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Phytotoxiciteit van enkele spintbestri.jdingsmiddelen in komkommer.

Kas A11 : 2 - 1972*
Inleiding.
Komkommers, geplant in het vroege voorjaar, kunnen ernstig beschadigd
worden door spintbestrijdingsmiddelen.
Voor de bestrijdingvan spint kan gebruik gemaakt worden van stuifpoeders, spuitpoeders en vloeibare middelen. De stuifpoeders geven
over het algemeen vrijwel geen schade, de spintbestrijding daarentegen
is slecht.
Spuitpoeders en vloeibare middelen voldoen veel beter, maar kunnen
vooral in vroege teelten, veel schade veroorzaken.
Proefopzet.
De komkommers (ras Sporu) werden onder normale omstandigheden geteeld
in A11 : 2.
Elke plant werd genummerd, per behandeling werden drie planten
gebruikt.
Er werd gespoten met een normale pulvérisateur (rozzle 1,65 mm)
bij een druk van vier atmosfeer.
De hoeveelheid spuitvloeistof was afhankelijk van de grootte van het
gewas, tot een maximum van

liter/plant.

In de proef werden de volgende behandelingen uitgevoerd:
1: Propagite 30 % sp.p. (Omite sp.p.-Ligtermoet) 0,1 % spuiten.
2: Vervallen. Het middel werd door de fabrikant teruggetrokken.
3: Tetranyx 20 % vlb. (Tetranyx-Asepta). 0,25 % spuiten.
Tetranyx is een nieuw acaricide dat (nog) geen goedkeuring
heeft voor toepassing in de praktijk.
Cyhexatin. 25 % sp.p. (Plictran-Aagrunol) 0,1 % spuiten.
Omite en Plictran zijn nieuwere acariciden, waarvan bekend is
dat ze in de praktijk veel schade geven.
5: Dinobuton 50 % vlb. (Acrex S-Agrarische Unie) 0,1 % spuiten.
Dinobuton is een van de oudere acariciden, dat in het algemeen
geen schade veroorzaakt aan komkommers. Op sommige bedrijven is
sprake van spint die resistent geworden is tegen dit middel.
Het heeft tevens werking tegen meeldauw in komkommers.
6: Water (controle)
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7: Vervallen (gebrek aan planten).
8: Propagite 30 % sp.p. (Omite sp.p.-Litermoet) 0,05 % spuiten.
9: Tetranyx 20 % vlb. (Tetranyx-Asepta) 0,125 % spuiten.
10: Cyhexatin. 25 % sp.p. (Plictran-Aagrunol). 0,05 % spuiten.
De laatst

genoemde behandelingen (8, 9 en 10) gaven in de nor

male concentratie (beh. 1, 3- en k) vrij veel schade, daarom
werd besloten een lagere concentratie ter vergelijking mee te
spuiten.
11: Vervallen. Er was geen vloeibare Plictran aanwezig.
12: Dicofol 18,5 % sp.p. (AA-Kelthane-Aagrunol) 0,15 % spuiten.
13: Dicofol 18,5 % sp.p. (AA-Kelthane-Aagrunol) 0,075 % spuiten.
1*f: Dicofol 21 % vlb. (AA-Kélthane-Aagrunol) 0,15 % spuiten.
Dicofol is een specifiek acaricide, dat al lang naast dinobuton
gebruikt werd. De kans op schade is groter dan bij dinobuton. Er
is een spuitpoeder en een vloeibare formulering in de handel,
waarvan de vloeibare het meest phytotoxisch is.
15: U.C. ¥+858 12,5 % EC (Ligtermoet) 0,15 % spuiten.
Dit is een nieuw acaricide waarvoor nog geen toelating in de prak
tijk is.
16: Dinobuton 50 % vlb. (Acrex S-Agrarische Unie) 0,1 % spuiten met
Coverite 0,05
Coverite is een uitvloeier. Uitvloeiers lossen de waslaag vein
een blad enigszins op, waardoor de spuitvloeistof beter over het
blad verdeeld wordt, maar waardoor tevens de eventuele schade,
veroorzaakt door het middel, groter kan worden.
Deze behandeling wordt vergeleken met behandeling 5 (dinobuton
zonder uitvloeier).'
17: Proclonol 30 % vlb. (Proclonol-Asepta) 0,12 % spuiten.
Van dit middel verwacht de fabrikant dat het de vervanger van
Tetranyx zal worden, in verband met phytotoxiciteit van de laatste
aan de bloemen, waardoor het uitgroeien van de vruchten wordt
belemmerd. Proclonol zal vergeleken worden met de behandelingen
3 en 9« Er is nog geen toelating voor de praktijk van dit middel.

