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Inleidingendoelvanhetonderzoek
Bij de teelt van ijssla is de bestrijding van luis een
moeilijk propleem onder andere vanwege het snel
sluiten vandekrop,waardoor de luis in het hartvan
de planten njei meer bereikbaar is en door de passieve toestand waarin bepaalde soorten bladluis
zich houden. De aanwezigheid van dode luizen in
de krop resulteert voor een deel in een bacteriële
rottingveroorzaakt doordenatuurlijke mortaliteitvan
deluizenenvoor eendeellevert hetslakroppenmet
luisdieonveilbaar zijngeworden.
Ondanks een gewasbespuiting met een insekticide
in een frequentie van twee maal per week kunnen
deslakroppen nietvrijvanluizenwordengehouden.
Mede door de maatschappelijke discussie om zo
minmogelijk het milieutebelasten,isonderzoekgedaan naar het effect van een alarmferomoon bij de

bestrijding van luizen in ijssla. Getracht is om met
een gesynthetiseerd alarmferomoon in combinatie
meteenverlaagdedosering insekticidedeluisteactiveren en daarmee de trefkans te vergroten. Hiermeehopenweeenafdoende bestrijdingsmethodete
kunnenontwikkelen.
Feromonen zijn chemische verbindingen die door
een organisme in zeer kleine hoeveelheden worden
afgescheiden en waarmee bij soortgenoten eenbepaaldegedragsreactie wordtopgeroepen.Hetalarmferomoon bij luizen bijvoorbeeld waarschuwt soortgenoten voor dreigend gevaar. Deze synthetische
feromonen zijn goed te gebruiken bij geïntegreerde
bestrijding van insekten;ze hebbeneen hogeselectiviteit ensparenvele nuttige insekten.Ookzijnferomonen biologisch afbreekbaar en hebben geen of
eenzeerlagetoxiciteit. Feromonenhebbenzelfgeen
insektendodendewerking.

Bladluis metdruppeltje feromoonals signaal,bij bedreiging door een mijt

118

(E)-ß-farneseen werddestijds ontdekt alsalarmferomoon van de groene perzikbladluis (Myzus persicae) en bleek ook bij diverse andere soorten bladluizenvoor te komen. Enkelejaren laterwerdenook
noga-farnesenenaangetroffen inhetalarmferomoon
van diverse bladluissoorten. Onder invloed van het
alarmferomoon worden bladluizen beweeglijk of laten zich van de plant vallen. Dit effect kan gebruikt
wordenvoordebestrijdingvandezedieren.
Hetsynthetischeferomoonwerdgebruiktomhetgedrag van bladluizen te beïnvloeden. De toepassing
in de praktijk als alarmferomoon bleek niet zo geschikt omdatbladluizenzichdanjuistverspreidenen
de virusoverdracht toenam. Combinatie met insekticiden bood meer perspectieven (Griffiths en Pickett,
1980). Toepassing van het alarmferomoon verhoogt
de mobiliteit van bladluizen op het gewas,waardoor
de effectiviteit van het tegelijk verspoten insekticide
verhoogdwordt. Bovendien heeft het alarmferomoon
een repellent effect opbladluizen die nogniet ophet
gewasgelandzijn (Wohlers,1982).
Technisch blijkt het mogelijk farneseen zodanig te
formuleren dat een langzame regelmatige afgifte
van het feromoon tot stand komt, waardoor een
meer langdurige bescherming mogelijk wordt. Inde
natuurvindt meneendergelijk afweersysteem bijresistente aardappelplanten die zelf (E)-ß-farneseen
produceren in klierharen opde bladeren (Gibson en
Pickett, 1983;XiaenTingey, 1986).Tochlevertdeze
technische formulering bij ijsbergsla geen volledig
succes op,omdat de reeds aanwezige bladluizen in
de kroppen blijven zitten. Het is daarom raadzaam
zeer vroeg met de behandeling te beginnen, als de
ijsbergslaplantjes nogkleinzijn.
Er zijn echter ook nog andere effecten van farneseen op bladluizen gevonden. Als de bladluizen in
direct contact komen met E-ß-farneseen ineenrelatief hogeconcentratie (1-10|ig perbladluis) treedter
verlamming en zelfs sterfte op (Gut en VanOosten,
1983). Dit verschijnsel kan wijzen op beïnvloeding
vanhetzenuwstelsel bijbladluizen.
Van sommige terpenoïden is bekend, dat zij bij insekten hetenzymacetylcholinesterasekunnenremmen (Ryan en Byrne, 1988). Dezelfde stoffen zijn
pasinzeer hogeconcentratiestoxischvoorzoogdierenenmensen.
Aanfarneseenverwante terpenoïden hebben bijvoorbeeld voor ratten LD50-waarden van verschillende
grammen per kg lichaamsgewicht (Schoonhoven,
1973). Inditopzicht kunnendeze stoffen interessant

