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Samenvattingen conclusies«
Inhetkadervan deinterprovinciale serie 204werden doordeRijkslandbouwconsulentschappenteLeeuwarden,Tiel,Dordrecht,Goes,Axel
enZevenbergen intotaal eenzestalproeven aangelegd,waarbijwerd
nagegaanofeninhoeverre debestrijdingvandebladrandkever,aldan
nietincombinatiemetdevroege akkertrips,inerwtenrendabelwas«
Indezeproevenwerd zowelDDTalsparathion opgenomenomdat DDTalleen
werkzaam istegendeerwtebladrandkever enparathionbovendieneengoede
dodingvan devroege akkertripsgeeft.
Erwerdenmaximaal 2bespuitingenuitgevoerd.Deeerstebehandeling
hadplaatszodraéénvanbovengenoemde insecten ofhetbeschadigingsbeeld ervan inhetgewaswerdwaargenomen» Detweedebespuitingwerd
8-10 dagenlateruitgevoerd.
T.a.v.debladrandkeverwerdenwaarnemingenverricht overhetpercentage aangetasteblaadjesenbacterieknolletjes.Voor devroegeakkertripswerdbijdetweedebespuiting enéénweekdaarnahet aantaltripsenper 50groeitoppenperveldje geteld.IndedoordeSijkslandbouwoonsulentschappenteAxel,GoesenZevenbergen aangelegdeproefkwam
zoweleenaantastingvan debladrandkever alsvan devroege akkertrips
voor,terwijl indeoverigeproeven alleeneen bladrandkeveraantasting
optrad.
Deresultatenvandezeproevenkunnen alsvolgtv/ordensamengevats
1,Met DDTwerdeenonvoldoende bestrijdingvandevroege akkertrips
verkregen« Debladrandkeverwerd afgaande ophetpercentageaangetasteblaadjes inhet algemeenbetermet DDTdanmetparathionbestreden.Ditwerddoordewaarnemingen betreffendehetpercentage
aangetastebacterieknolletjes niet bevestigd.
2« Debespuitingenwerden inenkeleproeven telaatuitgevoerd,waardoor
debladaantastingvan deéén-entweemaalbehandelde Objektenvrijwel
gelijkwas.
3» InproefZGe1161werd alleendoor2behandelingenmetDDTofparathioneenrendabelebestrijdingvan debladrandkeververkregen.
InproefWB 2544waren debespuitingen met DDTv/el,diemetparathionnietrendabel,terwijl inproefZ2135allobehandelingen,
uitgezonderd het 2maalmetDDTbespoten objekt,eennetto-meeropbrengstgaven.Indeoverigegevallenwasdebestrijding,uitgezonderdinproefZV1830,waarbijdeopbrengst dooreenernstigepeulboorderaantastingeneenzwareonkruidbezettingsterkwerdbeïnvloed,
nietrendabel.
4«Hoeweldebehandelingenslechtsvoor ongeveerdehelftrendabelwaren,
waseentweedebespuitingt.o.v.éénbehandelingvrijwel steedsrendabel«
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Inleiding.
Inhetkadervan deinterprovinciale proevenseriewerden in1957voorhet
eersteenaantalproeven aangelegd omnategaanofeninhoeverre debestrijdingvandebladrandkever endevroege akkertrips inerwtenrendabel
is.Tevenswerd indezeproevennagegaan ofoentijdiguitgevoerdebehandeling8-10 dagen later diende tewordenherhaald.Hoewel deopbrengstgegevens indezeproevennietbetrouwbaarwaren,werdwel deindrukverkregendatdebestrijdingvanbovengenoemde insecten in1957bijeenoverigensmatige aantastinginhet algemeenrendabelwas (l). Deproeven
werden in1958voortgezet.
Proefopzet enaanleg.
Indeopzetvan deproevenwerdengeenwijzigingen aangebracht.DaarDDT
uitsluitend tegendeerwtebladrandkeverenparathion zoweltegendebladrandkever alstegendevroege akkertripswerkzaam is,werden indeproeven
devolgende Objekten opgenomen»
1. onbehandeld
2.DDTemulsie 25$,naar 2,4 l/ha,bespotenop datuma
3.DDTemulsie 25$, "(2,4 l/ha,
"»
»
" a+b
4.parathion-emulsie 25$,naar 1,6 l/ha,bespoten opdatuma
5.parathion-emulsie 25$, " 1,6 l/ha,
"
" " a+b
Deproefwerd alseenblokkenproefmet 5Objekten in3-voudaangelegd.
Develdjesgrootte was1are,zodat detotale oppervlaktevan deproef
15arebedroeg.Deproefveldenwerden zoaangelegd dataantastingdoorde
bladrandkever,devroegealckertripsofdoorbeide insectenkonworden
verwacht.
Uitvoering.
Deproevenwerden doordeRijkslandbouwconsulentschappenteAxel,Dordrecht,Goes,Leeuwarden,TielenZevenbergen uitgevoerd. Demiddelen
werdenverspotennaar8001ofverneveldnaar 1001waterperha.Deeerstebespuitinghadplaats,zodradeze insektenofhet beschadigingsbeeld
ervanwerdwaargenomen,terwijl detweedebespuiting 8-10 dagenlater
werduitgevoerd.
Waarnemingen.
Dezekunnenworden onderverdeeld inwaarnemingent.a.v.
1.bladrandkever
a.7-10 dagennadelaatste bespuitingwerdhetpercentage aangevreten
blaadjes aan10willekeuriggekozenplantenperveldjebepaald.
b. Ongeveerhalf juniwerdhetpercentage door delarvenvan debladrandkever aangetastebacterieknolletjesaan5willekeurig gekozen
plantenperveldjebepaald.Deplantenwerdenvoor debeoordeling
metwortelenaluitgegraven ennaardeP.D. teWageningenopgezonden.
2.vroege akkertrips
Opdetweedebespuitingsdatum enéénweek daarnawerdhetaantaltripsenen/oftripslarvenper 50groeitoppenperveldjegeteld.
Aanhet eindevanhetgroeiseizoenwerdperveldje eenvolledige opbrengstbepalinguitgevoerd.
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3Resultaten.
In-tabel1iseenoverzichtvanenkeleproefveldgegevensvermeld.Vande
proefZGe ll6lwaren degegevens"betreffendevoorvrucht,oogstdatumen
dorsdatum,niet"bekend.Deze zijnechtervoor debesprekingvandeproevenverdernietvan"belang.
Tabel1.Proefveldgegevens.