1 8 : Cyhexatin 25 % sp.p. (Plictran-Aagrunol) 0,1 % spuiten met Coverite
0,05 %
In tegenstelling tot wat onder behandeling 16 vermeld is, meende
de fabrikant van Plio.tran dat de schade veroorzaakt door dit middel

- 3 verminderd werd door toevoeging van een uitvloeier. Vergelijking
met de behandelingen ^ en 10 zal hierover uitsluitsel geven.
Om een indruk te verkrijgen van de phytotoxiciteit van de middelen
werd ongeveer één week na iedere bespuiting een cijfer (0-10) gegeven
voor de mate van schade.
Hierbij is O-geen schade en 10-ernstige schade aan zowel jong als
oud blad (aan bladstelen, stengels en vruchten).
Met behulp van foto's (genomen 1 week na de eerste bespuiting) werd
duidelijk gemaakt hoe ernstig de schade was bij

een bepaald beoorde-

lingscijfer en tevens werd het schade=-beeld zo goed mogelijk omschreven.
Er werd een overzichtsfoto gemaakt van het gewas en een detailfoto van
een jong (links) en een ouder blad (rechts).

Uitvoering: 1202197^: Ie maal gespoten.
Behandeling: 1: Propagite 30 % sp.p.

0,1 % spuiten

3: Tetranyx 20 % vlb.

0,25 % spuiten

4: Cyhexatin 25 % sp.p.

0,1 % spuiten

5: Dinobuton 50 % vlb.

0,1 % spuiten

6: Water (contrôlé)
De hoeveelheid spuitvloeistof was 1 liter/3 plan
ten.
1902197^: Schade beoordeeld (beh. 1 t/m 6) en foto's
gemaakt van de schadebeelden.
2102197^: 2e maal gespoten.
Behandeling: 1: Propagite 30 % sp.p.

0,1 % spuiten

3: Tetranyx 20 % vlb.

0,25 % spuiten

*f: CyHiexatin 25 % sp.p.

0,1 % spuiten

5: Dinobuton 50 % vlb.

0,1 % spuiten.

8: Propagite 30 % sp.p.

0,05 % spuiten

9: Tetranyx 20 % vlb.

0,125 % spuiten

10: Cyhexatin 25 % sp.p.

0,05 % spuiten

12: Dicofol 18,5 % sp.p.

0,15% spuiten

13: Dicofol 18,5 % sp.p.

0,075 % spuiten

1*f: Dicofol 21 % vlb.

0,15 % spuiten

15: U.C. ^858 12,5 % E.C.

0,15# spuiten

De hoeveelheid spuitvloeistof was 1 liter/3 plan—
ten
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28021974: Schade beoordeeld (beh. 1 t/m 5) vein bespuitingen
op 2102
18031974: 3e maal gespoten.
Behandeling: 1 : Propagite 30 % sp.p.

0,1 % spuiten

3: Tetranyx 20 % vlb.

0,25 % spuiten

4: Cyhexatin 25 % sp.p.

0,1 % spuiten

8: Propagite 30 % sp.p.

0,05 % spuiten

10: Cyhexatin 25 % sp.p.

0,05 % spuiten

14: Dicofol 21 % vlb.

0,15 % spuiten

15: U.C. 44858 12,5 % E.C.

0,15 % spuiten

16: Dinobuton 50 % vlb.

0,1 % spuiten

met Coverite

0,05 %

17: Proclonjol 30 % vlb.

0,125 % spuiten

18: Cyhexatin 25 % sp.p.

0,1 % spuiten

met Coverite

0,05 %

De hoeveelheid spuitvloeistof was 1 ,5 liter/3planten
26031974: Schade beoordeeld (beh. 1 t/m 18) van bespuitingen
op 1 8 0 3 .
11041974: 4e maal gespoten.
Behandeling: 1: Propagite 30 % sp.p.

0,1 % spuiten

3: Tetranyx 20 % sp.p.

0,25 % spuiten

8: Propagite 30 % sp.p.

0,05 % spuiten

10: Cyhexatin 25 % sp.p.

0,05 % spuiten

14: Dicofol 21 % vlb.

0,15 % spuiten

'15: U.C. 44858 12,5 % E.C.

