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Boor kot dopa*to»o»t vaa landbouw «»A ik ia staat gesteld onige «km lai
laad door to brengen. Vanzelfsprekend 1« dit am op partje gas-told. SMI loti
I« dit vivklljft 4at Taa 12 Jtali tot 4 Aaguatua 1951 tassé»* waa «a na ta
gua of Ai swefma-ta* Blepharidopteras angulatus, v» kot fro&tapint œk enlge
betekenis .la» hebben bij 4a beatrijding tn ket kaaapint*
Sa betekenis -«m B» angolatus *•«*•# fruitapint wordt onderaocht deor K»J« S*
Collyer, die cmder leiding ran Dr A*. M. Haasoe (Bast Kalling) werkt» op kat
-v«ldlaboratorinm forter*a Fa*a ta Cfeoat Braxtod a* Withaa in Saaeau Sit •ol4~
laboratoritxa ataat op ket terrein mm aon grote fruitkweker(M* bijlag» 1 m ^
1). Aangeaian ar behalve «rar '4a roofirants ooie andere indrukken «4ja opgedaan»
•ait dit ^araleg la 4 dolon «Itm«
* * Hf
iffffy yft
XX • gniJO bijaonderhadon «ong hetaork ai "' '
'
yfWi ifw iffflUi.TOiiifiauat
"b®»«**»»**«»»"
»OggOR OfOJf m lttM|
medewerking* 4âs.lk atnaffla ut
n vaa bj, y>TTj*»r ia tot- M jwtii»i
•KT Map Mgm KwlBgtB* AMI OWROX fMVlNU OH ttt w i1aaHWWt S1J lltlOTa
•ezaeld, dat il nooit vor fieta naar Iwt toaaatambedrijf, mar aan proefje «Mil
genoaon «a dat + 7 *•> m het laboratoriua mm.vorwijderd» behoefde ta gaaa* '
X» bracht me er om de «Uave dag vat «en «ato. Ut het verslag hoep ik dat
mft— ftaT., dat ara tw*»r
* *****
ovar kat aark axi 4a
atreak aededoelde.
Beordat Ar JU X. Maaaaa gedurende 4a gelei* maand Mi side na, waa ik aiot .
Suft wl
J83kB®ELS Wm% «MMR vB
fw^iwrmmf
Ctodat uit Sagelee pablieatiea (l)f {2} Iwkend iat dat Ble^aridoptezaa
tua ia appaUwKWgaarden aoaa een vrij belaagriike rol apealt ala roofVtjiByi
•mi kot fïmitapint (üet&tetraiqrt^as ulBd) lijkt kat helasgzljk « m la Ém»p
of dase m»ta ook enige betekenis kan kobben ala isotciland wm 4a luwa^at
{WÊfima&ÈKm «rläLoaa}* Hu Tlol 4a aaadaokt Jaist op B. aagalataa omdat 4aae»
ala ei overwin-tort en aet hot afwttm van do eieren rooda la. Jb^ntui (2);
w»4t begeonen* lo B^igolijkltoid beataat dota, dat.bij 4o algenoen gMft9i«
aajaarebeatrijding "ren kaaapint, de eieren •*& B« aagalataa geapaard
acDe rrij aàgammm Tooxkaaenâ* roefrijand •«» da kaaapint tot a^Lntetes
(StotâMonta
wordt bij een tmjaaawlMS-fecijding -ran de kasapiat*
neer êa»e adet met AaoTwaaooa plaata boeft9 «tl gedaed« In kot pnl dat éê[
eieren ran 1« sogulatoa ia liet najaar niet gedood aijn en die van de apiat
beataat do kano éat 1» aagala^Mi in kot keoendo aeiasoen bij een oytal
ting êaso op e«i laag nlvean kan houden» Waxm»&T dit niet ao ta «r boa
noodaakelijk «ordt9 daaa aal aagegaai knom worden of spint dan ml Mm
taa gavooligor'voor AaobMuso«» ia.' ia B. angolais na de behawdaling nog la :
•oldoraêe awto aazmezig den ^ aal het aantal malmi dat imlwmtmm gebesigd aa^t
worden «ollioht geringer sijn9 daa aaanoor éaao loeffijaoi er aiot wm»
IriUeaMjlat «itslsiitend met een roofrijand bestreden kaa «orden» lijkt aoer
xbi «Elderstaande gold '•oor t951 torn Asobenseen nog *t enige epooifiek» wgÊmth
aiddol

