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Ondersoek »aar 4« »»gelijkheden m te komm tot cheatsoh toppen ea
plaisea van ohryeanten II«
le verklag
diverse beatrijdingeaiddelen.
Sit praoti^tervarlngen vu N«d« herhaald» malen gebleken dat
na gebruik van bepaalde beatrij&ingmiddeloa de planten ptopt mm.
9« middelen hadden due invloed op de jont» groeipunten. Im andere ge»
vallea bleek sons dat aa kot toppen net de head de filaotietttjea die
sielt den gingen ontwikkelen ée»:r a«a beetrijdiagealddel gedood verde»«
Sen vowlMeU hiervan ie gegevea ep een foto ia bijlage JU Het ketref
ia alle gevallen eaulgeerkaro oonoentratea* (vloeibare prodnoten).
®it Aaerikaaaee literatuur va», gebleken dat aaa bovengenoeade
verklag traehtte te gebruiken ea daarmee ebryeanten ahoaiseh te pluiaea«
Ken preis«erde dit te bereiken door de planten te keepuitea ale de
bloemknop aanleg ongeveer 14 dagen aan de gwg was. Zn dat etadiua
«on de eindknop ongevoelig aijn en do aijogea die dan gingen aitlopea
zouden worden gedood«
Vit dose «egevena volgde een proef op kot Proefstation genoaea
in het najaar van Ifé?» Be reaaltatea sija opgenoaea ia een veralag
onder borenetaande titel* Daaruit bleek dat atoffea die ale componenten
van beetrijdingaaiddelen worden toegepaat inderdaad bovengenoeade vereohijneelea vertoonden» Ook een beetrijdtageaiddel dat in de proef
««« opgenoaen veroorsaakte dose eohade.
Gewapend aet iKwemgenoeade informatie werd beaioten een proef op
te «etten aet diveree eisalteerbar» beeirijdingsaiddelen. Bneraijde
*m de bedoeliag m m te gaan of veraahijaeele» die reed» uit de
praotijk bekend «area ook ia een proef of grote eokaal op te vekkea
«ouden mijn, naar anderaijde verd de aogelijkheid niet uitgesloten
«eaoht, dat aieeohien ook in het probleea vaa oheaieoh pluisen vas
ofcryaantea »eer iaaioht soa worden verkregen.
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Aangasisa ar aan sear groot aantal bestrijdingsmiddelen In ie
vorn va» esmlgeerbare ooasentraten in de handel is» soest wit de
diverse groepen ervan aaa kam« worden gaaaakt* Vas de gekosen middelen
bestaaa dan aeestal »#g diverae formuleringen sodat aak daarin baperking noodsakelijk vas. Per middel kon slechts 44a forarulering worden
opgenoaea. Omdat da saaenstellingen van da formuleringen niat beschik
baar la(fabrieksgeheim) verden niat bepaalde merken uitgekoxen. Bat
ward man hat toeval overgelaten velke formuleringen bij de Xaaldvijksa
toeleveringe bedrijven in voorraad varan*
17 Mlddelea verdaa bij drie verschillende handelaren gekooht. Oadat
Phosdria ia da voorgaaa&a yMif vas gabmikt an da rasaltataa taaa al
aanwesen dat liât aiddal sohade kaa veroorsakaa ward hat oak am wear
opgenoaen. Wal word op versoek van da fabrikant aaa spuitpoeder van
Phoedrin opgeaeaea. Dit soa bij deselfde insecticide verklag geen
aevsaversshijasslaa vertoaen.
Ia bijlage 2 sija da aiddalaa opgenoaem »at aerknaam a.d.
M ami
Hat daal van da proef was inforaatie ta verkrijgen orav da syaptoaaa dia daar da bestrijdingsmiddelen warden veroors&akt an mogelijk
bruikbaar sija als ahaaiaeha wijss va» toppan aa pluisea. Saaras waren
Atta dingen belangrijk«