!£B2544

Z2133

zvi830

jonge zeeklei

zeeklei

kleigrond

proefno.

NP1325

ZGeHol

grondsoort

zwareklei

rivierklei kleigrond

voorvrucht

wintertarwe

ras

Eondo

Hondo

Hondo

Eondo

Hondo

Eondo

rijafstand

25cm

25cm

33cm

40cm

33cm

33cm

zaaidatum

1 april

31maart

26maart

2 april

20maart

20maart

7mei

8mei

1mei

3 mei

l8april

17april

31mei

20mei

10mei

13mei

28april

30april

bespuitingsdata

-

azH911

aardappelen zomergerst

zomergerst vlas

oogstdatum

13aug.

-

6 nug.

25juli

26juli

29juli

dorsdatum

1sept.

-

21aug.

l8aug.

13aug.

21aug.

IndedoordeHijkslandbouwconsulentschappenZevenbergen,GoesenAxel
aangelegdeproefkwam zov/eleen aantastingvan devroegealckertrips
alsvan debladrandkevervoor,terwijl deerwtenopdeoverigeproefveldenalleen doorbladrandkeverswerdenaangetast.
Intabel 2en3iseenoverzichtvandeverkregenresultatengegeven.
Allegegevenswerdenwiskundigverwerkt.Demetxenxxaangegevenwaardenverschillen betrouwbaar resp.zeerbetrouwbaarvanonbehandeld.
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Tabel2.Overzichtvandeverrichtewaarnemingen"bijdebladrandkeverproeven
1958» Dewaarden zijnrelatieft.o.v. onbehandeld. Onderaan zijnde
werkelijke aantastingspercentages ofdeaantallen tripsenvanhetonbehandelde objektvermeld,
B = foaangetasteblaadjes>Kn - !ß>aangetastewortelkno^letjes;T=aantaltripsenper50groeitoppenperveldje.