onwaareekijnlijk, maar kij aanwesigheid vaa roofvijsndsn kan welliaht ket aaa«al Misai dat bestreden meat worden, verminderd wordeii. Bit brengt vanselfsprekend an koatenbesparing nat slok mede.
Zn kat bovenstaands ia speeiaal gedacht asa spint bij persiken, pxuimsn an
druiven* tat da »agelse ondersoekingen la bekend, dat 1« angulatua kaal goad
op kalteapralmea kan leven. Bij glaapersiken aa «prulaan doet stok nog da moe&»
lijkheid voor, dat veelal aan bladluiabeatrljding nodig aal sija« waarbij da
B* angulatua ook gedood aal worden* Waaneer ar gaan alaran aanweaig sija» waar•aa aaa kan verwaokten dat aa aiat gadoed worden, aal daaa vanta weinig kana
hebban (2). luitan sija er praotieok kat gehele jaar door alaran (5)* Äj drai»
ven komt gaan bladluie voor, maar af B* angulatua »ich 09 dit gewaa gaad aal
eatwikkelea la aaa aiat bekend.
Kr H. B* Auatin, hoofd -ran kat veldlaboratorium, ateIda mij la da gelegenkeid
tot kat aaaaa ran ami paar proeven, terwijl Äes S. Collyer aij alla laliektfc*»
gaa ©«trant B* angulatua veraokafte.
Sa aerate inatantie lijkt kat nodig do volgends Tragen te beantwoorden!
A. 3edraagt B* angulatua slok t.o.v. kasspint hattelfda ala t.o.v. fruitspint?
B. Kan B* sagalatas do koge temperaturen onder glaa verdragen?
A. Teneinde aa te gaan of B* angulatua sioh kan voeden aet kaaaplnt la doao
wants gaaet op tomatenbladeren, die door daae aplnteoort waren aangetast.
Xa een bloempot (»et saad gevold) werd eon door aplat aangetaste tomaten*
scheut gaset« Baar overheen kwsa een aoort lampenglaa, dat Tam koven aet
gaaa was afgedekt. Zie figuur 1« Omdat kat la verband aet oannibaliams alet
jX mogelijk is vele dieren op Mm. soheut te brengea en kot
took gewenst leek aet.aeer dan eea paar exemplaren te
«erkent sijn eek doer spint aangetaate tomatenblaadjes
ia glasen buisjes gedaan* Bovendien kwam ia leder kol»je 4én «saté* Boor eea opening ia de kazk» die aet gafts
afgedekt was, «as laoktverversiag mogelijk* Teor 00a»
trftle werd la •ersokllleade kalsjes aet eea appelblad
oa frultapiat ook eea waata gaset. Sie tabel 1 m 2«
flit tabel 1 blijkt» dat S4n waata vaa 17 A>U t^K 5 Aaguatua op eea tomaten*
soheut keeft geleefd. B*i* 17 dagea. Br la uitgegaan van 6 exemplaren. Brie
sija er doodgegaan reep* aa f9» 14 en 16 dagenf 2 sija soek geraakt*.
Wit tabel 2 blijkt« dat 4 wantaan van 17 wt V* 4 Aagastas in kalsjes
kobben gelaafd. D.i. 18 dagea* Brie ervan aija gevoed met kaasyiat» die Hdi
op tomatenblad bevond« Btfa aet fmitepiat op appelblad. Oorspronkelijk is
begonnen met $ wantsea» die slok met kaaaplnt kondsa voeden ea f wantsen*
die slok met tmitspint kondea voeden. ?aa de eerstgeneeade 9 waataea gingen
er 1 dood en sija er % naar eea kas la Htkan (sla later) gebracht. Tan è»
7 op kst appelblad giagea er 6 dood* Appelblad droogt In boiajea welllekt
«at eerder alt daa tematenblad ea de spiataantaating vaa de tomateablaadjea
was kogor* Tsaselfsprekaad «erdea tomatenblaadjaa ea «-sekeatea oa appel»
blaadjes rsgelmatig ververst*
Sat proefje werd Ingezet met Blepharidopterua larven vaa ket Ie ea 2e sta»
dium. Va 18 dagen hadden se ket 4«
5* stadium bereikt, sowel op tsmstoi»als op appelklad*
®»t ia vereokilleBde malen waargeaomea» dat B* angulatua ksslg «as kaasplat
uit t* sulgea* Bemaal werd eea soer kleine made leeggesogea*
B* dn kots meer te «etea te koaen.over de vraag of B* angulatua kastemporat*»
ren kaa verdragen, was Hr X« B* Austin se goed om eea gelegenkeid te soelwm
vaar do proef genostea soa kanasa worden. Boso werd gevoadea In eea twurtwi
kas van Mr Spmnt te fltkae» 4 7 km vaa (treat Kraxted gelsgen. tn dit kaeje
werd gom» spintbeAtrijding uiigevoerd, soals ia andere kassen* Bit soa tmneet voor do proef sija geweeet*
Br is weer eea door kassplnt aangetaate tomatsttsekoat la eea bloempot mot
saad geplaatst* Sit gekeel is ia oen.inseetoakooi geset* Sr werd met t kool«