X B« haasa van da aiddalaa» Pit paat is hlarbovsa read» besprokea
g flat tijdstip van toepassing, aadareada da ontwikkeling ran volledig
vegetatieve plaats» tat plantaa aat aan duidelijk sichtbare bloe»knop kunnen da s/aptoaaa veraaderea,
2 Sa eeaoeatratia van bat middel. Oadat aiat vervaoht mooht vordea
dat da aohada bealdaa illustratief genoeg souden sija bij da" voor
geschreven concentraties, werden ook veel basera gebruikt.
Bar »ouden nog val aeer paataa mn oadarsaak ta noeaea sija daarvoor
«u in da gakasea opaat gaaa plaats* Baar hat alleea »aar ging oa aaa
globale oriëntatie aa iavaatarisatia vaa da aohadabaaldaa vaa aaa
saria toevallig gakosaa aiddalaa dia bovaadiaa oak bij aaa saer hoge
eonoentratiea verspoten vardaa vard afgasiaa vaa herhalingen.

Pe proof it due 1» enkelvoud gonoaea. Vel werd ss#8»aal aa elkaar
gespoten steede op antes« planten, «st een tuesenruiate va» eem «««le«
Viuf IT januari t/a 21 februari. IT Januari wae I week voor hot b««ia
•an de verduistering (IB.), Do planten waren %©en nog volledig vegeta
tief. 21 Februari was 4 wekoa a* aanvang w to »-periode. Bo U9M»
knoppen waren toen duidelijk vaaraeeasbaar*
Als standaardeoncentratie- ward de gemiddelde aanbevolen concentra«
tie m* bl©e»ieterijgewassen op het etiket, aangenomen. Bese eonoentra«
tle werd teven© drie«aal en negennaal so sterk verspoten. 0® to •oorkomen dat het klaarmaken Tan do oploaeingen to aooilijk soa worden
verden de uitgangsooneentraties afgerond op 0.5# 1*0 Of 1.5 »1 »er
liter. Hierdoor word ook do kano op fouten verkleind#
Be ®f«et was dus al» volgt t
£

|>

1« Middelen verden gebruikt on two eontroles#
Hiervoor werden do numero 1-20 gebruikt»
Br word é-o&al gespeten nl. opt
IT Januari groep A. 1 vook voor aanvang Körperiode
f4 Jsnaar1 groep B« bij aanvang KD-periode
51 Januari grœp G 1 vook na aanvang Kû-periode
T Februari groep B 2 weken ma aanvang IP-periode
14 Februari groep 1 5 wokoa na aanvang KD-perlode
21 Februari groep f 4 vekoa aa aanvang O-periode

o Sr worden 5 concentraties aangehouden respectievelijk lx» 5* «a
fx de etlket-ooneentratle» Sese werd eerst afgerond op O»), 1.0 ©f
1,5 al/1, spuitrloeistoef* Ito bijlage 5# Son uitsondering vorade
Phosdrin-sjmltpoeder dat verstrekt word ia gelatine takjes dio
toereikend waren voor 5 1 spait-vloelstof. $© oplossingen worden
gemaakt door do aiddelea ia do hoogste ooneentratie tveeaaal te
verdunnen tot een derde reepeotieveltjk 111, XI oa 1«
Per koor werd 1 eaaor aet 4 plaatea bespoten.
Per middel due voor 3 ooneontratlosi 5 esaere.
Voor fO alddoloa por keer das 60 earner». Oadat 6 aaal gestoten werd
waren 360 eisaers nodig*
Oa de gehele proef heen werd een raadrlj aangebracht, waardoor het
totaal aantal earners 456 betrof«