ZGe H o l

NP 1325
Beoordeling

B

ZZH 911 m 2544

B

Kn

B

B

ZVl830

Z2133
B

T T

T T

Kn

T

74 67 104

T Kn

1xDOT

67++

72

50

48

IO4 50 88

79 83 110

81

2xDDT

27++

68

18

30

77 + 61 46

33 + 26 + +54

74 42 22 49

1xparathion

84

91

15

62

99

6 + 94

77 6 + + 21 +

94

0

6 99

2xparathion

64++

78

24 40

92

0

62 + 8 + +

68

0

4 69

100

100

100 100

100100100

100100 100

56

53

40

69 21 11

56100 74

onbehandeld
100=

75

+

9

4

+
4

100 100 100100
72

23 42 44

Tabel3«Gemiddeldezaad-(z)enstro-opbrengst(s)relatioft.o.v.onbehandeld.
OnderaanzijndewerkelijkeopbrengstenvandeonbehandeldeObjekten
vermeld.
NF1325

z s

ZGeII6I
r?
ZJ

ZZH911
Z

Z

2544
S

Z2133

z

s

ZVl830

z

1xDDT

97

97

99

90

102

107

103

95

146

2xDDT

98

99

110

98

104

116

100

93

155

1xparathion

94

90

101

90

101

107

104

94

155

2xparathion

94

97

107

95

103

115

108

99

153

onbehandeld

100 100

100

100

100

100

100 100

100

100=inkg/ha

33504380

3136

4435

2997

5300 3300

2100

3130
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-5BesprekingTanderesultaten.
Nemenwe tervereenvoudigingvoorhetbepalenvanhetrendementvande
"bestrijdingaandatdeopbrengstvanhetonbespoten gewas4000leg,
deprijsvan deerwten f 35,-P e r 100kgendebespuitingskosten van1
behandelingmetDDTofparathion resp. ,f 20,-en/ 22,50perhazouden
bedragen,danmoetter compensatievan1bespuitingmetDDTofparathion
eenmeeropbrengst aan erwtenvanresp.lfren1^'wordenverkregen.Bij
tweebehandelingen zaldemeeropbrengst resp.3en3"2r;^moetenbedragen.
Deveroorzaakte rij,„chadeblijftbijdezeberekeningbuitenberschouwing.
Deproeven zullenhieronder afzonderlijkwordenbesproken.
Leeuwarden,NF1325«
Deerwtenopditproefveldvertoonden eenholle stand,waardoorvooral
tentijdevandebloeiveel onkruid inhetgewasvoorkwam. Deaantastingvan debladrandkeverwas inhetpraktijkperceellicht totmatig.
Bijdebeoordelingvanhetpercentage aangetasteblaadjes op6 junibleek
datdebladrandkever hetbeste opde2 x met DDTbehandeldeveldjeswas
bestreden.Bijdeoverigebehandelingenwas hetpercentage aangevreten
blaadjesrelatieft.o.v.onbehandeld inallegevallengroterdan60.
Deplanten,die op14juliterbeoordelingvan dewortelknolletjeswerden
ingezondenwarennietmeer opaantasting doordekeverlarven tebeoordelen,omdat deknolletjesreedsgeheelwarenverschrompeld.
Hoewel debladaantasting door debestrijdingwerdverminderd,bleekhet
onbehandelde objekt dehoogste opbrengst te geven. Debehandelingenv/aren
indezeproef dusnietrendabel.DemetDDTbehandelde erwten gaven een
hogere opbrengst dan'demetparathion behandelde,waarbijde2xmetDDT
bespotenveldjes rel.t.o.v.onbehandeld dehoogste opbrengstgaven..
Tiel,ZGell6l.
.Indezeproeflev/amalleen eenlichtetotmatige aantastingvandebladrandkevervoor.Deeerstebespuitingwerd enkele dagentelaatuitgevoerd,
waardoorhetpercentage aangetasteblaadjesrol.t.o.v.onbehandeldvoor1
en 2behandelingenvrijwel gelijkis.DDTgaf indezeproefeeniets
beterebestrijdingvan debladaantasting danparathion.Daardeerwtente
laatwerden ingezonden kondeaantastingvan debacterieknolletjesdoor
delarvenvandebladrandkever nietworden beoordeeld.
Door 2bespuitingenwerd zowelbijdemetDDTalsmetparathionbehandeldeobjekteneenrendabele bestrijdingverkregen. Deopbrengst vande1x
met DDTbespotenveldjeswas lagerenvande1xmetparathion bespoten
veldjes ietshoger dandievanhetonbehandelde objekt.Dezebehandelingen
v/arenechternietrendabel,
Dordrecht,ZZH911.
Op ditproefveldwerden deerwtenopdeonbehandeldeveldjesvrijernstig