0,1 % spuiten

De hoeveelheid spuitvloeistof was 1,5 liter/3 plan
ten
22041974: Schade beoordeeld (beh. 1 t/m 17) van bespuitingen
op 1104.
Proef beëindigd.
Witte vlieg werd bestreden met pyrethrum (swingfog) op 0802, 1402,

2102, 2802, 0703, 1403, 2503, 0104, 0804 en 1504.
Resultaten: In de tabel wordt een overzicht gegeven van de beoordelingscijfers van de schade veroorzaakt door de verschillende
behandelingen.
De acariciden zijn daarin gerangschikt volgens afnemende
concentratie per middel.

- 5 Opmerkingen:
Schadebeeld en beoordelingscijfer:
Bij de beoordeling van schade is in hoofdzaak gekeken naar de
mate van beschadiging. Bij eenzelfde beoordelingscijfer
(zie tabel) hoeft dus geen zelfde schadebeeld te horen, al
zal dit voor een zelfde behandeling op verschillende spuitdàta
niet veel uiteenlopen.
Gevoeligheid van het gewas.
De gevoeligheid van een gewas is in de verschillende teelt
seizoenen anders en naarmate een teelt vordert, vermindert de
gevoeligheid van het gewas (stugger wordende bladeren).
Bij de beoordeling van de schade is hiermee geen rekening
gehouden. Deze proef moet' gezien worden als een vergelijking
van middelen, die op een zelfde tijdstip gespoten.zijn.
(Alle data waarop gespoten werd, zijn bekend en geven enige
aanwijzing over de gevoeligheid van het gewas).
Weertype:
«

De omstandigheden waaronder deze proef gedaan is, zijn niet
vermeld. Uit ervaring is echter bekend dat deze een rol spelen
bij het veroorzaken van eventuele schade. Ook hier dus alleen
een vergelijking van middelen per spuitdatum.
Oogstreductie:
Een komkommerplant kan een zekere mate van schade verdragen
zonder dat dat direct invloed heeft voor de opbrengst.
Doordat steeds een éénmalige bespuiting van drie planten
plaatsvond, was het verzamelen van oogstgegevens niet zinvol.
Over eventuele schade kan dus niets gezegd worden. (Als een
middel direct beschadiging geeft aan bloemen of vruchten, is
het niet geschikt voor gebruik in de praktijk).
Gebruikte spuitapparatuur:
De kans op schade zal eveneens af kunnen hangen van de gebruikte
apparatuur, de druppelgrootte en de druk, waarmee gespoten
wordt.
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Conclusie: In de tabel wordt een overzicht gegeven van de beoordelingscijfers van de schade veroorzaakt door de verschillende
behandelingen. De acariciden zijn volgens afnemende concen
tratie per middel gerangschikt. Uit de tabel blijkt dat van
de nieuwere acariciden Cyhexatin (beh. 4) de meeste schade
geeft. Zelfs de vruchten waren beschadigd, zodat oogstreductie niet te voorkomen was. Opmerkelijk is dat halvering van de
spuitconcentratie de phytotoxiciteit slechts weinig vermindert
(beh. 10). Of de vruchten hier ook beschadigd waren, kon niet
meer geconstateerd worden, omdat ze voor de controle al waren
weggesneden.
Toevoeging van een uitvloeier (beh. 18) geeft niet het door de
'fabrikant beoogde effect.
Iets minder, maar toch nog veel schade geeft propagite (beh. 1).
De beschadiging aan de planten is na de laatste bespuiting
(1104-1974) aanzienlijk minder (beh. 1). Het halveren van de
concentratie (beh. 8) blijkt gunstig te zijn. Beschadiging
aan vruchten is niet geconstateerd. Van de oudere acariciden
geeft dinobuton zowel met als zonder uitvloeier geen schade,
(beh. 5 en 16).
Dicofol (beh. 12, 13 en 14) kan enige verbrandingsvlekjes
geven op de bladeren. Het is niet aannemelijk dat er oogstreductie is opgetreden. Er kwam uit deze proef niet duidelijk
naar voren of het spuitpoeder minder schadelijk is dan het
vloeibare middel.
Van de spintmiddelen tetranyx (beh. 3 en 9)•> proclonof (beh. 17)
en U.C. 44858 (beh. 15)> geeft de laatste in het geheel geen
schade, tetranyx kan zonder veel problemen gebruikt worden,
maar proclonoï is zeker niet onschadelijk. Dit middel is wat
schade betreft te vergelijken met propagite (beh. 1).
Tetranyx, Proclonoï en U.C. 44858 zijn spintmiddelen, die
nog in onderzoek zijn, om hun bruikbaarheid als acaricide
vast te stellen.
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Tabel: Beoordelingscijfers van. de schade aan komkommerplanten + 7 dagen
na de bespuitingen A11 : 2 - 197^«

Behandeling

conc.

