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aantje

Aspe

Het PAV doet onderzoek naar de
biologische bestrijding van het

bestrijden

aspergehaantje (Crioceris asparagi)
door de sluipwesp (Tetrastichus
asparagi) in asperges.
Het is mogelijk gebleken om onder
gecontroleerde

omstandigheden

sluipwespen te vermeerderen in
kuubskist-kooien die bedekt zijn met
insectengaas. De optimale
vermeerdering van sluipwespen in
geparasiteerde larven werd bereikt
met 15 wespen per 20 haantjes
uitgezet per 6 kooien.
De sluipwesp Tetratichus asparagi is
uitgezet in een door aspergehaantjes
zwaar aangetast perceel asperges in
Drenthe in 1996. Dit leidde tot 71%
reductie in de haantjes-populatie en
tot een loofaantasting van minder
dan 5%. Op dezelfde wijze werd

den gedurende de loofontwikkeling.
Gedurende de oogst van groene asperges is geen chemische bestrijding
mogelijk. Ook is dat het geval bij een
biologische aspergeteelt. De sluipwesp Tetrastichus asparagi is de belangrijkste parasiet van het haantje en
komt voor in natuurlijke ecosystemen, zoals in het duingebied bij
Wassenaar.
Het doel van het onderzoek was om
uit te vinden of de sluipwesp efficiënt
en in voldoende mate vermeerderd
kan worden onder gecontroleerde omstandigheden en uit te zoeken hoe effectief de verspreiding van
Tetrastichus asparagi is in de biologische teelt en in kasasperges.
Het onderzoek naar de biologische
bestrijding van het haantje in de kas
werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Hagelunie.

T.asparagi succesvol geïntroduceerd
ter bestrijding van aspergehaantjes
in een perceel kasasperge in
Tienray, (Limburg).
In een veldsituatie was na eenjaar
de sluipwesp al meer dan 1 km
verder.

Inleiding
In Nederland komen twee soorten aspergekevers voor die schade aan het
aspergegewas veroorzaken. Het 6stippige aspergehaantje (Crioceris
asparagi) is tegenwoordig de meest
belangrijke kever. Larven van deze
kever kunnen enorme vraatschade
aanrichten aan het aspergeloof als
geen chemische bestrijding uitgevoerd wordt. Deze vraatschade is van
grote invloed op de productie in de
volgende jaren.
Chemische bestrijding van het aspergehaantje kan alleen uitgevoerd wor-

loeien

Opkweek Tetrastichus asparagi
In het voorjaar van 1995 werden respectievelijk 10,20 en 40 haantjes
uitgezet in kooien bedekt met insectengaas geplaatst om kooien van
kuubskisten. In deze kuubskistkooien groeiden elk zes aspergeplanten van vijfjaar oud. De grond in de
kisten werd bedekt met 20 cm zilverzand om het uitzeven van de poppen
makkelijk te maken. Nadat de haantjes eieren gelegd hadden, werden op
29juni per kooi 15 sluipwespen los-