Ze verde» geplaatst ia aea kM v«a £ «0 *2 ài® <taa*»a« ««k««l *«v*U
was. Op 4«u aaafer werd ««a vrij noraaal teelt «iliea verkregea.
ifite^».,lm,J*lllim4,lll
1« *avort«ld« stekk«» werdan op 4 d«o«»b«* ontvang«» «a ««a dag
lat«* uitgeplant. Ba kwaliteit va« aiat beet. Br kvaa aagal wat
botrijtis la voor aa da plaataa varen aiat allaaaal «vaa groot. lat
ra» waai Improved T«l lav Shoesaith* B® graai va» vooral da eerste v«kaa
aa§«lijk. Half Janà&ri ward van da 5 pi«aten dl# far «»»er war«* ««plaat
da Mata«*« varwijdaaMU M slechtste waers werd«» la da randrijen «a*
plaatst» De rest werd ©var êa gebale pro«!1 veraengd, oadat ta ontvikkeling niet *alijka«tl# va«« Vaaaf dat »©»«at va« âa «raai bavredigaad.
Eind Jaauari vari bijgem«#t. ff Januari werd da varliahtia« alt*aaat
•odat da bloeavormiag aaa aanvang kon nemen. Half fabraari va« bij da
groot«t« plaataa da bloeakaop duidelijk aiohtbaar. Hiad fibraari d««d
ssioh ia da proef «plat voor «aav dit v«rd pa« half »aart mat Kelthane
«•F. b««tr*d«a ®» «r taker vas ta aija dat da praaf daar da bespuiting
niat verstoord «au worden, liad aaart va*d«a da tellingaa iasake Hat
aantal ««dad« agaa vsrrioht. Be kleinste blo«mkaopp«a waren toen £ 1 aa
en ongekleurd, 0« «rootst« varam ± 7 aa doovaaada*
In April vardaa de ehryeaat«» gaaa«*t'«a ward beoordeeld volk« behande
lingen tot een redelijke aata geploaea vara»« De temperatuur i« gedureadi
da geh«l« groeiperiode vrij hoog #vaa«t*
la d«o«aber 20°C dag* «a ainiaaal 15°C naefctteaperatuar, oplop©ad tat
respectievelijk

50°0 aa l6o

c

^

Natuurlijk was bet aaa «akele

aaabt val ««aa i«takoeler aa vavdaa da b««« dagt«mp«raturea all««a bij
«aa bereikt»
limit,MM.m M fr fflatfiifaiw»
Alddireot aa bet e puiten bleek dat «ak«l« middelen vaal sohad«
v«rooraaaktaa. Bij d« no. 2 m 3 varliap dat volgeas bat "noraal«"
patrooa d.w.*. dat ar plaat«» werd«a «atopt bij da aarata bespültingea
aa dat er la da bladokael« ogaa gedood verd«a.
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en ander «laf gepaard aet sro«iatofaoittlge marmeringen ta hat
Mad, lea «aatal »iddalan vertooadea eohter esa geheel ai«en daarvaa
afvinkend beeld.

San

Bladachada an hat beatrljdlmraalddel «
â Karathan» (15) Bit gaf selfs hij 4« laagste concentratie nog 1»eseha~
- dicing 1B de vor» vaa ehloroee. Pit «la#f vooral bt$ de twee vroa«ate
baapuitin^ea, ovar la necrone «a «as bi5 da hoog»ta eoneeatratles 4*
tóp van As plaat dood. Sa G-beapaitin« had gaan af®tervin« vaa hei
eiadgroeipaat tan gevolge aaar val afhankelijk va» da ooaoentratle
lichte tat zwar« Ohioroes. Bit «tlê ook voor », 1 aa P. Bit middel la
dus val saar aohaielijk naar levert «aan enkel perspectief op «at da
a®««lijkltel& tat oheaieoh toppan aa plalsaa aangaat*
i Aorieid (15) 91t alddal «af «eea ohlorose ta slea dèeh da toppaa vaa
da plaats» stiervan voor aan vrij aaasiaalijk daal af* Mj da belde
eerste bespaltia«ea voor lOOJt bij ooaneatratle III# la twee vol«eade
bespültla«ea «aven voor ruia de halft dode toppaa ta slea. Ba laatst#
basp»ltia«ea gmtm allaaa bladeehada, Ba bladvarbraadis# was la alla
«avalisa so arastig dat ook dit alddal verder buitan beeehoawla« blijft,
lij da noraale eonoeatratle (i) trad saar welalf sohade op. Bij soa*
esatrstls XI was bij ia twaa eerste baapaltiagea ao# 30-50# van da
plaataa «atopt*
£ Phoedrinooeder (If) Mt alddal «ras alat bedoeld m eheaiooh ta plalsaa.
Bat «af verbrande bladrandja». Ba eerets kscr allaaa bij oonoantratia
Il m lil.
Boor da vol«aada beepultia« werd ook bij de laagete oonoantratia ao§
duidelijk verbranding varoorsaakt. VerBohljnsela» dia i.v.su latoressant ware» traden alat op«
Hat aiddel wordt vardar alat aaar beeprokea.
d.Blohloorvoa (10) ölt alddal vertoonde la het «ahaal «eaa sohade aa
kaa das vardar bulten besprekla« blijven.
& Kelthaoe MfU) en Byato* (18) lelde sija wat hm soh&debeeld katnft
«oat vergelijkbaar. Sr tradea aoaa wat klalaa vlekjes op de bladeraa
Op aa bij Systox was er sons een vit raadje. Sa echaAe was alat vaa
betekenis. troel«tofa»hti«e «araertm«aa in hst blad of dodia« van
hoofdgroelpunten of oksolkaoppaa kwaa niet voor. Opnieuw twaa alddalaa
dia alt diea hoofde «eea nadere aandaoht vragen.

