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Bestrijding van Tetranychus cinnabarinus op perziken ra.b.v. de roofmijt
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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK

tàtmlmilim ËKMmtiÊm Ü* Itfeili
vm da wftrfjt Phytoooittltt» riogoli ta »

4.g.1fgé

P.M. re-ai

laloidiaar
Do juroblooaotolliac vaa doao pmmi 1« bh otood» doaalfdo
*1« MJ proovoa ia 1914« 1^3« «as»» aaaolijk he« do roofaijt
Phjrtooolulaa riogoli mm roagoro» bij «on «oo» 2,a§o yoyalatio
wi afiat. la feot ••vsl&g va» 1f#4 In do ojaaarkiïi« gwiiikt dat
Iiot LUTLI it IM **MG»* govoadoa gogovoao v»L|«n«« jaaroa to
roproduoaran. Bij do proeron in boooon vas k*t alat aocoHJk
on bijvoorboold do toaporotuur t«
tovoo» was hot Ujiatif
Muuwy do yrMTn iMfMUMt mHm ta *olo imUtB »iot «alijk«
Tortor la do vorkvij*« ait proktlaofeo ovarvogingoa ooi«« koran
gavijaigd. So ia Mj da proof ia 1fl5# dia &ndor® faeottoa taa
da biolo^piacho baatrijdla« bofeaadold itHft, andaro ta nark gogaaa
daa MJ voorgaand.. proeven, la fliata vaa op »en bapaald aantal
bladoroa ooa bopaald aantal oyiataijtoa ta Infsotoron» ia ooa
bopaald aantal aijtoa jmm* boos fotafootoosd« la 1966 ia da»»
solfdo aaaior vaii voricon gorelgd, Vooruitlopand op da xwaaltatoa
l^a aaa aoggoa dat doso Imtot« proof hiordoor aiot aanaluit
bij do proof ia 1^4 aa aiat do govoasto roaultatan hooft gogawi#

Onset
Be proef werd genomen op 14 jonge peraikbomen in 3 11.1.a.g.
Be boaan werden afgeschermd net hoe*en van ksasdoek en plastic. Br
muren de volgende objecten i
1,

(A«B

1.

en C) I 100$$ van T.cinnabarinue/boom; 5& van P.riegelt/
boost*
(B en E) i 100?? van T.cinnabarinua/boo»

2.

(A en ß)

2.
J.

(S en S) i
(A,B en C) «

3.

(D en B)

i

i

5Q$? van T.oinnabarinus/booai 5$$ ven R.Hiegeli/
booa.
§0?? van T.oinnabariims/boons.
25$$ van T.Cinnabarinus/booa; 5?° van P.riegelt/
boom.
25** van T.oinnabarinus/boosu

Be spint en de roofsijt varen afkomstig van kweken van het
Proefstation. B# roofmijt werd £ 14 dagen nadat het spint ge
infeeteevd was op de bossen gebracht.
Er verden wekelijks tellingen verrioht op een monster van 20 bladeren»
gitvftorlqff
4 »ei
18 »ei

I ?•cinnabarinus geïnfecteerd.
* P. riegelt geïntroduceerd.

16 en 25 mei, 1, 8» 16, 22 en 29 Juni, 6,14 en 20 juli,
3, 17 en 31 augustus s tellingen verrioht.
Resultaten
Sen ©versieht van de tellingen wordt gegeven in tabel 1.
Door tijdgebrek was het niet aogsdljk de hossen sonder P.riegelt
gedurende de gehele periode te controleren. Opvallend is dat de
hoesen 2 B en 3 A sterk afwijken van de desbetreffende objecten.
Mogelijk is dit een gevolg van een sterk* infectie van T.urtioae
van buiten af. Bij de berekeningen sijn belde hoesen buiten be
schouwing gelaten. Zoals reeds in de inleiding ge&egd, werd er naar
gestreefd «s de spintpopulatie laag te houden. Bij i? proef van 1965
werd bij een infectie van 200$$/booa sa 16 dagen een populatie verkre
gen van x 200 individuen/20 bladeren. 2n 1966 werd bij een infectie
van 25»50 en 100l$/boo» na 14 dagen een populatie verkregen die va*
rieert van 75-170 individuen/50 bladeren. Be oorza&k van

dese

sterker* uitbreiding in 1966 kan in de hogere temperaturen in

doso poriodo gosooht «revdoa (bij Aim pmf til» gooa waasaoadagoa
vorrloht, sod&t hlo®ovo*|m& sokovhold )pstaat) oa in ««a lato«fi» va» *• urtioas um buiton&f. 2ok®r lo la olk geval dat IM»
doso mitbroidiag «im tu voaron aooilljk kim vooropolloxu
Ook dl« vsî?h©udiBS tmwoa het prooidior m do natuurlijks vi^sad
is hi4 dsss proof niat «matig gokosoa.
SiJ ê* piroof te 1f&* «m* de laag»*« popalatio faa ipint HJ do introdaatio va» >• «iogoli 40 iadividttBn va» aplat op if vaa P.risgsli,
Uj do proof la 19éé vordon in hot gaasiigsto ««val bij} ä« sorsto
sontrols tf va® ?» vi«|«U op 100 ladlvlduoa van spint a«agot*of~
foa. 1» «l|n voor do feooogdo rssaltuton Am 1« »oiaig voofaijtoa
op 4« booapjoo gobvaoht.
Bl4 hat bssisn va» graflok 1 valt la do oor»to plaat» op» dat o*
ln dit soisoon oloohto Un plok ia do spintpopulatis lo govoost
(vorgolijh 1964). Boso plok ligt v©o* allo objooto* aaasionlijk
hofor daa la 1$£4 oa hooft vooral fcU objsot 1 A, B m C
<100» vaa f. oinn*fe»rlnus• 5Ä von F. rlofoli po? boe») ornstlgo
oohado aan hot gowao tosgobraoht. Do ooraaak hiervan noot gosooht
voardoa la do garing» hosvssltisid soofskijtoa« Paa rui®« 00a wmmê
na do introdaetio va» do roofaijt bogint do «pintpopulstis tonag
to lopsa. Zb 1964 gsboardo dit la hot ongunstigst» goval roods
na 14 dagoa* Do popalatio im» t.siogoli hooft alUladollJh ml
fcogsro vaardon bsroikt dan la 19*4« Bat io or hoogst waarsehi,Jn~
lijk do ©orsaak vaa dat hot oplat godttvoado hot vordsro soisoon
op «on laag poil 1» goblsvon.
Tusosa do objootoa on^rlin« (I00$¥/booa 9 3<$$/booa on 25&/boo»)
sido vsrsohillsn soosr oaxo&olaatig oa aiot 1» ovorooaotoaalag
ast do aaavaagspopalatio* Do infoetis vaa f. urtioas dia op
vsrschillends hoaoa goooaotato»*d wrd, sal ode hlowaa wol do
owmmk gowooot sija.
Volisdighoid»faalvs wordt ia grafiok 2 00a ovsrsioht gogovoa vim
do ho»s»a soado* P. ris«eli. Bij voxgollikiag ast grafiok f
wordt pas good daldolijk ho« «olaig do roof»ijton voor 22 Jani go*
daas hobbon.
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