zijnvoordereguleringvanInsektenplagen.
Soms kunnen zij ook Synergisten zijn voor andere
insekticiden. In dat geval kunnen bij combinatie de
klassiekeinsekticideninconcentratieworden verlaagd.
De effectiviteit van het gecombineerde preparaat
blijkt dan gelijk. Bij combinatie van farneseen en
pyrethrumontstaat bijvoorbeeldeenwaardevollemogelijkheid ombladluizen te bestrijden,zelfs bijresistentepopulaties (DenBraberenSlootweg,1985).
Bijsubletale concentraties oefentfarneseen opbladluizen een hormonale werking uit (Gut en VanOosten, 1987;MachampenPickett,1987).
Bij bladluizen (Myzys persicae) die worden blootgesteld aan verzadigde (E)-ß-farneseendamp treedt
eenverminderdegroeienreproduktie op.Bovendien
treedt een verminderde vleugelvorming op bij bladluizen behandeld met (E)-ß-farneseen. Bijconstante
toediening indevormvandamp inlagereconcentraties laat (E)-ß-farneseen bij laboratoriumproeven
eerst een versnelling van de reproduktie bijbladluizen zien (Aphis fabae). In de volgende generaties
daalt echter de populatiegroei (Gut en VanOosten,
niet gepubliceerde resultaten). Iets van deze effecten is in de ijsbergslaproeven te zien. Ook in deze
proeven treedt eerst populatiegroei op en daarna in
de volgende generaties een duidelijke remming van
degroei.Dit kaneenbelangrijketoepassing zijnvan
farneseen, met name in gewassen waarbij het economischvanbelangkanzijnalsde bladluispopulatie
beneden een bepaalde grens moet blijven (Dreyer
enCampbell,1987).
Verder moet nogworden nagegaanof het inbepaalde gevallen haalbaar is, om farneseen in hogere
concentraties toetepassendannugebruikelijk isbij
de proeven met ijsbergsla. Dit kunnen de stabiele
vloeibare formuleringen zijnofcontrolled-release formuleringenvanpolymeermateriaal.
Inditartikelzalslechts beknopt opdeopzet,resultatenenconclusies ingegaanwordenomdateind1990
in een publikatie hieraan uitgebreid aandacht gegevenzalworden.

Proefopzetenuitvoering
Het onderzoek vond plaats in de periode van 1987
totenmet 1989op ROC'Noord-Brabant'teBreda.
De slaplantjes van het ras Keivin zijn in juni en
augustus 1987 en 1988 en in mei en juli 1989 geplant. De proeven zijn in een splitplotproef in vier
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herhalingen aangelegd;de bruto-veldjesgroottewas
17 m2. De afstand tussen de sub-blokken, met en
zonder Panic gescheiden, bedroeg 11,20 meter. De
plantafstandwas30x35cm.
De'Panic' is samengesteld engeleverd door Denka

Chemie B.V. in overleg met TNO-afdeling signaalstoffen te Delft. De beproefde insekticiden, farnaseen endoseringen zijn intabel 82 vermeld.Alsreferentie is een volle dosering met een insekticide in
hetonderzoekopgenomen.