1 Propagite 30 % sp.p.

0,1

8 Propagite 30 % sp.p.

0,05 #

4 Cyhexatin 25 % sp.p.

0,1

%

10

"

25

18

"

25 % sp.p.

sp.p.

#
#

1202' 2102
7

10

0,05 #

0,1

16 Dinobuton 50 % vlb. +

11C4

7

6

3

5

3

0

10

9

8

8

6

#

+ Coverite (uitvloeier)0,05$
5 Dinobuton 50 % vlb.

1803

9
0,1

#

0,1

#

0

0

Coverite (uitvloeier)0,05#

0

3 Tetranyx 20 # vlb.

0,25 #

9 Tetranyx 20 # vlb.

0,125#

17 Proclonol 30 # vlb.

0,125#

12 Dicofol 18,5 # sp.p.

0,15 %

2

13 Dicofol 18,5 # sp.p.

0,075#

2

H Dicofol 21 # vlb.

0,15 #

15 U.C. 44858 12,5 # B.C. vlb.

0,15 #

6 Water (controle)

1

1

1

0

8

2

2

k

0

0

0

0

1

0

0 = geen schade
*

10 = ernstige schade aan alle delen van de plant (jong blad, oud blad
stengels, bladstelen, vruchten).

Cyhexatin 25 % sp.p.

0,1 % spuiten (beh. k)

Schade beoordelingscijfer: 10

foto 1: Overzichtsfoto van
het gewas.
De planten zijn ernstig, be
schadigd aan bladmoes, nerven
en stelen. De stengels en
vruchten zijn eveneens bescha
digd.

foto 2: Detailopname van een
oud (rechts) en een
jong (links) blad.
Van het jongere blad zijn de
bladrand en de nerven be
schadigd waardoor het blad
een gebobbeld uiterlijk
krijgt. Het bladmoes wordt
zilvergrijs van kleur door de
vele fijne verbrandingsvlekken. Het oudere blad is bijna
geheel verbrand, ook de steel,
waardoor het blad snel af
sterft.

Propagite 30 % sp.p.

0,1 % spuiten (beh. 1)

Schadebeoordelingscijfer: 7

foto 3- Overzichtsfoto van
het gewas.
Over de gehele plant zijn
verbrandingsvlekken waar te
nemen, de onderste bladeren
zijn soms totaal verbrand,
boven in de plant neemt de
schade af. De jonge vruchten
zijn gaaf.

foto

Detailopname van een
oud (rechts) en een
jong (links) blad.

Het jonge blad vertoont enke
le verbrandingsvlekjes aan d<
rand. Op het oudere blad
zijn duidelijk vrij grove
verbrandingsvlekken te zien.

Tetranyx 20 % 0,25 % spuiten (beh. 3)
Schadebeoordelingscijfer: 1

foto 5: Overzichtsfoto van
het gewas.
Op de foto is geen schade
te zien. Er was echter hal
verwege de planten wel scha
de (enige verbranding) op
getreden.

foto 6: Detailopname van een
oud (rechts) en een
jong (links) blad.
Het jonge blad is niet be
schadigd. Op het andere blad
zijn fijn, gespikkeld ver
brandingsvlekjes te zien en
de bladrand is eveneens dui
delijk beschadigd.

Dinobuton 50 % vlb. 0,1 % spuiten (beh. 5)
Schade beoordelingscijfer: 0

foto 7- Overzichtsfoto
van het gewas
Geen schade aan het ge
was te zien door de•be
spuiting. De verbrandingsvlekken op de onderste
bladeren waren al voor de
behandeling aanwezig.

foto 8: Detailopname van
een oud (rechts)
en een jong
(links) blad.
Beide bladeren zijn niet
beschadigd. Op het andere
blad zijn wel duidelijk
residuvlekken te zien van
de bespuiting.

Water (controle) (beh. 6)
Schadebeoordelingscijfer: 0

foto 9: Overzichtsfoto van
het gewas.
Geen schade waargenomen na
de bespuiting.
De verbrandingsvlekken op de
onderste bladeren waren al
voor de behandeling aanwezig.

foto 10: Detailopname van
een oud (rechts) en
een jong (links) blad.
Geen schade te constateren
aan de bladeren. Op het oudere
blad zijn heel vaag residuvlek
jes van de bespuiting te zien.
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