Meta-iso-systöt (17) gaf een soortgelijk beeld te aies maar het
ging gepaard met knopdoding.
I THM»,(2) Xyleen (}) foMÜHHÊ (5) Gesaspint (6) Basudine(7)
Phosdrin (14) en Meta-iso-syst^ (17) gaven bij concentratie III
rrij «terk« groeistofachtige afwijkingen in het blad te zien.
Ongeveer een week na de bespuitingen tras dit asichtbaar als een
lichte verbleking van de topblaadjes in het hartje van de plant.
Concentratie II gaf soms ook deae schade.
& iPPf (.1.) Ekatin (8) en Lindaan (12) gaven het bovengenoemde beeld
in liehtere mate te sien*
Soms gaf ook concentratie II nog een zeer lichte schade.
h Malathion Cf) en Farathion (16) vertoonden bij de hoogste concen
tratie slechts een zeer lichte beschadiging van hetselfde type.
Bladsohade en tijdstip van spuiten.
Als we schade van groepen f, g en h., die gecombineerd voor
kwam aet dode ogen, even bij elkaar neaen ontstaat het beeld mit
fabel 1.
fabel I. Het aantal middelen dat op de genoeade spwittijdstippen
(A-F) verspoten werd en daarna groeistofachtige beschadigingen veroorsaakte. Concentratie III.
ïij&fcip
C
B
S
F
A
1
geen schade
1
2
4
5
3
3
lichte »
1
1
2
2
3
5
matige "
5
3
?
3
3
7
w
m
4»
6
ernstige
1
5
4
Totaal aantal
12
12
12
12
12
12
middelen
De ernstige schade nam dms toe als later gespoten werd* Bij het
laatste tijdstip (f) was het wel weer wat minder maar dat kan ge
makkelijk samenhangen met het feit dat na de bloesaanleg geen jong
blad meer wordt gevormd. Set blad wordt daardoor steeds ouder en
waarschijnlijk minder gevoelig.

lij ooaceatratie II trad Ml C «a B ae«r schade of dim on do
overige beagaitiiigea»
Mieaefeiea speelt ook hierbij de geroeligbeld Taa het joagete blad
®ea rol*
Bladeohade m oonoeatratle
Bij de laagste ©oneentrati« (I) werd geea groeistofaohtige
aiaToraiiag of Terkleariag geeoastateerd. Ia tabel 2 «ija da gegevoas
•oor ooaoeatratie IX m III opgeaoaea.
fabel 2. Waardering voor de groeiatofachtige sohad» gemiddeld
over alla ajmitdata 4« «rastig« schade Q#ö» gesa sohad*.
Concentratie Middel 1
III
II

2

2.3 5*5
Q«3 0.Î

3

5

€

7

3.T
2*2

3*2
l.o

5.3
0.3

3.0 o.a 0.5 2.3 2*11
0.2 1.0 0.0 0.0 0.2

8

9 12

14

M

II

Ö.l
0#Ö

2.5
0.3

Bij het tijdstip vaa da bespuitiagea Meek erweiaig verband te be
staan tassea d« sehade bij eonoeatrati# ui ea ©onoeatratie 11
Ho.5 (xyleen) geeft ook bij 21 nog veal schade, Mo.2 (fedion) ea
5 (Kelthaae) sija ook aeg t&aelljk duidelijk beschadigd. Sit geldt
ook voor 8 (ükatia) ataar tat gaf bij 111 aiet Mier sohad* daa bij 11«
«at de oorsaak van desa versohillea is nvt tait de proef aiat duidelijk.