Tabel82. Overzicht van insekticiden enfarnaseen inijssla;gebruiktedoseringen in 1987, 1988en 1989.
Table82. Review of insecticides and pheromone against aphids in ice-lettuce; used various doses in
1987, 1988and1989.
werkzame stof

formulering
1987
experimenten
2e
1e

onbehandeld
pirimicarb
pirimicarb
farnaseen
farnaseen+pirimicarb
farnaseen+pirimicarb
farnaseen+pyrethrum
pyrethrum
cycloprothrin
cycloprothrin
farnaseen tankmix EC
farnaseen+cycloprothrin
farnaseen+cycloprothrin
dichloorvos
dichloorvos
farnaseen+dichloorvos
farnaseen+dichloorvos

spp.50%
spp.50%
spp.50%
spp.50%
10EC
10EC
10EC
10EC
550 g/l
550 g/l

0
0,25
0,5
4
4+0,25
4+0,5

0
0,25
0,50
4
4+0,25
4+0,5

-

-

dosering in I per ha
1988
experimenten
2e
1e
0
0,05
0,5

4+0,05
4+0,05
4+...

-

0
0,05
0,5
4
4+0,05

4+...

-

1989
experimenten
1e
2e
0

0

0,25
2,5
0,315
0,315
0,315+0,25 0,315+2,5 0,2
2,0
0,315+0,2
0,315+2

Tabel 83. Bestrijding van luis in ijssla met pirimicarb enfarnaseen intweedoseringen.
Percentage enaantal luizen per krop intwee veldproeven optweetijdstippen in 1987.
Table83. Controlling ofaphids inicelettuce withpirimicarb and farnasenein twodoses.
Percentages andnumber ofaphidspreplant in twofieldtrialsat twomoments in1987.
1e experiment
werkzame stof

onbehandeld
pirimicarb
pirimicarb
farnaseen
farnaseen+pirimicarb
farnaseen+pirimicarb
LSD (I= 0,05)
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2e experiment

dosering %
gem.aantal levende
%
Iper ha doding
luizen/krop
doding
18juli 24juli % toename

17,3
0,25
76,8
0,5
51,3
4,0
43,9
0,25+4,0 62,7
0,5+4,0
81,3
21,5

12,3
4,7
16,2
26,8
13,8
6,0

24,1

23,9
6,5
11,4
25,9
7,9
7,0

12,2

gem. aantal levende
luizen/krop
16sept 5okt. % toename

1,3
1,1
0,6
1,3
0,5
0,5

26,9
62,6
55,2
28,5
58,8
64,9

23,8 95,2
5,6 49,0
11,4 37,5
25,4 135,0
7,9 45,6
5,9 28,2

5,6
9,7
3,3
5,7
5,6
4,6

1,6

18,3

12,0

4,7

35,7

Resultaten

In 1987 is in de eerste proef vier maal (eens per
week) gespoten;indetweede proef drie maal(eens
per 10dagen). In1988isindeeersteproefviermaal
(eens perweek) gespoten enindetweede proef vijf
maal (eens per week). In 1989is inde proevenmet
een kortere spuitinterval vijf maal met een interval
van vijf dagen gespoten (de eerste proef) eneveneens vijf maal met een interval van twee keer per
week (detweedeproef).

De resultaten zijn in detabellen 83,84 en85 weergegeven. Uit tabel 83, eerste kolom, blijkt dat alle
objectenvandeeerste proef eenbetrouwbaar hoger
dodingspercentage hebben in vergelijking met het
objectonbehandeld.
Eenhalvedoseringpirimicarbheefteenhogerpercentagedodingtenopzichte van eenvolledosering.Op
24juli,dusnavier bespuitingen meteen intervalvan
éénkeer per week, hebben alle objecten metpirimicarb een significant lager aantal luizen per kropdan
deobjectenonbehandeldenfarnaseen.
Uitdetweede proef blijkt datdeobjecten metpirimicarb een significant hoger dodingspercentage hebben invergelijking met de objecten onbehandeld en
farnaseen. Op 5 oktober, dus na drie bespuitingen
met een interval van 10 dagen, blijkt het object farnaseen een hoger aantal levende luizen per kropte
hebben in vergelijking met het object onbehandeld.
De pirimicarb-objecten hebben een lager aantal levende luizen in ver-gelijking met het object onbehandeld. Defiguren 12en 13laten het aantal luizen
per krop zien bijdeobjecten farnaseen engéén far-

