266

Kn.

WB 2655

Kn.

B

T

T

-

21/4

13/4

21/4

73,8 75=
14,0X 76,

-

Kn
„

84,7

93,2

49,7**

98,6

55,2 X

94,9

42,l**

100

91,9

76,4

93,3

50,3^

X
1,4™ 3,2 74,
y
2,7^ o - 70.
100
1C0
ie-;

56,l

x

65 5 6 x

100
74,3

100
95,9

100
56,3

74

62,3

69,

-4Tabel 3«Gemiddelde zaadopbrengsteninkg/hatussenhaakjesin
procentenvandievanhet onbehandelde objokt.

Proefno,

WF 1431

ZZH973

z2266

m 2655

lxDDT

5290
(107,2)

2900
(107,9)

3680
( 93,2)

5220
( 98,6)

2xDDT

5300
(107,4)

3140x
(116,7)*

4010
(101,5)

5300
(100,1)

lxparathion

515O
(104,3)

3140x
(116,7)x

4800
(121,5)

5390
(101,9)

2xparathion

5040
(102,1)

3200x
(ll8,8)x

4370
(110,7)

5450
(103,1)

onbehandeld

4930
(lOO)

2690
(lOO)

3950

5290
(100)

(100)

Besprekingvanderesultaten,
Terwillevandeduidelijkheid zullendeproevenhiervanafzonderlijkwordenbesproken.
Evenalsvoorgaande jarenwerdvoordeberekeningvanderentabili-,
teitvandebespuitingen ervanuitgegaan,datdeprijsvandeerwten
"£•35,-P e r 100kg soubedragenende onkostenvan êên behandeling.,
metDDTofparathionresp.f.20,-enf. 22,50perha.Opgrondvan
deze cijfersistercompensatie vandekostenvanéén.bespuiting een..
meeropbrengst aanzaadnodigvanresp.20/352c100=58kgen
22,5/35x 100=65kg.
Bijdezeberekening isderijschadebuitenbeschouwinggelaten.
ProefteWier,NF1431»
De erwtenopditproefveldvertoondenvanhetbeginafeenteholle
stand.Het onkruidkon zichdaardoorgoed ontwikkelen.Op 10mei
werd daarom eenchemische onkruidbestrijdingmet 6kg/ha Ivosit uitgevoerd enop14juniwerd dezebehandeling herhaaldmet4kg/ha.
Ondanksdeze onkruidbestrijdingmoest aanhet eindevandebloeinog
witteganzevoet doorwiedenwordenverwijderd.
Op4 juniwerdhetpercentage aangevretenblaadjesdoordebladrandkeverbepaald.Hieruitbleekdatdebladrandkever zowelmet DDTals
metparathionbestredenkanworden,hoeweldebesteresultatenwerden
verkregen met.tweeDDT-bespuitingen.Tussen debehandelde Objekten
warenechter goen betrouwbare verschillen aanwezig.Deaantasting
doordebladrandkever'wasechter overhet algemeenmatig.
Begin juliwerdenplanten opgegravenvoordebepalingvanhetpercentagedoorlarvenvan debladrandkever aangevretenwortelknolletjes.
Daar tussendeveldjesvan éénobjektgroteverschillen inaantasting
bestonden,gavendeze cijfersgeenverband te zienmethetpercentageaangevretenblaadjes.
Tijdenshetdrogen ophetveldwashetweer slecht,waardoorde
kwaliteit vanhet zaad ongunstigbeïnvloed werd.
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Deopbrengst vandebehandelde veldjeswasietshogerdandievan
de onbehandelde.Dehoogste opbrengstenwerdenverkregen opdemet
DDTbespotenveldjes,tussen eenéénmalige entweemalige bespuiting
was geoTxverschil; zodat dezetweedebespuiting niet rendabelwas.
Demeeropbrengst bijeen één-entweemalige bo-vpuitingmetDDTen
een éénmaligebespuitingmet parathionwarenvoldoende omdekosten
vandebestrijding tekunnendekken.
Proefteïïestmaas,ZZH973.
De erwten opditproefveld ontwikkelden zichgedurende degehele
groeiperiode goed.Heeds spoedignadeopkomstwerd hetgewasaangetast doordebladrandkever.Nadebespuiting (halfapril)trad een