Vooral door da eerst* drla bespaitingea (à.» ea 6) werden
aogal wat plaataa getopt bij de hoogste ooaoeatratie. Mj eoaoeatratie II werd gee» enkele plaat getopt. Ia tabel 5 wo*dt eea «m*
aioht vaa kat peroeatage gatopta planten gegevea. Ook het aantal
soheutea dat per plaat daaraa uitgroeide is geteld. Maar hieria
was geea daidelijke lija ta viadea« Bij de opaet is veraaiad m
eakele -raa de eoatrole behaadeliagaa aet de baad te toppea om so*
doeade te kaaaea *«rg*lijkea of da toppiag op noraal» wij«» tot
Staad kwam»

In da voorgaande proef waren naaelijk geringe afwijkingen geaon~
•tateev*»
Tabel 3« Het percentage getopte planten kij de verschillende
apiiitdata (4*7) veroorsaakt door dlvint middelen (1*17) in 4«
hoogste oonoentratie (ill) verspoten.

All«f«c»t klijkt inMaliJk dat de planten bat aterkat aangetast
werden op tijdstip C gespoten 1 «aak na aanvang Tan de I.ö-perio4e.
Misschien bangt het oak saaaa »et «at ongunatiger weer op da dag
w bespuitin«.
Bat da planta» door verduistering gevoeliger worden ia niet aange
toond. Bat blijkt duidelijk dat da kaap 1 «aak later (J}> al vaal
minder gevoelig ia want ar verde« bijna «een planten aaar getopt.
?an de veraohilleade middelen bekken 5» #* a en 14 duidelijk kat
«aaat effeet.

w $ m
Mt kernt ni»it overeea mt het beeld va» de bladaobade vaat daa

wmm f« 3» 5» 6 en 7 het »eeat aotief.
ist hele beeld is trouwens ni oaregelBtatig «m vertoont ook geen
overeenkomst »ei de gemiddelde aantallea dode ogea bl4
ver~
•ahillende raiddelea ov«r de set bespuitiagen (Sabal 4)»
Afsterving van de gldoiten
la tabel 4 sljn d# gegeveae betreffende het aantal gedode ogaa
versteld• Bit geldt aowel voor getopte als «agetopte plantas bi| de
koogate ooaeeatratie (Hl), ie aantallea «radar â» 1 ea € aoetea
daarom «el «ven apart toeaiea worden, omdat ié afaterriag van de
si^ogea daar gepaard ging met doding va» de hoofdkaap (toppea).
ferwi^l M4 beapuitiag op de ti^datippe» B, E enP de eiadknop aiet
gedood werd dooh door d« K.B-behandsliag generatief va* gewordea.
Bij C van dit ook liet geval. (zie blad 10)
Tabel 4.

Aantal «adode aijogea per plaat bil da hoogate oonoentra»
taeatie

*

1

»

2.3

5.0

3.5

4.0

»•5;.

0

: 4»

2,4

1.3 6.0

2.0

5.5

4*«| t*0 Î5.0

1 **

6

6.7

9.e 11*0 10.5 f.3

7*ol 9.8 |4.7

j »

D

7.6

G . a i o .o Î13.3

j

E

§•5

5.» 10.8

f

5*2

«•5 16.3 1«.#

m

4*4 9.7 11.1

l#S

fiidati® Mlddal «eaiddeld

Gemiddeld

Ml

6

5 .

9.3 10.7 7*3

21 »0

®

9.0 110.0!15.3! 7.5
8-3*

1
6*1

m
A

1.5

B

m

C

1*1

-

7*6

5*6

14

2.3
1 1.«

!
]

m

0.7

16

3.3 ; -

4*3
4.3

. f...

j

-

3.3
41»

j -

6.0

10.»

«.3 ! *

9*8

1

3*0

11.3

f

M

7*0 1 ••
1.0 î »

4.3

4.7

fi

öeaiddeld

7
«

•

A

1

-

m lij da gemerkte feehaadeliagen varen de. eiadkaoppe» geread.