Waarnemingen
Dewaarnemingen hadden betrekking opeen aantal
luizen per krop sla; hiertoe werden de kroppen gesnedenenperbladbekeken.
Dewaarnemingen vonden opdrie tijdstippen plaats,
namelijk:
- voordeeerste bespuitingdoorvanvijf plantenper
veldje hetaantallevendeluizentebepalen;
- direct na de eerste bespuiting door van 15kroppen per veldje het aantal dode, levende jonge,
oudegevleugelde enongevleugelde luizentellen;
- nade laatste bespuiting door van 10kroppen het
aantallevende luizenbepalen.

Tabel84. Bestrijding van luis in ijssla met pirimicarb enfarnaseen intwee doseringen.
Percentage enaantal luizen per krop intwee veldproeven optwee tijdstippen in 1988.
Table84. Controlling of aphids in icelettuce withpyrethrum, pirimicarb (carbamates) and farnasene in
twodoses.
Percentages andnumber ofaphidspreplant in twofield trialsat twomomentsin1988.
2e experiment

1e experiment

16juni
8 sept.
werkzame
12juli
stof
dosering % kleine aantal grote luizen gem.
% kleine aantal grote luizen
%
luizen
gevleu
Iper ha luizen
gevleu
onge- aantal toeongegeld
geld
vleuvleu- levende name
geld
luizen/
geld
krop

18okt.
gem.
%
aantal toelevende name
luizen/
krop

onbeh.
41,4
49,4
pirimicarb 0,05
44,9
pirimicarb 0,5
farnaseen 4,0
41,0
pyrethrum farnaseen+
pyrethrum 4,0+...
farnaseen+
pirimicarb 4,0+0,05 32,6
farnaseen+
pirimicarb 4,0+0,5
40,8
LSD (d=0,05)

16,47

-

76,7
80,8
82,0
81,9
85,7

1,60
0,72
0,50
1,02
0,95

20,7
10,3
6,2
13,0
13,5

15,9
0,8
2,4
10,5
9,2

0,66
0,06
0,37
0,60
0,45

-

-

84,9

1,17

16,0

8,9

0,35

41,5

40,5

1,65

83,8

0,72

9,8

10,0

0,83

3,90

42,5

17,8

0,29

-

-

-

-

2,08

25,93 33,39

8,46

10,11

6,28
2,47
2,93
5,75

69,3
25,7
31,7
68,3

53,7
4,9
7,1
169,5

-

-

-

-

-

3,55

0,69
0,15
0,17
2,22

1,2232 8,76

0,56

0,67
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Tabel 85. Bestrijding van luis in ijssla met insekticiden enfarnaseen intweedoseringen.
Percentage enaantal luizen per krop intwee veldproeven optweetijdstippen in 1989.
Table85. Controlling of aphis in icelettuce with cycloprothrin (pyrethroïd), dichlorvos (organic-phosphates) and fornasenein twodoses.
Percentages and numberofaphidspreplant in twofield trialsat twomoments in1989.

werkzame stof

dosering
I per ha

onbehandeld
cycloprothrin
cycloprothrin
farnaseen
farnaseen+
cycloprothrin
famaseen+
cycloprothrin
dichloorvos
dichloorvos
farnaseen+
dichloorvos
farnaseen+
dichloorvos

0,25
2,5
0,315

LSD

1eexperiment
gemiddeld aantal luizen per krop
2 juni
28juni
%toekleine
grote
levende
name
9,4
7,6
6,3
24,0