door debladrandkever aangetast.Debespuitingenwerdentijdiguitgevoerd,
watkanv/ordenopgemaakt uit decijfersvandev/aarnemingomtrentdedoor
dekeversveroorzaakte bladschade.Hetpercentage aangevreten blaadjes
wasbijde2xbehandelde objekten lagerdanbij1bespuitingmet DDTof
parathion.
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Ditwerd doordebeoordelingvandeaangetastewortelknolletjesniet'bevestigd,omdat1bespuitingmetparathionhierdebesteresultatengaf.
Overigenswas indezeproefhetpercentage door delarvenvandebladrandkever aangetastebacterieknolletjesbijdebehandelde Objektenbelangrijklagerdandatvandenietbespoten erwten.Hoewel inhet algemeen
eengoedebestrijdingvandebladrp.ndkeverwerdverkregenv/asdeopbrengstvandebehandelde objektenlagerdanvan deonbehandelde,zodat
ookindezeproefdebestrijdingnietrendabelwas.
Zevenbergen,V/B2544»
Naast eenvrijlichte aantastingvan devroege akkertripswarenbijde
eerstebespuitingreedsvrijveelbladrandkevers aanwezig.Dekevers
haddenreedsenige schadeveroorzaakt,v/aardoordeverschillen inpercentage aangetaste blaadjes tussen deobjektenbijdeop 21meiuitgevoerdebeoordelingsterkwaren genivelleerd.
DDTgafeenonvoldoende bestrijdingvan devroegeakkertrips.
Bijhetnemenv.andemonsters terbepalingvandedoor delarvenvande
bladrandkever aangetastebacterieknolletjesop17juniwerden doorde
waarnemer duidelijkmeer larvenop deonbehandeldeveldjeswaargenomen.
Hetvaststellenvanhetpercentage aangetasteknolletjes leverdeenige
moeilijkhedenopomdat deknolletjesvooreendeelva.ndewortels
waren losgegaan.ï/elwaren aandebehandelde erwten inhetalgemeenmeer
gezondeknolletjes te zien.Injuniwas dekleurvande onbehandelde
veldjesmeer lichtgroen.Deverschillen inopbrengstwarenvrijklein.
Debespuitingenmet DDTwarenrendabel,metparathionniet.
Goes,Z2133»
Deerwtenwerdenvrij ernstigdoor devroege akkertrips aangetast.De
aantastingdoor debladrandkeverwasminder ernstigenonregelmatig over
hetproefveld verdeeld.
De Iebespuitingwerd zovlugmogelijknaopkomstvandeerwtenuitgevoerd.Bijdebeoordelingvan debladaantasting door debladrandkever
bleekdeze opdo2xmet DDTbehandeldeveldjesbelangrijkbeter tezijn
tegengegaan danopde overigeveldjes.Parathion gafechter eenbetere
bestrijdingvandevroege akkertrips» Deonbehandelde veldjeshaddenhalf
junieen lichterekleur,veroorzaakt doorstikstofgebrek. Hetpercentage
aangevreten stikstofknolletjeswasbij 2 behandelingen lagerdanbij
éénbehandeling.Ditpercentage lagvoor deonbehandeldeveldjeshet
hoogst» Uitgezonderd de2xmetDkTbespotenveldjeswaren allebehandelingenrendabel.Denetto-neeropbrengst liepuitéénvanltf-4"^» Ket2x
metparathionbehandelde objektgafdegrootstenetto-meeropbrengst,
Axel,ZV1830»
Dezeerwtenwerdenvrijwelmeteennadeopkomst door devroegeakkertrips aangetast.Debladrandkever veroorzaakteweinig schade aandebladeren.Op7roeibleek iy/o derblaadjes doordit insect te zijnaangetast.
Eenbeoordelingperobjektwerdnietuitgevoerd« Ophetproefveldkwam
vooral tegenheteindevan debloei zeerveelonkruidvoor.Hoewelbij
gunstigweer éénbestrijding tegen deerwtepeulbocrderv/erduitgevoerd,
bleekhet fowormstekigheid bijdeoogstvoor deverschillende objekten
uitëéntelopenvan45-60,0.Daar deopbrengst teveel door genoemdefactorenwerdbeïnvloedkan deverkregen meeropbrengst indezeproefniet
aandebestrijdingvan debladrandkever endevroege akkertripsworden
toegeschreven.
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WAGMINGEN
Verslagvan deproevenoverderentabiliteit
varadebestrijding
van deerwteknopmg.de in1958•
(interprovinciale serie205)