object
10 haantjes
20 haantjes
40 haantjes

aantalpoppen
81
174
60

Tabel 1. Gemiddeld aantal uitgezeefde
poppenper 10,20 en 40uitgezette haantjes per kist. PAVLelystad,voor-jaar 1996.
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gelaten. In tabel 1wordt het aantal
poppen per kist vermeld.
Op 23 augustus zijn larven van het aspergehaantje uit de kooien verzameld;
op de RU-Leiden is onderzocht of ze
geparasiteerd waren. Op 7 april 1996
werden de poppen van iedere kist verzameld en geteld. Elke pop van een
geparasiteerde larve bevat ongeveer
zes sluipwespen.
Veldver spreiding
Op 24 april 1996 zijn in twee aspergeruggen 30 plastic potjes ieder met
10poppen (in totaal ongeveer 2000
sluipwespen )ingegraven op 5 meter
afstand van elkaar. De behandelde
ruggen lagen aan de rand van een aspergeperceel in Klijndijk (Drenthe).
De planten in dit perceel waren in
1995 grotendeels kaal gevreten door
grote aantallen haantjes. Er was in dit
biologische perceel nooit een chemische bestrijding uitgevoerd. In juli
werd het perceel verschillende keren
bezocht om de verspreiding van de
tweede generatie van de sluipwesp te
observeren. Eind september 1996
werd de schade aan het loof geschat.
Eindjuli 1997 werden 200 larven uit
het perceel verzameld om het percentage geparasiteerde larven in het laboratorium te kunnen bepalen. Op dezelfde dag werden ook larven
verzameld van aspergeplanten van
een ander perceel dat op 1km afstand
lag om te bepalen welk percentage
geparasiteerde larven hier aanwezig
was. Dit was mogelijk omdat in enkele rijen van dit perceel geen chemische bespuiting was uitgevoerd door
de teler.
Kasver spreiding
Begin mei 1997 zijn 80 poppen uitgezet op vier plaatsen in zes aspergeruggen in een door plastic folie afgezet
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gedeelte van eenperceel kasasperge
inTienray. Indit afgezette deel werd
geen chemische bestrijding uitgevoerd gedurende de zomer, maar is
helaas door omstandigheden wel een
bestrijding uitgevoerd aanhet eind
van de zomer.
Injuli werd dit gedeelte van dekas
onderzocht op aanwezigheid van de
tweede generatie sluipwespen.
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indeniet gespoten rijen ineen veld
op 1km afstand. Ditbetekent datdezelfde reductie inhaantjes-populatie
verwacht kan worden als er geen chemische bestrijding uitgevoerd was in
derest van het veld. Het toont voorts
aan dat deverspreiding van de sluipwespplaats vindt over een grote afstand binnen een tijdsbestek van één
jaar. Of deze verspreiding zich voortzet, isniet bekend.
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De schade aan het aspergeloof werd
eind september 1996visueel geschat
opminder dan 5%.Schade werd alleen waargenomen aan detoppen van
deplanten. Derestvan het loof was
nietbeschadigd. Dit iseen grote verbetering ten opzichte van de visueel
geschatte loofschade van 85% in
1995envalt onder de economische
schadedrempel omdat minder dan
5 %loofschade in september geen effect heeft opde opbrengst inhetvolgendeproductiejaar. Van dein 1997
verzamelde larven bleek 32%geparasiteerd tezijn door Tetrastichusasparagi.Vooriedere geparasiteerde gastheer eet de sluipwesp vier
haantjes-eieren. Elke geparasiteerde
gastheer bevat bovendien ongeveer
zes sluipwespen.Een parasitering van
32 %betekent dan ook een reductie
van dehaantjes-populatie met 70procent. Een gelijkwaardig percentage
geparasiteerde larven werd gevonden

Kas
De tweede generatie sluipwespen
werd verspreid over de aparte rijen
gevonden. Helaas kon door eenchemische bespuiting (door deteler uitgevoerd aan het eind van de zomer)
geen berekening van het reductiepercentage van dehaantjes in dekasgemaakt worden. Toch zijn de vooruitzichten voor een biologische
bestrijding van hethaantje in dekas
goed tenoemen.

Deresultaten van dit onderzoek geven aan dat Tetrastichusasparagi een
veelbelovende natuurlijke vijand is
diegebruikt kan worden bij debiologischebestrijding van het aspergehaantje inproductievelden. Ook in
kas-asperge, waarchemische bespuitingen moeilijk uit tevoeren zijn, lijkt
het goed mogelijk omde sluipwesp in
tezetten bij debestrijding vanhet
haantje. Meer onderzoek zal moeten

Aspergehaantje.
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plaats vinden naar een nog snellere
opkweek van sluipwespen enhet in
leven houden van sluipwespen inhet
laboratorium, eventueel op kunstmatige voedingsbodems.
Omdat de sluipwesp in diapauze
(winterrust) kan gaan, zal ook ditaspect nader onderzocht moeten worden.

tonperhameeropbrengst bij eenbemesting van 300kg P2O5per ha.
Opvallend isderelatief kleinegewasreactie opdeklei-locatiesmet een
lagePw van23/24.

in zomer
v

ing.JJ. Neuvel en
ing.C.A.Ph.vanWijk, PAV- Lelystad
Om tekomen toteen teeltkundig en
milieukundig verantwoorde
fosfaatbemesting isvanaf 1996
onderzoek gaande ter verfijning van
het bemestingsadvies voorde
vollegrondsgroenten. Het bestaande
advies isnamelijk bijveel
groentegewassen hoger dan het
akkerbouw-advies, waarin deze
groenten ookgenoemd worden.