4,6
2,9
3,1
6,7

61,2
47,8
31,0
43,0

4,5
6,9
4,1
1,5

16,1
16,2

6,4
5,0

24,0
14,9

1,1
0,8

0,315+0,25 22,7

5,6

42,7

1,5

-

-

-

-

0,315+2,5
0,2
2,0

18,3
-

4,5
-

86,5
-

3,8
-

12,2
10,0

3,3
3,7

113,3
57,7

8,6
6,5

0,315+0,2

-

-

-

-

9,3

3,5

32,3

2,8

0,315+2,0

-

-

-

-

6,4

1,9

64,4

9,2

6,11

2,8

29,1

4,6

9,2

3,6

49,0

5,6

naseen;dezefigurentonengeenverschilaan.
Tabel 84 geeft de resultaten van twee veldproeven
weer. Op 13juni vlak voor de eerst bespuiting bleek
het gemiddelde aantal luizen per plant niet sterk te
variëren. Dekolom met het percentage kleine luizen
laat geen verschil tussen deobjecten zien. Hetaantal grote (gevleugelde en ongevleugelde) luizen per
kropneemtafbij0,5 literpirimicarbmaarookbij0,05
liter met en zonder Panic als toevoeging invergelijking met hetobject onbehandeld. Navier bespuitingen op 12juli was er een significante vermindering
van het aantal luizen per krop bij de pirimicarb 0,05
liter,0,5 liter en4literfarnaseen +0,5 liter pirimicarb
in vergelijking met het object onbehandeld. Het object farnaseen 4liter enfarnaseen +0,05 literpirimicarb hadden daarentegen een sterke toename van
hetaantal luizen invergelijking met hetobjectonbehandeld,zie laatstekolom.
Ook indeze tweede proef (nazomer) was er eenlagere beginpopulatie luizen ten opzichte van de eersteproef (juni).Bijhetpercentagekleineluizenheeft
hetobject pyrethrumeensignificant hoger aantal luizen op 8 september. Het aantal gevleugelde luizen
per krop is erg laag, desalniettemin bezitten deob-
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2e experiment
gemiddeld aantal luizen per krop
%toe8 aug.
28aug.
name
kleine grote levende

jecten metpirimicarbof pyrethrum eensignificantlageraantalgevleugelde luizenperkropinvergelijking
methetobjectonbehandeld.Dekolomongevleugelde
luizen geeft weer een significant lager aantal luizen
bij de objecten 0,05 en 0,5 liter pirimicarb en 4 liter
farnaseen +0,05 liter pirimicarbper hainvergelijking
met het object onbehandeld. Indegehele proef isin
de loop van de tijd sprake van een afname van het
aantalluizen (zie laatstekolomobjectonbehandeld).
Tabel 85 geeft de resultaten van twee proeven in
1989weer.
Inde eerste proef was hetgemiddelde aantal luizen
per object inde uitgangssituatie ergverschillend.Bij
toediening van 0,25 en 2,5 liter cycloprothrin per ha
blijktdat hetaantalkleineluizenper plant nietsignificant afneemt. Bij gebruik van farnaseen neemt het
aantal kleine luizen per plant sterk toe. De derde
kolomgeeft hetaantallevende luizenperkropnavijf
bespuitingen weer. Hieruit blijkt dat het aantal luizen
inalleobjecten onacceptabel hoog is,hoewelereen
significante reductie is bij het object 2,5 liter cycloprothrin in vergelijking met onbehandeld. Dit in tegenstelling tot het object farnaseen 0,315 liter +2,5
litercycloprothrin,dustoevoegingvanfarnaseen.
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Fig. 12. De invloed van gebruik van wel en geen
farnaseen op het percentage bladluizen
per krop ijssla indetijd in proef 1(1987).
Fig. 12.Relation between use with and without
farnasene at the percentages of aphids
per plant in icelettuce in experiment 1
(1987).

|

16SEP

50KT

Fig. 13. De invloed van gebruik van wel en geen
farnaseen op het percentage bladluizen
per krop ijssla indetijd inproef 2(1987).
Fig. 13.Relation between use with and without
farnasene at the percentages of aphids
per plant in icelettuce in experiment 2
(1987).

=geen farnaseen
=wel farnaseen
= bespuitingstijdstip

Indetweede proef, najaar in 1989,was ook sprake
van een lage luizenpopulatie bij het begin van de
proef. De kolom met het gemiddelde aantal kleine
luizen is in vergelijking met het aantal grote luizen
eenfactor 3hoger; zonder gebruik vanfarnaseen is
dit echter ook het geval. Het aantal levende luizen
per krop op 28 augustus is bij object 0,2 liter
dichloorvos significant hoger in vergelijking met het
object onbehandeld. De laatste kolom laat een sterke toename zien in de luizenpopulatie bij de objecten met dichloorvos,terwijl bijdeobjectenonbehandeldenfarnaseenzelfseenafnameplaatsvindt.
De figuren 12 tot en met 17 geven de luizenpopulatieperkropweer bijgebruikvanfarnaseen enzonderfarnaseenoveralleobjecten.