(dt 4 Bijkanten ran gaaa, da korenkant ran glaa) gaaaskt# in lidkn kMi
knMB 2 Hantaan* 9« beide kooien werden la da toaatenkaa geplaatat* Later
wardan la dasalfda kas ook nog aan paar taiajra met waataan gelegd* 21*
iilil 3»
t&t takel 1 blijkt» dat 4é& wanta rm 18 Joli t/a Mf JfeH op ««a taaataaaokeut ia een kooi in aan kas kaeft gelaafd* 1*1* 9 dagen* Br 1« uitgegaan
ran 4 «aMiplasmu Drie raakten ar aoek, Op een toaatanklad in een taiajt
ia da kaa kleef één wanta ran 20 lall V» 4 âagaataa ia laran* 5*1* 15
gen* Br ia tegenaan aat 3 aamplaren, 2 erran gingen dood, waarklj êm
door te grote roohtighaid ia bat kalaja* Sa koogete genoteerde taaperataar
tna 29 6» Saaa aal» aangeaien ar ataada m • tl «rar ia da voonldAai la
geaontrolaard, ook aog «al lata keger alja gaweeat, dook doordat kat kas»
Ia ataada min aard gelaakt* kwamen ar aoolt extreeta koga teaperataren
•oor, Collyar (5) meldt ia 1992 aan grata atarfta waaaaer da teaperatanr
v„.-, ,, |«V n 1^4
WriB Ji W IM«t
n

Aangeaien kat niet gawanat leak da praafjaa Mi kat rartrak naar laaldwljk
gahaal af ta kreken an kat ia Sellaad welliokt vaal »aalte nat sioh nee 10«
krengen daar B* angulatua ta aooken,aljn aaa 7 tal waataan meegenomen. 21a
takel 4*
Dit takel 4 blijkt, dat 3 rolwaaaen en 1 bijna rolwaaeen exemplaar apaadig
dood alja gagaaas* Haa 1* Collyar had al gewaaraolatwd, dat bijna rolwaaeen
aa rolwaaeen wantaan da beperkte ruiste in aaa kttla|e alaekt rerdragea* Tafr.
dar kHjkt alt takal tm4 datt
Vanta no 2 in aan kala in kat lak« 19 dagea leefde ran kaaapint op tonatanklad*
Vanta no 2 ia aaa kala in kat lak* 1 dag leefde rm kaaapint ap konanklad«
Vmta no 2 la aaa kala in kat lak* 2 dagea laafde ran k&aapiat ajfcwrtu—•»»
klad*
^
Vaata ao 2 la aaa tmfcr in kat 4ak» 9 dagaa laafda rm kaaaplat op
klad*
Totaallf
Vo 2 groeide la dia tijd ran kat 2a atadiua tot £
fwee andere exeaplaran no 1 an 3 leefden raap» 22 aa 23 dagen rm kaaapint*
Opgaaarkt aaat »eg worden, dat kat raar B* angalataa saer aœilljk la «var
koaaakladarea ta lapaa* Bit ackijnt of da taraaa aiat loa kaum kenen rm
da Ûàae kaartjea op kat klad* Bin ewaplaar (aa 9)kan da prokoaola (naaddelaa} salfa Mat loa krljgaa* Op keakoanerblad kaaaaa deaa waataaa katar
lopen, naar aiat ao anal àla op appal-»* pruiaeiv- af tonataakladarea*
Bit la niet aagalljk alt daaa orilnterende proefjee rergaaade aonolaaiaa ta
trekken, maar.rij menan «al ta otogen raata-fcellen dat«
1 « »toifiMMwtaMT
itoh Mm
pf)>wwjirt fi yft to
iffii•wms^m
iffwuf fuwfir Ui» „tmiifirt mi
aan mâtine kaataaaarataar ia fla aoaer aal rerdraiS8fcÄ2>iJS>ffiüSäöfißy^
\