2.6
5.5
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!» tabel § I# aaagagevaa welk pereent*«« kaoppea gedood was
1» 4# veraokilleade groapaa vim f okaela. "1-5w «il daa Megan»
de «erata f oksela onder Aa îtoofdkaop» Sit 1» alleen van belan#
TW da laat»ta dria "feeapaitlagen, omdat voordien de kans op topping
•••1 ta groat w,
fafeal fr. öealddeld peroeat&ge «adada ogen per graap v&a vijf ©kaela
geteld vaaaf da hoofdkaap.
«.10
OlEÄNfc3yB®K8B6tiB3^B.
. XI.*.15.... 1« - m .... .Am».
fijdatip 2
61.Î
51.6
2.7
51.1
51.f
tijdstip 1
18.1
§4«!
11»1
4t.f
M
$»§
fi^âatip f
25.2
22.8
fi.4
11.5
Hat heeft geen sla dei» gegeveaa per middel t# geven» onA&t hat
atadima waarin de flaut verkeert fcepalend iß. In fcoveaataaade takel
ai.1& »«ifjii* eatobta slaataa *«»*t#a
»b «afclavea om dat d&aa*»
W,| aiat was vast t® atelie» la walk» positie de agan werden gedood.
Bin! gevea ongeveer eenaelfde geaiddeld p*rcentage gedode
ogen. Si| 1 vindt de dadiag eefcter hofiv aaa da plaat planta*
Boor beamiitin# W werdea wellawaar
o&ea creäood oadat Ai »l&nt
al
gevirelig: waa* Saar b«i varaohiJamal kwa* aog hoger *»»» 4#
plaat voor. lij faetaelfde aantal Aaéa kaoppaa ia liât teelaagryk dat
sa ta koog i&ogeiyk aan da plaat voorkoaea. Horaaal groeien da «ijkaappan daar hat aterkat uit.
at,„

,^»w

Oadat MJ veraofeilleade alddale» de adviee concentrtties op
da etlkettaa ver8ahill«afla ar ook veraafell ia de aitgangaeeraeeatra»
tie (I). Das« werde» afgerend af 0.5, 1.0 of 1.5 ml/1* aa daarna
aat 5 aa 9 veraeaigvaldigd (Siat opset van da proat}*
Worden data eoaoeatratiea nu ia oplopende volgorde gepl&atat Aim
ontataat da volgenâe reekat
0*5(1)» l.Ô(ï) l.fCl « U)t 5*0
4*5 C» *» Ml)« 9 (III) as
15.5(m). ïuaaea ka&kjea tij» Aa eijfers vaa da proefoonaeatratia
geplaatst.

(a),

• If *
lij bestudering Tea de m®***®* hlijkt tot i# aohade van 4«$ al/1
sä» oonoentratie III veel aeer schade geeft da» hij «ooosntrati* II«
letaelfde gelât voor âe oonoentratie tu 1.5 »l/l äi® **• ** •& I
voorkoat. Kennelijk is it invloed vaa hepaalde stoffen l« spesifiek
O® de invloed va» d# hoeveelheid middel nog te oaderstemneii« Set is
ook Bog »ogelijk oa an te|mb hoe de ge&evens eruit lie» als Mam
»et de oplosmiddelen aonder werksama stof rekening wordt gehouden.
Ban «Ott aitgerskead vordem hoeveel oplosmiddel bij de diverse
middelen ver» potea is. !#*f (Xjlaea) is daa 100/: oplosmiddel ao.16
VOO* 79^» Be versohillea im resultaat op do plaat sija te groot»
ssod&t ook »et dit algemene gegeven niet ka» worden gewerkt# Ir zijn
«el gegevens bekend over bepaalde ooapoiieatea vim ai&delen a&aar
dese proef is niet uitgebreid genoeg oa hierover informatie te
kunnen vereeh&ffen.
Ook als met de gehalten aan «fleem rekening wordt gehouden (| aie
controle) dan kloppen de gegevens ook daaratee »iet« Oit de gegevens
ie da» ook aiet op te aakea «elke »tof verantwoordelijk ie voor de
besehre»®» schadebeeld»». Één» «alle» het ongetwijfeld velschillende
«toffe» saasn sija geveest* anêeraijds nost het aiet uitgesloten
worden «et«*! dat Beordere »toffem onafhankelijk van elkaar dese
heelden kunnen veroorsakem.