Discussie
De toepassing van pirimicarb in de dosering van

0,25 en 0,05 liter werkte evengoed als de volle dosering namelijk 0,5 liter per ha bij de bestrijding van
luizen. In 1987en 1988was nadrie tot vier bespuitingen meteenintervalvan7tot 10dagenbijhetobject farnaseen een sterke toename in aantal luizen
met een maximum van een factor 4. De gewenste
afname (namelijk nul) van het aantal luizen bij de
objectenvanfarnaseen +pirimicarb konnietworden
gehaald. In 1989 werd in de eerste proef de pyrethroide cycloprothrin gebruikt die geen bestrijdingseffect opdeluizentoonde.
In deze proef is het aantal bespuitingen opgevoerd
tot vijf met een interval van 3tot 5dagen;dit leidde
tot eentoenamefactor 2,5 inhetaantal kleine luizen
bijtoepassingvanfarnaseen.
Indetweede proef met dichloorvos (organischefosforverbinding) resulteerde het in een marginaal bestrijdingseffect. De toepassing met farnaseen laat
eengeringeafnameinhetaantalluizenzien.
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Fig. 14. De invloed van gebruik van wel en geen
farnaseen op het percentage bladluizen
per krop ijssla in de tijd in proef 1 (1988).
Fig. 14. Relation between use with and without
farnasene at the percentage of aphids
per plant in icelettuce in experiment 1
(1988).
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Fig. 15. De invloed van gebruik van wel en geen
farnaseen op het percentage bladluizen
per krop ijssla in de tijd in proef 2 (1988).
Fig. 15. Relation between use with and without
farnasene at te percentages of aphids
per plan in icelettuce in experiment 2
(1988).
1989 Proef2
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Fig. 16 De invloed van gebruik van wel en geen
farnaseen op het percentage bladluizen
per krop ijssla in de tijd in proef 1 (1989).
Fig. 16. Relation between use with and without
farnasene at the percentages of aphids
per plant in icelettuce in experiment 1
(1989).
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Fig. 17. De invloed van gebruik van wel en geen
farnaseen op het percentage bladluizen
per krop ijssla in de tijd in proef 2 (1989).
Fig. 17. Relation between use with and without
farnasene at the percentages of aphids
per plant in icelettuce in experiment 2
(1989).

Conclusies
Door gebruik van insekticiden (carbamatenenorganische fosforverbindingen) ineentiende dosering in
combinatie metfarnaseen bijeenspuitfrequentie van
circa twee maal per week gedurende drie weken,
zijn er mogelijkheden omde luizenpopulatie in ijssla
aanvaardbaar terug te dringen. Hierbij wordt hetinsekticidegebruik sterk gereduceerd en worden de
natuurlijkevijandenvanluizenontzien.
Na de eerste bespuiting met farnaseen blijkt het
aantal jonge luizen sterk toe te nemen;de ongeboren luizen worden versneld afgestoten maar door
enige malen de bespuiting te herhalen, blijkt bij de
oogst de luizenpopulatie te zijn afgenomen. De explosieve worp van luizen heeft tot gevolg een niet
volledige ontwikkeling waardoor deze niet voor een
volgendegeneratie kunnenzorgen.

