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Voor debestrijding van insectenplagen werdin een aantal groentegewassen eengrote hoeveelheid
ge wasbeschermingsmiddelen
toegepast Uiteen inventarisatie van
de werkgroep Vollegrondsgroenten
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Bij filmcoating, ook wel coating genoemd, wordt door zaadfirma's naast
gewasbeschermingsmiddelen ook een
kleurstof ophet zaaizaad gebracht.
Dekleurstof dient alskenmerk voor
dezaadleverancier maar een bepaalde
kleur, bijvoorbeeld violet, kan ook
dienen als kenmerk voor toevoeging
van een insecticide aande coating.
Dit isvooral bedoeld om met name
bij tuinders enplantenkwekers misverstanden tevoorkomen wat betreft
debehandeling. De zaadvorm blijft
bij een coating altijd herkenbaar. Bij
pilleren verandert dezaadvorm ineen
pilletje. Als coating wordt toegepast,
komen de agressieve insecticiden
somsrechtstreeks ophet zaadje,
waardoor groeistagnatie enkiemplantmisvorming kan optreden.
Daarom moet bij een insecticide niet
alleen het bestrijdingseffect worden
onderzocht, maar ookde invloed van
het insecticide ophet kiemgedrag van
het zaadje.

Achtjaar geleden werd door de zaadbedrijven gecoat peenzaad met het insecticide chloorfenvinfos geïntroduceerd. Men kon devolvelds-en
rijenbehandeling geheel laten vervallen, want de zaadcoating gaf een even
goede bescherming alseen volveldsbehandeling (circa drie maanden).
Deze toepassing gaf een besparing
van het insecticidegebruik van±
99%. Vanwege dehogere kosten van
het zaaizaad wordt coating met insecticide echter alleen toegepast bij
peenteelten waar men tot4kgzaaizaad perha gebruikt. Dit betekent dat
voor defijne waspeen en deParijse
wortelen nog steeds onnodig veel insecticide wordt toegepast.

(MJP-G) 1990 blijkt dat in de sector
vollegrondsgroenteteeltjaarlijks 100
ton werkzame stof aan insecticiden
wordtgebruikt Hiervan wordt40%
gebruikt in deteelt van peen,
voornamelijk ter bestrijding vande
wortelvlieg.In degroep van
koolgewassen (onder andere
sluitkool, bloemkool en spruitkool)
wordt30%gebruikt De bestrijding
vandekoolvlieg neemt bijdeze
gewassen een belangrijke plaats in.
Bescherming vandejonge planten
tegen demaden van vliegensoorten
isnoodzakelijk om een ongestoorde
groei tebereiken en daarmee
verliezen aan kwaliteit en opbrengst
te voorkomen. Coating van het zaad
met insecticide isin een aantal

Kinderziekte
Enkelejaren na introductie vangecoat zaad kreeg men met name in
Brabant problemen bij opkomst. De
eerste reactie van de betrokkenen
was, dathet insecticide een negatieve
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situaties een effectieve bestrijdingsmethode. Doordat de volvelds-,
kweekplaat-, rijen-,plantvoet- en
soms gewasbehandeling bijde start
van deteeltdaarmee komen te
vervallen, kan flink bespaard worden
ophet gebruik aan middel. De
techniek van het coaten en de
toepassing bijhet individuele
zaadbedrijf ontwikkelt zich snel.De
toepassing van het coaten maar ook
van hetpilleren met insecticiden is
ookperspectiefvol bijde bestrijding
vanandere plaaginsecten.
i

Boven linksnaaktslazaad,-rechtsslapil, onder linksnaaktpreizaad,-rechtsgecoatpreizaad.
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MEI

1998

plantdata
behandelingen

19april

2 mei

12mei

onbehandeld
coating met Gigant
aangieten (Dursban)

4
0
0

52
1
0

13
0
0

LSD a=0.05

2,4

9,0

zaaidata: 5 februari; 18februari en 14maart
conclusie: decoating heeft bijzaaivanaf 5februari envroeg

10,4

tediepplanten is,datookhierhet
gedeeltevandeplantwaarde eitjes
afgezet worden ende aantasting
plaatsvindt, nietisbeschermd tegen
demadenvandekoolvlieg,metals
resultaat wegvalvanplanten,oplopendtot 70%. Ditisookbekend bij
eenkweekplaatbehandeling envervolgens extradiepplanten.

planten uitstekend voldaan.