m
tMit-i
Uit tabel 5 blijkt dat hij heap«.!ting op tijdstip S 4egedode
ogen vrij laaf aan de plant voorkwamen.
»at in de positie»
lQöjjé doding optreedt is »iet te verwaehtea
staar 6-10 moeten toeh aeker geploaeix «ija*
öemiddeld over alle «Miele» la dat hij 1 54« 3^*.
Als gemiddeld reswlt&at ia dit aiet onaanzienlijk. 9» neer daar
ervan te twaalf middelen mg twe* hij waren die heleaaal «een effect
hadden# Enkele behandelingen vare» aelfe sser goed bijvoorbeeld D 9
(fCkatin) «oneentratie III (gie foto1» hijlage 4).
Middel no. 6 (Gesasfimt) gaf hij »# B sa ? ook redelijk resultaat,
la mindere mai» werden planten geplosen door bespuitiag »et 12
(Undaan) 2 (fedion) en 14 (Phoadrin). Opvallend vas dat hij de
laatste bespuiting (f) oadanka het geringe aantal doé* ogen toeh
aog een redelijke aate va» plmiaea werd verkregen hij 5# i en 17,
%m$.
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fia oer «aak wae de aterke rvmming van 6» 8i4«ehe«tea, ge groeide»
ia kat geheel niet ait* üj 5, ? en 8 wae echter ook de bloeakaop
geread. »a
S trad des« remming ai«« oyj de ogen waren
dood of jçroeiâ»» iioraaaX mit.« Be gadade oge» kwamen in aaaeeage*
slotea wolgorde am de stengel voor. I* heapaitiiig S» werd de rij|
dodi ogen aeeraalea onderbroken door mb of ateer normale sehenten#
Ook tu
rewsiag te oezuitateraa eveaeons M-4 5» 6 «a If*

4 1» veraohijaaelen Aie ia 4« praoti^k werden gevoaden ea

am

de fcestrijdingamiddelen ko»den worden toegeaohreven si|a in de
prœf gereproduoeerd» Er bestaat Au« geen twijfel neet ever de
oorsaak.
£ Be veraohiâaaelea werden opgaroepea door reap. $ s «i $ x H
geadviseerde eonoentratie. üea fomt
|
va» x de aangegeven conceatratie aal in de praotijk aogal eeaa voorkoaea» Sea negeavoadige
eoaeeatratie kont aeer ®f de verdaaning die «ea waar aevelea
gebraikt. Aaageaiea eek de verduaaiagaiaiddelea invloed hebbea»
«Mt ervaa worden aitgegaaa dat aeagiag vaa beetri^diagaaiddelea
ie ooaoeatratie va» gewaar11,3fee atoffea verhoogt ea dat aiet aaa
te hevelea ia»
J, Xa enkel© gevallea bleek eea redelijke aate waa plaiaea bereikt
te kuaaen wordea aet 9-woadige eoaoeatratiea. f.0 ml Ekatia per 1
ejmitvloeiatof geep©tea 2 weken aa aaavaag v*a de korte dag periode
wat aa guaatig dat verdere proefae»iagen gewettigd sija.
4 Oadat kat gewa» ongelijk weggroeide waraa aak later Aa plaatea
soaa ongelijk* Eoe slechter de groei we» geweest» Aan hoe liehter
da plant, hoe groter da aaageriehte schade waa*
X Een volgeade proef soa aet Ekatia im Aiwerae ooaeeatratiee Imaaea
eijikwKJtjKvft fvaQifif
v@ra9i
let plaatmateriaal aoet sear geli^kaatig «ija «adat ook de
bloeavormiag goed aa geiijtijiig verloopt. Het aai Aaa iatereaaaat
ai|» da beapaitiage» te herhalea ea het effeet vaa meer dan eea»
aaal opuiten te obaerverea. fesalotte kaa da bloeakaopvoraiag
beïnvloed worde» door middel va» oaderbrekiag ia da periode van
korte dagea, Baaraee kaa wurden ImmIM dat er aoveel mogelijk
veraohil ia taaaea de eiadkaep (geaeratief) ea da okaelknoppea

•» 1U| **
C«@ m&U$k reg&i&tUf) m àmxêmt ta mmU&mm, d«t U wml
planten wwtém
M9 fFfflomlfi

l&A

in*Ht r*
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D. Klapwijk
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BIJLAGE I

Xteae plant (raat Hurricane) werd bi,} een kweker gevondenf
***'<• äe planten bad «een enkel groeipunt aeer.