Samenvatting
Indejaren 1987-1989 isop ROC 'Noord-Brabant' te
Bredaintweeproeven ijsslaperjaardeeffectenvan
een gewasbespuiting met insekticiden in combinatie
meteenalarmferomoonopbladluizen onderzocht.
Deproeven zijn ineensplitplotproef methetrasKeivin aangelegd. In 1987 en 1988 is gewerkt met pirimicarbindedoseringen0,05,0,25 en0,5 liter perha
metverschilleninaantalbespuitingenenintervallen.
In 1989 is gewerkt met de pyrethroide cycloprothrin
endeorganischefosforverbinding dichloorvos. Deze
inde dosering vaneentiende eneenvolle dosering
meteenspuitintervalvan3tot5 dagen.
Het bleek dat mogelijk farnaseen + pirimicarb 1/10
dosering of farnaseen +dichloorvos een reductie in
de luizenpopulatie kunnen bereiken mits een spuitfrequentie van twee maal per week gedurende drie
wekenmogelijkis.
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Fieldexperiments werecarriedoutin 1987-1989at
theexperimental farm'ROC Noord-Brabant', where
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an extremelyhighpopulationdensityof the aphids
canbe found.
Theperformances ofpirimicarb, pyrethrum, dichlorvos, cycloprothrin in combination with an alarmpheromonewere compared with the wholedoses
of theinsecticidesby controllingtheaphids inice-

lettuce.Afterplanting weapply variousdosesand
springs intervals tocontrolltheaphids.
A spraying application of carbamate or organicphosphateinadosesofa tenthincombination with
the pheromone will be succesfull by control the
aphids.

Hetforceerregimetijdens detrekvanwitlof op water
Forcingtemperaturesduringhydroponicforcingofwitloofchicory
ir.G.vanKruistum,PAGV

Inleiding
Na het beschikbaar komen van een moderne witlofforceerinstallatie, werd in het seizoen 1980/1981 op
het PAGVeenaanvanggemaakt met hetonderzoek
naarde meest gewenste forceertemperaturentijdens
de trek van witlof op water. In de eerste jaren is in
het onderzoek de nadruk gelegdop hettoetsenvan
een breed scala van lucht- en watertemperaturen.
Deresultaten hiervan zijn reeds elders gepubliceerd
(VanKruistum, 1981en 1982).Vervolgens ismeteen
beperkt aantal temperatuurcombinaties het onderzoek voortgezet met enkele van de aanbevolen witlofrassen. Het doel is omte komen tot een praktijkadvies met betrekking tot de meest gewenste luchten watertemperaturen tijdens de witloftrek in elke
periode van het seizoen. Debelangrijkste resultaten
uit dit onderzoek, uitgevoerd in de periode 19821987,worden inditverslaggepresenteerd.

Materiaalenmethoden
Wortelteelt
De voor het onderzoek benodigde wortels zijn geteeld op lichte zavelgronden (percentage afslibbare
delen 12-26),met alsvoorvrucht suikerbieten ofeen
graangewas. Bemesting, ziekten- en onkruidbestrijding zijn volgens praktijkmaatstaven uitgevoerd. Er
is gezaaid is rond half mei met de Mini-Air, een
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pneumatische precisiezaaimachine.Gestreefdisnaar
een plantgetal van 200.000 per ha. Voor de extra
vroege trek is echter gezaaid omstreeks 25 april en
is het zaaibed afgedekt met 5% geperforeerd polyethyleen folie, dat in de eerste week van juni is
verwijderd. Voor deze vervroegde wortelteelt is gestreefdnaareenplantgetalvan 180.000perha.
Voor elk van de trek- perioden is gebruik gemaakt
van enkele aanbevolen cultivars (RIVRO, 1986).De
wortels zijn, behalve voor de extra-vroege trek, begin november gerooid,met een aangepaste aardappelrooimachine(AMAC).
Vande gerooide wortels isde opbrengst per habepaald, alsmede het gewicht en de verdeling in de
diametersortering:<2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7 en>7
cm (gemeten aan de wortelkop). Na het rooien is
vaneenmengmonsterhetdrogestofgehaltebepaald,
alsmede hetgehaltevanN,P,K,CaenMg.
Bewaring
De wortels zijn tot de opzetdatum bij 0°C onder regelmatige bevochtiging bewaard in palletkisten met
een inhoud van 0,75 m3. Bij trek vanaf mei zijn de
wortels direct nahet rooien opgeslagen bijeentemperatuur van -1°C en gedurende twee weken voor
het opzetten bij 2°C, langzaam boven 0°Cgebracht.
Voor de extra-vroege trek in september zijn de wortels 10dagen voor de opzetdatum gerooid en voorgekoeldbij3-4°C.