Heeft vroege zaai van
Tabel 1.Percentage weggevallenplanten doordekoolvlieggedurende hetseizoen 1994.
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afdoende bescherming tegen

de koolvlieg in mei?
invloed had gehad opdekieming. Na
bestudering bleek echter dat de fungicide-dosering inde coating was verlaagd, waardoor kiemschimmels een
kans kregen. Na aanpassing van de
dosering werd pas enkelejaren later
inhetbetreffende gebied de zaadcoating geaccepteerd.
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In 1992brachten demeeste zaadbedrijven insecticide-gecoat zaaizaad,
toen nog met slechts enkele rassen,
voor het eerst opdemarkt. De
coating met het insecticide chloorpyrifos geeft deplant vanaf het moment
dat wordt gezaaid totruim nahet uitplanten eenbescherming tegen de
maden van dekoolvlieg. Vergeleken
met eenplantvoetbehandeling leidde
het coaten van zaad inhet onderzoek
tot een besparing aan bestrijdingsmiddel van meer dan 99%.Ook hieris
dus sprake van een duidelijk geringere milieubelasting. Het insecticide
chloorpyrifos (Gigant) is toegelaten
als zaadbehandeling bestemd voor
zaadcoating inbloemkool, spruitkool,
spitskool, broccoli, savooiekool,rode
kool en wittekool.Evenals zaadcoating vanpeen wordt de toepassing
bij zaad vankoolgewassen ver over
onze grenzen teruggevonden.

Kanttekeningen bij de
koolvliegbestriiding
Zoals eenplantvoetbehandeling met
granulaat onder droge omstandighedenniet werkt tegen de maden, die op
dat moment uit deeitjes komen ende
stengel opzoeken, zokent ook de
zaadcoating zijn beperkingen.
-Het insecticide in deplanten vangecoat zaad verspreidt zich in de wor-

tels, de stengelbasis en de stengel
nietverder dan tot de inplanting van
het eersteblad. Ditbetekent dat het
gedeelte van deplant boven het eersteblad niet tegen demaden isbeschermd. Ditheeft gevolgen bij het
aanaarden van planten enhet te diep
planten. Het aanaarden van bloemkoolplanten is een teeltmaatregel die
metname inBelgië nogal eens
wordt toegepast. Nahet aanaarden
worden deeitjes van dekoolvlieg op
degrond rond de stengel gelegd, dus
hoger bij deplant waar geen insecticide aanwezig is.
Extradiepplanten wordtdooreen
aantaltuinderstoegepast, omte
voorkomen datdeplantenuitde
grond worden getrokken tijdens de
mechanische onkruidbestrijding.
Dezemaatregel bespaarteenherbicidebehandeling watweerbeterpast
bij hetMBT-veilen.Hetgevolgvan

Tediepgeplante bloemkoolplantjes.
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Inspruitkoolproeven methetras
OliverteWestmaas,isin 1993en
1994dewerkingsduur bestudeerd. Bij
het aangieten metinsecticide alsplantvoetbehandeling werden nauwelijks
maden enpoppen gevonden. Bijplantenvangecoat zaad werden slechtsenkelemaden en/of poppen gevonden;
bij onbehandelde planten washetaantalmadenenpoppen betrouwbaarhogertenopzichtevandegenoemdebehandelingen, meteenmaximum van
17,9stuksperplant. Intabel 1isvan
dedrieplantdatahetpercentage weggevallenplanten gedurende deteeltin
1994weergegeven. Hieruitblijkt dat
gecoat zaaizaad gezaaid op5en 18februari alsmedeop 14maarteenuitstekendebescherming geeft, terwijl bijde
onbehandelde planten dewegvalopliepvan4tot52%.
Deverklaring voor een langdurige bescherming bij vroege zaai is,dat als

gevolg vandetrage plantontwikkeling deconcentratie vanhet middel in
deplant nauwelijks wordt verlaagd
waardoor delangdurige bescherming
blijft.
Zoodcoafirtgsoriderzoek o p
Bloemkool vanhetrasWhiteBallis
gezaaid op 13maart 1991en uitgeplant op 19april opde voormalige
Proeftuin te Breda.
Uittabel 2blijkt een duidelijk behandelingseffect van dezaadcoating en
detraditionele plantvoet-behandeling.
Doordat dekoolvlieg alvoor begin
juli twee generaties had gehad, viel
beginjuli intotaal 16,3% van de
planten weg,door demaden van de
koolvlieg.Bij planten vanhet gecoate
zaaizaad wasbijna geen sprake van
een wegval, zelfs niet vier maanden
na zaaien.
Deconclusie is datplanten van zaaizaad datmet Gigant is gecoat op
zandgrond voldoende beschermd zijn
tegen de koolvliegaantasting.