Samenvattingenconclusies.
Inhetkadervande interprovinciale serie 205werden doordeRijkslandbouwconsulentschappen teDordrecht en Zevenbergen ende P.D.-standplaatsenGroningenen'.inschoteneen4-talproeven aangelegd omvoor
bepaaldegebiedennategaan inhoeverre debestrijdingvandeerwteknopmade rendabelis
EénoftweemaalmetDDTbespoten objcktenwerdenmetonbehandeldvergeleken.Dedoor deP.D.-standplaats Winschoten teDrieborg aangelegde
proefkwam door ernstigevootziektevandeerwtentevervallen«
Indedoor hetPdjkslandbouwconsulentschapteDordrecht'aangelegde
proefwerdentijdenshetgroeiseizoengeenwaarnemingen overdegalmuggenentellingenvandeaangetasteknoppenverricht« Uit detelling
vanhetaantal aangetasteknoppen indeoverigeproevenbleek,datv66r
hetbeginvandebloeireedseenduidelijke infectie doordeknopmade
hadplaatsgehad,terwijldoordeuitvoerdersvan deproefvóórdebloei
nietofzeerweinigmugjeswerdenwaargenomen« Hettijdstipvande
eerstebehandelingkan daarombeternietophetvindenvandemugjes,
maaropdeontwikkelingvanhetgewasworden gebaseerd.Tevensishet
vanbelanghet tijdstip,waarop het aantal aangetasteknoppenwordtgeteld,nauwkeuriger inhetproefschemavasttestellen,omdatvoorhet
beoordelenvanheteffectvandebestrijding detellingenv.d.aangetasteknoppen indedoorhetPdjkslandbouwconsulentschap Zevenbergen
uitgevoerdeproeftevroegplaatshadden.
Deverschillen inopbrengstwarenkleineningeenenkeleproefwiskundigbetrouwbaar.
Dezeproevenwordenin1959voortgezet.
Inleiding.
Invrijwel alleerwteteeltgebiedenvanhetla.ndworden deerwtenjaarlijksdoordeknopmade aangetast.Demeningen over de doorditinsect
veroorzaakte schade lopenechter sterkuitéón.
Franssen (1954)namindejaren1951t/m 1953 opverschillende percelen
een zeerzware aantasting doordeerwteknopma.dev/aar,waarbijnaarzijn
schr.ttingopbrengstdervingen van 50/oofmeerwerdenverkregen.Inde
door dePlantenziektenkundige Dienst in1957uitgevoerde tijdstippenproevenkondenbijeenlichte/matige aantastingdoor2behandelingen
meteen 25?°-igeDDT-emulsienaar2l/ha geen ofslechtsgeringemeeropbrengstenwordenverkregen« Ookindepraktijkwordtvaakdemening
verkondigd,datdedoordeknopmadeveroorzaakte scha.de,vanweinig
betekenisis.
InI953werden daarom inhetkadervandeinterprovinciale serie 205
eenaantalproeven opgezet omhierovermeergegevens teverkrijgen.
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- 8Proefopzet enuitvoering.
Deproevenwerden door dellijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Dordrecht
(ZZH"912)en Zevenbergen (WB 2545)en deP.D.-standplaats Groningen
reap,te'Testmaas,Dinteloord enSaaksum aangelegd instreken,waar
jaarlijkséénofmeerbespuitingen tegen deerwteknopmn.dewordenuitgevoerd« Deproefwas opgezet als een latijnsvierkant met4Objekten en
4 herhalingen. Develdjesgrootte was 1are (10 x 10m).Hetaantalbespuitingenbedroegmaximaal 2,omdatwerd aangenomen,dathierdoor de
belangrijkste peulétages voldoendewerdenbeschermd«
De indeproeven opgenomen Objektenwaren2
A. onbehandeld
B.bespoten op datuma
C.
"
" " b
D.
"
" " a+b
Voorhetbepalenvan debespuitingsdatawerden devolgende richtlijnen
gegeven.
Datum a. Zodranahet momentwaarop deblaadjes,waartussen deonderste
"bloemknoppenverscholen zitten,uitéénbeginnentewijken,de
eerstemugjes inhet gewaswordenwaargenomen,moet dadelijk
v/ordengespoten.Debespuiting magechter niet later danbij
hetbeginvan debloei (2bloemen perm^,inhetmiddenvanhet
void)plaat»hebben.
Datumb.Deze datum ligt 7dagenna datum a.
Debespuitingenwerden met een 25/5-igeDDTemulsienaar 2l/hauitgevoerd.Demiddelenwerdenverspoten met800 1ofverneveldmet 1501
water/ha.Ombeschadiging r,^mhet gewas tevoorkomenwerd omde3meen
rijerwten opengelegd.
Deuitgevoerde waarnemingen omvattens
1.Eetbijelke bespuitingnauwkeurig opnemenvan de ontwikkelingvan
hetgewas,waarbijspeciaalop deaanwezigheidvanbloemenwerdgelet.
2.Hettellenvan het aantalmugjesbijde Ieen 2ebehandeling in10-20
willekeurig gekozen groeitoppen op de onbehandeldeveldjes.
3.Het op twee tijdstippenbepalenvan het aantal aangetasteknoppenper
10mrijlengte op iederveldje. Dezebepalingwerd ongeveer inhet
middenvan hetveldje uitgevoerd door op 2plaatseneenrijvan 5m
tebeoordelen.De aangetasteknoppenwerden verwijderd«
4» Opbrengstbepp„lingvan alleveldjes,waarbijkantrijenvan 1meter
buitenbeschouwingv/erdengelaten.
Resultaten.
Het aantal a.angetastoknoppen en de zaadopbrengstwerdenwiskundigverwerkt.Onder dekolommen zijn deminimumwaarden voor 95en 9 9 P betrouwbareverschillen,voor zover dezekondenwordenberekend,aangegeven.
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9ProefteWestmaas (ZZH912).
Indezeproefhad deeerstebespuiting op9endetweede op 16juni
plaats. Daargeentellingenvanhetaantal aangetasteknoppenwerden
uitgevoerd, zijnintabel1alleen deresultatenvandeopbrengstbepalingvermeld.
Tabel 1« Deopbrengst inkg/are indeproefte'.-/estmaas.Tussenhaakjeszijndegegevens in>jvanhet onbehandelde objektweergegeven.
tijdstipvan behandeling