duidelijkverschil invroogheidvangrondbedekking eninbladrijkheid op,hetgeenblijkt uitdeintabel 2vermeldewaarnemingen.
Omstreeks 20juniv/arendezeverschillen nietmeerwaarneembaar.
Uit devroogheid va.ngrondbedekking blijkt,dat tweebespuitingen
betere resultatengavendanéénendatparathion indit opzichtde
voorkeurverdiende.Bijdebladrijkheid vvordvrijwelhetzelfdebeeld
waargenomen.Doordebespuitingenwerd hetpercentage aangetaste
wortclknollotjesverminderd,waarbijtweebuspuitingenmetDDTen
éénresp.tweebespuitingenmet parathion ongeveerdezelfderesultatengaven onéénbespuiting metDDThierbijtonachterbleef.
Dezaadopbrengstwerd eveneens doorallebespuitingenverhoogd.
Hierwerdendebesteresultatenverkregenmet tweebespuitingenmet
DDT enéénresp.tweebespuitingenmet parathion.Allebespuitingen
indezoproefv/arenrendabel.
Wilholminadorp,Z2266.
De erwtenopditproefveld ontwikkelden zichtotdebloeigoed.
Omstreeks eind junibegonhetgewasplaatselijkvandroogtetelijden.
Reedskort nadeopkomstwerdhet gewasinsterkemateaangetast
doordebladrandkever,terwijlvrijwelgeenvroege akkertripswerd
waargenomen.Spoedignade eerstebespuitingwerden opdeonbehandeldeveldjes eensterkerevreterij enmeerkeverswaargenomendanop
debehandelde.Omstreeks half juniwarendeonbehandelde veldjeste
herkennen aande iets lichterekleur enhollere stand.Het percentage
aangetaste blaadjeswerd indezeproef echterniet beoordeeld.
Eind juniwerd lietpercentage aangetastewortelknolletjesbepaald,
maardezebeoordeling leverdegeenresultaten, omdatbijnaalle
knolletjes-.varenaangetast.
De zaadopbrengstenwaren onbetrouwbaar tengevolgevanplaatselijke
droogteschado,zodat derentabiliteit vandebespuitingen nietkan
v/ordenbeoordeeld,
Klundert,UB 2655.
Gedurende hetgehelegroeiseizoen ontwikkeldendeze erwten zichgoed.
Bijdeopkomst warende erwten reeds ernstigaangetast doordovroege
akkertrips, zodat toenreeds een eerstebospuitingmoestwordenuitgevoerd.OpdemetDDTbehandelde endeonbehandeldeveldjeswaren
deplantjesbijde eerste tellingvanhet aantaltripsen op13april
meerofminder gedrongen,terwijl dezezichgoed opdemet parathion
behandeldeveldjes ontwikkelden.
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Ookhetaantal tripsen oplaatstgenoemde veldjesv/asopbeide teldatabetrouwbaar lagerdanopdeoverigeveldjes,2xDDT ookgoedop
2etoldata.Deaantasting doordebiadrandkeverwasmatig» Debladaantasting doordezekeverwerd door éénoftweebespuitingenmet
DDT endoor éénbespuitingmetpar;;thionzeerbetrouwbaarverminderd.
Allebehandelingen hadden een,zijhetnietbetrouwbare verlaging
vanhetpercentage aangetastewortelknolletjestengevolge.Tussende
middelenwarengeenverschillenvan enigebetekenisaanwezig»
De zaadopbrengst was opdemet DDTbehandelde veldjesgelijk,aan
oflagerdandieoponbehandeld,,Doorbespuitingenmet parathion
werd deopbrengst ietsverhoogd.Ondankshet onbetrouwbare verschil
tussende Objekten, waxen debespuitingenmet parathionnog juist
rendabel.
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Verslagvandeproeven overderentabiliteit
vandebestrijding
vandeorwteknopmadeinI960.
(interprovinciale serie 205)