Inde spruitkoolteelt wordt het zaad
gecoat methet insecticide Gigant wat
een 100%uniform gewas oplevert en
dus geen wegval.Bij deplantvoet
worden desondanks soms toch nog
enkele maden van dekoolvlieg aangetroffen. Dezehebben geen enkel
negatief effect opeen groeikrachtig
gewas als spruitkool. Devraag isof
devliegen afkomstig van deze maden
inhet spruitkoolveld blijven en
schade zullenveroorzaken ophet moment datde spruitjes aanwezig zijn.
Demeestevliegen van de tweede
vlucht afkomstig van de overlevende
maden van spruitkoolplantenvangecoatzaaizaad verschijnen inhetalgemeenrond halfjuli; deze zullen heel
weinig eitjes bij de onaantrekkelijke
dikke basisvan spruitkoolplanten leggen.De spruitjes zijn bovendien in
juli nog niet aanwezig of nog vrij
klein en ook minder geschikt vooreiafzet opdat ogenblik, aangezien het
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wijfje methaar legboor deeitjes onder deblaadjes goed wegstopt omze
tebeschermen. Devliegen zullen dus
het spruitkoolgewas verlaten om de
eitjes aftezetten inmeer aantrekkelijke koolgewassen zoals bloemkool
of cruciferen.
Bij dederde vlucht in september/oktober kunnen deeitjes inde bladoksel
tegen dekleine spruitjes worden gelegd,maar vooral weggestopt onder
deblaadjes van de ontwikkelde
spruitjes door nieuw ingevlogen koolvliegen. Hierdoor blijft de aantasting
gewoonlijk opeen laag niveau omdat
een spruitkoolgewas weinig aantrekkelijk isvoor koolvliegen.Toch werd
metname inhetnajaar van 1996en
1997opvallend veel aantasting in
spruitkool aangetroffen.
Een mogelijke oorzaak is een te weelderig groeiend gewas, waardoor de
buitenblaadjes van de spruit losser zatenen deei-afzetting werd vergemakkelijkt; goed gesloten spruitjes wordenpraktisch niet aangetast. Ook als
gevolg van het weelderige gewas,
ontstondeenhogere luchtvochtigheid
tussen deplanten waardoor het percentage uitgedroogde eitjes gering
was.
Deconclusieis,datzaadcoating ondanks demogelijke opbouw vaneen
restpopulatie geennegatieve invloed
heeft opde aantasting vande spruitjes
inhetnajaar ineenperceel spruitkool.

Hetbehandelen van zaaizaad in de
vorm van coatingofpilleren biedt het
meeste succes bij insecten diekort na
het zaaien ofplanten schade veroorzaken,zoals wortelvlieg, uienvlieg,
bladrandkever enkoolvlieg. Deze
plaaginsecten treden meestalkort na
het zaaien op.
Er zijn ook plagen diepasenige tijd
nahetzaaien (bovengronds) optreden
zoals bladluis- entripsaantasting. Bij
het bestrijden van dezegroepplaaginsectendoor zaadcoating bestond een
aantal belemmeringen:
- Het gewas produceert nahet uitplanten een grotebiomassa (bladmassa), waardoor een enorme ver-
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behandelingen

onbehandeld
coating met Gigant
aangieten (Dursban)*

%dode planten
13juni

3juli

7,9
0,2
0,0

16,3
0,7
0,6

*Plantvoetbehandeling 10,1mlper
plant.

Tabel2.Koolvliegbestrijding door middel
van zaadcoating bij bloemkool.
Percentage dode planten veroorzaaktdoordemaden vandekoolvlieg.
dunningvanhet insecticide inde
plant optreedt.
- Trips-bestrijding door middel van
zaadbehandeling isbeperkt, omdat
deze groepinsecten, met hunkorte
monddelen, dezeefvaten (waarin
het transport van systemische middelen plaatsvindt) nietkan bereiken.Vooreen effectieve bestrijding
van tripsmoet het insecticide zich
tot indeparenchymcellen verspreiden.
Sinds enkelejaren zijn nieuwe insecticiden beschikbaar, die sterk systemisch werken enineen lage concentratie indeplant zeereffectief zijn
tegen zuigende/stekende plaaginsecten alstrips enluizen. Ook iseen insecticide beschikbaar, datzich in de
parenchymcellen van deplant verspreidt. Deze middelenhebben geleid
tot een oplossing om luis in slaen
tripsen inprei tebestrijden door middel vanzaadbehandeling. De verwachting is,dat slapillen metinsecticide-behandelding indeloop van
1998voor depraktijk beschikbaar
komen. Voor detoepassing van een
zaadbehandeling vanpreitegen tripsen iseen aanvraag voor toelating ingediend; dezetoepassing geeft tevens
eenbestrijding van depreimot en
uienvlieg.
In dekomendejaren zullennog twee
aspecten van zaadbehandeling worden onderzocht:
- mogelijkheden vanbestrijding van
koolvlieg, tabakstrips, aardvlo en
koolgalmug metéén insecticide als
zaadcoating;
- toediening vanniet-chemische middelen aan het zaadter bestrijding
van plaaginsecten.

