rekening gehouden worden doordat dekropvorming
wordtvertraagd.
Indeze proeven bleef indegrond met 150kg N-beschikbaar 20kgNper hameeroverdanbijeensuboptimale N-beschikbaar van 100kgperha.
Literatuur
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Summary
At the introduction of the cultivation of radicchio
rossotherewasnoknowledgeaboutthequantityof
nitrogen needed for this crop. During 1986-1988

trials have been carried out with differentN-gifts.
The N-mineralwas filled up to 50, 100, 150and
200 kg N/ha. The trials were situated at Breda
(sand) andLelystad(loamysand).
The optimum N-situation for radicchio is 150kg
availableat thebeginningof thecultivation. Thereforeashort timebeforeplantingtheN-mineral had
tobeanalysedandfilledupto 150kg/ha.
In general this is the optimalgift. In practicewith
heavy rainfall during the growing-periodit is possible that to muchnitrogendisappears.By arapid
analysing-method thisistorecognize. Alsoitispossible that to much nitrogen is coming free in soil
duringawarmgrowing-period. Inthatcasetheyield
decreasesandthegrowing-periodextends.
Fortheenvironmentitisimportanthowmuch nitrogenremains insoilafterharvest. Inthesetrials with
the optimal availability of 150 kg N/ha there remains20kgN/hamoreincomparison withthe suboptimalavailabilityof 100kgN/ha.

Grondontsmettingtegen aaltjes inasperge
Chemical control ofnematodes in asparagus
ing. H.C.H. Pijnenburg,ROC Noord-Brabant

Inleiding
Aaltjesaantasting kan de groei van asperges mogelijk nadeligbeïnvloeden. Indepraktijk bestaatonduidelijkheid over het belang van grondontsmetting
tegen aaltjes. Met name de soorten Pratylenchus
crenatans, Rotylenchus robustus en Trichodoriaesoorten kunnenschadeveroorzaken. Optweepraktijkbedrijven met een tamelijke hoge populatiedichtheid van de schadelijke soorten zijn enkele behandelingen uitgevoerd en is de groei van de asperge
tweejaargevolgd.

Mocap(ethoprofos) 10G,200kgper haenTemik
(aldicarp) 10 G, 200 kg per ha. Beide middelen
zijnonder indegeul 10à15cmingewerkt.
C. Ontsmetting met granulaat vlak voor planten met
Vydate (oxamyl) 10 G, 250 kg per ha. Granulaat
isindegeul 10cmingewerkt.
D.Ontsmetting in het najaar voorafgaand met Metam-natrium, 600 liter per ha. Het gehele perceel
is hiermee ontsmet behalve een strook waarop
deanderebehandelingen zijnuitgevoerd.

PerceelteBerghem
Proefopzet
De proeven zijn uitgevoerd op twee praktijkbedrijven. Per proefbedrijf zijn vier objecten in de proef
opgenomen:
A.Onbehandeld.
B.Ontsmetting met granulaat vlak voor planten met
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Op 26 oktober 1987 is het praktijkperceel ontsmet
met Metam-natrium inclusief object Dvan de proef,
maar exclusief de objecten A, B en C. Op 2 maart
1988ishet rasGijnlimgeplant enzijndeobjectenA,
BenCaangelegd.
Develdjesgrootte was 10meter bedlengte;de proef
is aangelegd indrie herhalingen.Op 9oktober 1986

is het proefveld bemonsterd op aaltjes; op 8 maart
1988zijndeobjecten AenDnogmaalsbemonsterd.
De resultaten van deze bemonstering zijn weergegeven in tabel 101.Geconcludeerd kan worden dat
de Metam-natrium behandeling goed heeft gewerkt.
Bijdeandereobjectenzijngeenaaltjesmonstersgenomenomdatmetniet-behandeldegronddeplanten
zijn afgedekt en geen betrouwbare bemonstering
mogelijkis.

PerceelteGemert
Op 28 oktober 1987 is het praktijkperceel ontsmet
met Metam-natrium inclusief object Dvan de proef,
maar exclusief de objecten A, B en C. Op 8 april
1988zijndebehandelingen metgranulaat uitgevoerd
doorjuist voor het uitplanten de granulaten lichtonderin de sleuf in te werken. Op 9 april 1988 is het
ras Gijnlim geplant en is niet behandelde grond op
de planten gebracht. De proef is uitgevoerd in vier
behandelingen. In het najaar van 1987 is het proefveld bemonsterd op aaltjes; op 8 april 1988 zijn de

objectenAen Dopnieuw bemonsterd. Deresultaten
vandeze bemonsteringen zijnweergegeven intabel
102. De besmetting van het perceel is licht te noemen.