BIJLAG. 2
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1
2

Bestrijfiittgafâiàioien

Merk

ma

Jabo
23*
Teâion Ï16 14?'

9
10

ïetradifon
Xyleen
l'ioofol
Jieofol
«Alcor benailaat
Oiasinon
theo«,ton
M&lathion
jjiohictorvoe

n

12
13
14
15
16

5
4
5
6
7
0

17

anhalte

—

Fabrikant
V*rdn&t fiel
Philips iüuphar
mm

K«lthan« MF 460 «/l
«*
«Kslthniie
Gesaspittt
Basuiine
20,

..

ikatin

20ç4

Jebowal

50?

Philip« anphar *
Huron» Gh«si®
Or^adbwmia
vr,'.-aoh*:sia
Sandos« Basel
Verduçt fiel
Uucan

Control®

Mehloarvos 500 «/I
mm
4M

i ,iadmm

Ltjemtm

UL«%wmm% Chejäie

10-

Kurathane
Kevin ibe

Phosdrin

225 g/1

üinap&oryl

Âcrioiû

«Mg*

Inrathion
<;«»«ton»iooraeer

Jsbo;>hoe
«l»ta-i*o-

18
19

yeseton

eyetox
Systox

Mevinfos

fhMtóvln

20

Control«

poeder

mm

1st
****

isiersusî Ch«8iie
Shell
Hoechst

*

Verdugt fiel
*«*»

«H»

AfCto ah#®i©
kgro ehemie

Shell

*

mm

A 4 tal^eai ètik»il ai#t of chrysant«*» voor hat toop@ta.4iw®.
H 14 *ol,-«>ns etiket* k&ns op be«äh»4igiBg bij chrysanten« Speeia&li
Shoe«mitb.
X 10 volgens «tik«tl Kans op b®»ohadi«i»<g bij Blanche 4« Poitevine»

BIJLAGE 5

CQMtoMBUTIKB ¥M M, OBBRÜI&YK *ilJ)DBUi«
Middel

Aanbevolen ;

1
2

»DT
Tedion

3
4
5

Xyleen

0.16 • 0*32
0.15
«KM**

Keithane MF

6

öea&sptnt

7
8

Basudine

9
10
11

Keithane

Kkatin
Malathlon

Dichloorvos

0.075-0.10
o.1Q(-0.15)
0.10
o.io(-o.zo)
0.10
0.075-0.10
0.10

Verspoten
1
1.5
1.5
1*5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ia ml/l./O.l, y)
XI

4.5
4.5
4.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

13.5
13.5
13.5
9.0
9.0

9.0
9.0
9.0
9.0

3.0

9.0
•«ft li*

«#«»

Control®

lil

0.5

1.5

4.5

Karathaa©

0.05-0,10
0.025-0.05

0.5

1.5

4.5
4.5
4.5
4.5

12

13
14
15

Phoadrin

0.02

0.5

âerieid

0.02-0.05

0.5

16

Parathion

0.06-0.16

0.5

1.5
1.5
1.5

17

iieta-ieooystox

0.05

0.5

1.5

4.5

10

öyatox

0.05

19
20

Phoadrinpoeder 1 aakje/5 1.

0.5
5 1.

1.5
5/3 U

4.5
5/9 :

Controle

—

BiJLAOK 4
Foto*8

Bespuiting S 14 dagen
na aanvang K.D.
Concentrâtie 1X1 9 «1/1
Bestrijdin«~SBiüde1 no«0» Ekatin»
Foto's genomen 7 Maart 1967*

Fiant seer goed
geplozen

geen bladsohade
2 okselknoppen
in leven gebleven.

Blad 2 BWI.AÔE 4

Fiant seer goed geplosen
3 levende okeelknop,en.

Controle
Onbehandeld