opbrengst inkg/are
35,0 (100)
36,5 (104)
36,6 (104)
35,4 (101)

Deverschillen t.o.v.onbehandeld zijnnietwiskundigbetrouwbaar.In
hoeverre demeeropbrengsten aandebehandelingenkunnenwordentoegeschreven isnietnategaan,omdat indezeproef geen waarnemingen
over dematevanaantastingwerdenverricht.
Proef teDinteloord (?/32545).
Dezeproefwerd opeenregelmatig erwtegewas aangelegd.Deeerstebespuitinghadplaats op6junibijhetbeginvan debloei,waarbijin
hetgewasslechts enkelemugjeswerdenwaargenomen.Detweedebehandelingwerd6dagenlateruitgevoerd.Op12en19juniwerden deaangetasteknoppengeteld.
Intabel 2zijnderesultatenvandezeproefvermeld.
Tabel 2.Het aantal aangetasteknoppen endeopbrengst inkg/arein
deproef teDinteloord. Tussenhaakjes isdeopbrengst in fo
vanhet onbehandelde objektweergegeven.

middel

onbehandeld

tijdstip
van behandeling
-

gem.aant alaanget ästeknoppen
per 10ra rijlengte op
12/6
12+19/6
19/6

opbrengst
inkg/are

11

48

59

46,9 (100)

DDT

6/6

5

41

46

49,3 (105)

DDT

12/6

9

47

56

46,0 (98)

DDT

6/6+12/6

5

46

51

47,0 (100)