Samenvatting enconclusies»
Inhetkadervandeinterprovinciale proevonserie205werdendoor
dePdjkslandbouwconsulentschappenDordrecht enZevenbergentwee
proeven aangelegd omnategaanofeninhoeverredebestrijding
vandeknopmade rendabel is.
Ophetproefveld vanlietEijkslandbouwconsulentschapteDordrecht
trad geenknopmade aantasting op.Mededoor onregelmatighedenin
hetgewaskwamdezeproef tijdenshetgroeiseizoen tevervallen.
Ophet proefveld vanhet EijkslandbouwconsulentschapteZevenbergen
werd evenminaantastingvandeknopmadev/aargenomen.Dezaadopbrengstvandebehandelde Objektenwasietshogerdandievanonbehandeld,maardezeverhogingwastegering omeenbespuitingmet
DDTrendabel tedoenzijn.
Inleiding.
Indejaren 1958en1959werden inhetkadervande interprovinciale
proevenserie 205-eenaantalproefvelden aangelegd omnategaanof
eninhoeverre debestrijdingvandeknopmade rendabel zouzijn.In
beideproefjarenwarenopbrengstverschillen tussendebehandelde
Objekten enhet onbehandelde objoktgering.Debestrijdingv/asin
dezeproevenniet rendabel (2,3)« Dezeproevenwerdenini960voortgezet.
Opzet enuitvoeringvandeproeven.
DoordeEijkslandbouwconsulentschappenteDordrecht en Zevenbergen
werdenresp.teWestmaas.(ZZH974)enKlundert (WB2656)eenproefveld aangelegd alseenla'tijnsvierkantmet4Objektenin4-voud.
Develdjesgrootte bedroog 1.are (lOmx 10 m ) . Maximaalwerden2
bespuitingen uitgevoerd.
Devolgende Objektenwerdenindoproevenopgenomen?
À.Onbehandeld
'
B.DDT-emulsie25$? naar2l/ha,bespoten opdatuma
C.DDT-emulsie 2S/>,naar 2l/ha,bespoten opdatumb
DoDDT-emulsie 25^? naar 2l/ha,bespoten opdatum aenb.
Hetmiddelwerd verspoten.in een.hoeveelheidwater overeenkomende
met 8OO l/ha.
Voorhetbepalenvandebespuitingsdatawerdendevolgenderichtlijnengegeven.
Datumaô
Zodra? nadat deblaadjesv/aartussende onderstebloemknoppenverscholen zittenuiteenbeginnen tewijken,de eerstemugjes inde
groeitoppenwordenwaargenomen,moetdadelijkv/ordengespoten.
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Dezebespuiting mag echterniet laterdanbijhetbeginvande
bloeiwordenuitgevoerd (onderhetbeginvand.ebloeiwordverstaanhet tijdstip«,waarop inhetmiddenvanhetperceel deeerste
tweebloempjesperm geopend zijn).
Datum b.
Dezedatum ligt7dagennadatuma.
Bij elkebospuitingwerd het ontwikkelingsstadium vanhetgewasgenoteerd,terwijl tevenshetgewasopmugjeswerdgecontroleerd.Op
enkeletijdstippennadobespuitingwerd opelk.veldjehet aantal
aangetasteknoppenper 10m rijlengtebepaald» Aanhet eindevan
het groeiseizoenwerd eenopbrengstbepalinguitgevoerd,
Wiskundigeverwerking.
Deresultatenvandeproevenwerdenwiskundigverwerkt.Betrouwbareverschillenwerden echternietgevonden.
Resultaten.
Indeproef ZZH974teWestmaas tradgeenaantastingvandeknopmade op.Medevanwege onregelmatigheden inhetgewaswerd afgezien
van eenopbrengstbepaling.
ProefteKlundert,(WB 2656).
Dezeproefwerd aangelegd ineenpraktijkporceel erwten (rasRondo
C.B.)met eengoede stand.Op 31meiwerd deeerstebespuitinguitgevoerd.Hetgewasbegon toentebloeien,d.w.z.erwaren ongeveer
2-3 bloempjes per111eaanwezig« Op8juniwerd detweedebespuiting
uitgevoerd.
Tijdensdebespuitingenwerdengeengalmugjeswaargenomen,terwijl
laterookgeenaangetasteknoppenwerdengevonden.
Op26juliwerdende erwtengemaaid engeruiterd.Hetweerwastot
aanhetdorsen op 19augustus zeerwisselvallig.
De zaadopbrengsten zijnintabel 1weergegeven.
Tabel 1.DeresultatenvandeproefteKlundert.Tussenhaakjes
zijnderelatievewaarden t.o.v.onbehandeldvermeld.

Obj.

Middel

A.
B.
C.
D.

onbehandeld
DDT-em.25^
DDT-em.25^
DDT-em.25^

dosering
in l/ha

bespuitingsdata

2
2
2

31/5
8/6
31/5+ 8/6

zaadopbrengst
inkg/are.
47.6 (100)
48,4 (101,5)
49,1 (103,0)
47.7 (100)

Uit dezaadopbrengst blijkt,dat opbrengstendoordebespuiting
ietsverhoogd zijn,hoewelgeenaantastingvandeknopmadewerd
waargenomen.Debespuitingenwaren echternietrendabel.
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