Resultaten
Op21juli 1988zijn op beide proefplaatsenstandcijfersgegevenvoor alleproefobjecten enisteGemert
ook het gemiddeld aantal stengels per plant geteld.
In 1989 is op 26 juli te Gemert opnieuw het aantal
stengels per plant geteld en zijn standcijfers gegeven. Op 9 augustus 1989 is te Berghem het aantal
stengels geteld. De resultaten hiervan zijn weergegevenintabel103.

Conclusie
Deontsmetting met Metam-natrium heeft eengoede
bestrijding gegeven van de aaltjes. Op beide proefplaatsen iszowelinheteerstejaarals inhettweede

Tabel 101.Hoeveelheid aaltjes per 100 mlgrond op proefperceel te Berghem.
Table 101.Numberofnematodesper 100 mlsoilsampleatlocationinBerghem.

aaltjessoorten
Rotylenchus robustus
Trichodorus similis
Saprofage aaltjes

bemonstering
9-10-1986
245
25
2.050

bemonstering 8-3-1988
Metam-natrium
onbehandeld
140
40
940

5
0
480

Tabel 102.Hoeveelheid aaltjes per 100mlgrond opproefperceel te Gemert
Table 102. Number ofnematodesper 100mlsoilsampleatlocationin Gemert

aaltjessoorten
Rotylenchus robustus
Trichodorus similis
Pratylenchus spp
Paratylenchus
Tylenchorhynchus
Heterodera-larven
Heteroderatrifoliif.sp. beta
Saprofage aaltjes

bemonstering
najaar 1987

-

80
150
25

4.060

bemonstering 8-4-1988
onbehandeld
Metam-natrium
5
15
110
20
20
75
80
940

5
0
20
5
5
30
250
565
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Tabel 103.Visuele beoordeling van het effect van de behandelingen op hetasperge gewas
Table103.Visualjudgement oftheeffectofthetreatmenton theasparagus crop

object
A
B
C
D

proefplaats Berghem
proefplaats Gemert
standcijfer
aantal stengels/plant
standcijfer
aantal stengels/plant
21-7-1988 9-8-1989
9-8-1989
21-7-1988 26-7-1989 21-7-1988
26-7-1989
6,3
7,0
6,7
6,8

6,5
6,5
6,5
6,5

7,2
7,1
7,0
7,1

7,5
7,3*
7,5
7,0

7,5
7,5
7,5
7,5

5,4
5,1
5,3
5,2

9,4
7,9
8,8
8,7

In Gemert waren op 21-7-1988 in het object Mocap +Temik in alle vier de herhalingen duidelijk gele
topjes op hetoude blad zichtbaar.
jaar na behandeling geen verschil waargenomen in
de opkomst van de asperge en in de stand van het
gewas gedurende het groeiseizoen. Geconcludeerd
wordt dat eengrondontsmetting met Metam-natrium
ofeengrondbehandeling metgranulaat bijdeze aaltjespopulatie nietzinvolisgeweest.

waarte nementussendebehandelingen.Geconcludeerdwordtdatbijdeaaltjespopulatie zoalsdezeop
de proefvelden aanwezig was een aaltjesbestrijding
nietzinvolis.

Summary
Samenvatting
Optwee praktijkpercelen metasperges ishet effect
nagegaanvan eengrondontsmetting metMetam-natrium in het najaar voorafgaande aan het uitplanten;
ook het effect van granulaatbehandeling bij het uitplanten is nagegaan. Op beide percelen is in het
voorjaar van 1988 het ras Gijnlim geplant. De natte
grondontsmetting heeft eengoede bestrijdingvande
aaltjes gegeven. Uit visuele beoordeling van deobjecten gedurende het eerste en het tweede jaar na
behandeling blijkt dat de stand van de asperges op
het onbehandelde object niet afwijkt van de behandelde objecten en dat er ook geen verschillen zijn

140

At two commercialfieldsa trial wascarried outto
investigate the effect of nematicide-application on
thegrowthofasparagus. Inspring 1988the variety
Gijnlim was transplantedintheasparagusbeds.
ThetreatmentwithMetam-natrium wascarriedout
in the fall before transplanting and thegranuleapplications with ethoprofos + aldicarp and with
oxamylwerecarriedout at transplanting.The Metam-natriumtreatmentgave a good control of the
nemathodes. It was concluded that none of the
treatmentsinfluencedthegrowth of the asparagus.
Soil treatment at thisnematodes levelin thesoilis
notnecessary.