Indezeproefkonden geen betrouwbareverschillenwordenberekend.
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10Indezeproefwerd 13dagenm deeerstebespuitingreedsdelaatste
tellinguitgevoerde Daarhet eistadiumvan deerwtegalmug4-5 dagen
duurt,terwijltussenhetuitkomenvandeeieren enhetvolgroeid zijn
vandelarvenminimaal10dagenverloopt,kunnenwe aannemendattussen
hetleggenvandeeitjes enhet zichtbaarwordenvandeaantasting
ongeveer10-14dagen zalverlopen« Dea.angetasteknoppen,die indeze
proefwerden geteld,waren dusvrijwel allevóór deeerstehespuiting
geïnfecteerd,waarnee tevensisverklaard,wa.aromdebespuitingen in
dezeproef geen invloed ophet aantal aangetasteknoppenhadden.Het
verdient daaronaanbevelingbijhetvoortzettenvan deproevenhettijdstipvanwaarneming inhetproefschema aantegeven.
Doorbeha.ndelingmetDDTwerd geenbetrouwbaarverschil inopbrengst
t.o.v.onbehandeldverkregen.Het isopvallend,datevenals indeproef
teUestmaasdebespuiting'opdatumaeenhogere opbrengst gafdande
bespuitingenopdedataa~b.Eenverklaring hiervoorkannietv/orden
gegeven,tenzijwordt aangenomen,datbehandelingmeteenDDT-emulsie
nadeligwerkt opdezaadopbrengst.
ProefteSaaksum.
Dezeproefwerdopeenregelmatiggewaserwten aangelegd.Doorveel
neerslagwerd ditgewas te zwaar,terwijlbovendien laterinhet seizoen
tamelijkveel onkruid optrad.
Deschutbladerenvandeondersteknoppenweken op6 juniuitéén,terwijl
op7juniper 25bloemknoppen1-2mugjeswerdengevonden.De eerstebespuitingwerd daarom op 7endetweede op14juniuitgevoerd.Bijde'
tweedebehandelingwerden deeerstebloemen inhetgewaswaargenomen.
Het aantalmugjesper 25knoppenbedroeg toenindeonbehandeldeveldjes
gemiddeld4-5«Op16juniwas deeersteétagevolledig inbloei,terwijl ophetonbehandelde veldje indebloemknoppenvan de 2een3eétage
veelmugjes (soms2-3 perknop)voorkwamen.Op debehandelde veldjes
werd sporadischeenenkelmugjegevonden.Bijdeeerste tellingop28
juniwerden alleendeaangetasteknoppenuit deonderste drieétages,
bijdetweede tellingop4 juli,dieuitde4eenhogere étagesgeteld.
Inhet tezwaar geworden gewas traden aanhet eindevanhetgroeiseizoenverliezen doorhetwegrottenvanpeulen op,waardoor deopbrengsten
enigszinswerdenbeinvloed.
Deresultatenvandezeproef zijnintabel3weergegeven.
Tabel3« Gemiddeld aantal aangetasteknoppen endeopbrengst inkg/are
indeproefteSaaksum. Tussenhaakjes"isdeopbrengst in(/o
van hetonbehandelde objekt.aangegeven.

middel

tijdstip
vanbehandeling

gem. aantalaangetasteknoppen
per 10mrijlengteop
28/6 |I 4/7L\
28/6+ 4/7

zaadopbrengst
inkg/are

—1—'-

onbehandeld.

76

159

232

26,0 (100)

DDT

27

112

139

26,0 (100)

35

69

104

25,4(98)

18

53

71

24,6 (95)

Betrouwbare 95a>

27,4

34,0

31,4

verschillen 99\>

41.5

51.5

47,5

DDD
DDT

U/6
7/6+ 14/6

11-
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In.deproefteSaaksumwerden,zowelvoor debeschermingvandeknoppen
uitdeeerste drieétages alsvoor dieuit dehogere étages,doortwee
bespuitingen debesteresultatenverkregen.3ijhetuitvoerenvanêén
behandelingwerden deknoppenvandeeerste drieétagesdoordebespuitingop7junibeterbeschermd,dandoordebehandeling op14juli,
terwijl ditvoor debloemknoppenuitde4©enhogere étages juist
omgekeerdwas.
Ookindezeproefwarenvóórhetbeginvondebloeireedseenaantal
knoppen geïnfecteerd,omdathet aantal aangetasteknoppenvanhetop
datumbbespoten objekt duidelijkgroterisdanvanhetopdatuma+b
bespotenobjekt.Deeerstebespuitingkan daaromniet totdittijdstip
wordenuitgesteld, temeeromdathetvindenvandemugjesindepraktijkveelmoeilijkhedenoplevert enhetnietwaarnemenvandezeinsectenniet inhoudt,dat zijnietaanwezigzijn.
Deopbrengstenwerden door debehandelingnietverho<-gd.Doortweebehandelingenwerd ookindezeproef delaagste opbrengstverkregen,terwijl ookhetopdatumbbehandelde objekt eent.o.v.onbehandeld lagere
opbrengstgaf.
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