fosfoattoestandenproef
Dekrop-opbrengst bij deoogst is afgebeeld infiguur 1.Het iseen relatieve opbrengst waarbij Pw 34-onbemest op 100gesteld is.Deze
Pw-toestand ligtbij het akkerbouwadvies inhet traject van de streefwaarde. DePw-getallentussen bemest en onbemest zijn wat
verschillend, omdat ereenvroege slateelt aanvooraf gegaan is.
Duidelijk istezien dat dekrop-opbrengst toeneemt bij eenhogere Pwtoestand van degrond. Daarnaast
geeft een fosfaatgift van 120kgP2O5
ooknog eenpositief effect opdeopbrengst, behalve bij dehoogstetoestand rond Pw90.

Resultaten fosfaatgiften
De fosfaathoeveelhedenproeven,
steeds opverschillende percelen uitgevoerd, waren gelegen op zandgrond
(drie proeven) en opkleigrond (drie
proeven). DePw-toestand varieerde
van vrij laag (Pw 21) totvrij hoog
(Pw 63).Zoals tabel 1aantoont, iser
een opbrengstreactie van fosfaatgiften
variërend van 0tot 300kg.Bij vijf
proeven is detoename beperkt tot 37 ton perhatussen onbemesten 300
kg P2O5per ha. Op één proef op
zandgrond met eenPw-toestand van
21ishet verschil groter, namelijk 13
opbrengst (100=Pw 34onbemest =58t/ha)

Bovendien isereengroot verschil
tussen degeadviseerde hoeveelheid
fosfaatbemesting en de hoeveelheid

i onbemest
• bemest

die met hetgeoogsteproduct wordt
afgevoerd.In het kader van MINAS
leidtdittoteen hoog fosfaatoverschot. Door een andere opbouw
van beideadviezen iseen directe
vergelijking niet mogelijk.

19 24
Pw

34 37
Pw

51 56
Pw

87 92
Pw

Pw-toestand

Figuur 1.Relatieve krop-opbrengst per Pw-toestand en wel en niet bemest met 120 kg
P2O5; samenvattingjaren 1996-1997; slazomerteeltLelystad.

Opzet in het kort
Het onderzoek wordt uitgevoerd met vier voorbeeld- of pilotgewassen. Dit zijn sla, geteeld inbedekte en onbedekte
vroege teelt en in zomerteelt, alsmede bloemkool, preien peen.
Metdezegewassen worden 12fosfaathoeveelhedenproeven opdiverseplaatsen inhetland uitgevoerd. Deze percelen
verschillen ingrondsoort (zand enklei) en inPw-getal. Opdezepercelen worden giften van 60-120-180-240en 300kg
P 2 0 5 perhavergeleken met onbemest. Deze serieproeven isin 1996gestart en loopt nog door in 1998.
Verder isophet PAV teLelystad in de afgelopen jaren een speciaal fosfaattoestandenproefveld aangelegd. Opéén perceel zijn vier verschillende Pw-toestanden geschapen variërend van Pw 15tot meer danPw 80.Dit isgedaan door acht
jaren achtereen enerzijds eenperceelsgedeelte uit temergelen en anderzijds een gedeelte meer met fosfaat te bemesten
dan werd afgevoerd. Op dit fosfaattoestandenperceel zijn in 1997en 1998metbovengenoemde gewassen enteelten allereerst deopbrengst- enkwaliteitverschillen gemeten. Ook isde fosfaatopname en -afvoer vanhet gewas tijdens de
groei enbij deoogst vastgelegd. Bij dezeP-toestanden isverder getoetst wat dereactie is alsooknog een bemesting van
120kgP2O5,voorafgaand aan deteelt, gegeven wordt.
In een serie artikelen wordt verslag gedaan van devoorlopige resultaten over tweejaar. Definitieve conclusies en een
verfijnd fosfaatadvies kunnen pas gegeven worden na afsluiting van de veldproeven enverwerking van de resultaten.
Dit artikel gaat over defosfaatproeven met zomersla, geplant indeperiodejuni-beginjuli. Het gebruikte ras is Sumian.
Deteelt isuitgevoerd zoals indepraktijk gebruikelijk is.
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