In aaaalaltlag kiaraada ia aog nagegaan, af W angulatua la kat Vaatlaad
kuitaa reorkoert. Ban paar maal aljn onkaapoten «ff aleekt keapoten kc»ea
deraookt. Ba rolganda wantaan aarden toen aangetroffen«
14 Septeaker 1951* P* ran Itaardaa« Kaaadljk 1#« Op appal»
Vakia aptaraa
3 aaiMplaxan
reraaadalijk ïkartoooria
2 axmplaren
Fkyaatooklla dwaatoz^a 4 kempIuwb
latkaaorla allviti«11 t MaaiBlaaa?
raraokaid4Ria iatkoooria (aagalljk A« t**mxam) aa Orlaa axeaplaraa
14 Saptaaikar 1951* A* OXatkoora« Haaadljk 459 Qy appalc
1 m daaataxoa 4 aTiMinleer
Fkjrtoooria
1
£rgaa
1

4»

>ooria tnci
1951* troefetatioa, laaldwijk. Op
(kalten)*
•eraaedalijk Fhjrtooorie
1
vale iatkoooria oxeaplaran.
•p*ama*
Lbroekweg, loneeleradijk. Op poor«
90 Sopteakor 1991« I.Ti 9* Jong, Middall
tilopkoroa perplasaa
•armoedelik fkjrtooorla
"
?
een enkel Aatkooorla oacanplaar

Op aipili
lijk fkartooorla
Dr H. 9* iUtt (Laidan)
(lolden) «m
«aa *
«o goad da ajnaa rm da waataoa node te delen an
tevena, da* Vafcte apteraa aan roofwaata le an iatfcoooria ailvatiaaa toateedo
lijk ook. Xaohnorigrnefetia kont op berken roor en Phyaatoohila op meidoorn. Of
daaa laatata aan roofoaato'ia, ie Mat bekend.
Hoewel ar äst» rtij "faal wantaen werden aangatroffen, «area er alaekta 2 »—»•
plaraa ran 1» aagnlatua H4* Qu ws behoorlijk quanta» roor proovoa:ta VaWA1111
aalen aal «aaraokljalljk vxij aoollljk aijn. Beide exemplaren atja helaaa
•*14 opoodig dood

St.
Do normal« koaottiag vaa dit entoœologUche Teldlaboratorlu» (foto 1) keataat
ait 4 paraonaai Kr lb 1» Aaatla, Kiaa B. Colljrer «a 2 laboranten. Ht do hie*
onder aangehaalde publioatiea (1 t/a 3) blijkt «aa* «ij «iah
•aa
Werktijden 9 u - 1 u en 2 u - 5 ta* Zatordago 9 u - 1a,
Bijlage 2 geeft een chronologisch overaioht vaa da bedrijven, dia Iwaeokt
alla aa op 4a kaart (bijlage 3) ia da ligging aaagegevoa.
üifrnTfafim m
Bit geaohiedde daar aan ««art «okoxa onder oalge appeltakken ta kottdoa «a
dan nat aaa atok tegen da takkan ta kloppon* Chi beaokadiging ta voorkoaoa
«aa da atok raa aaa raktaroaAnXool vooralen, lit ba«waar ran daaa methode ia,
dat ar door kat klappen vruchten af kunnan rallen. Ba opgeraagen Inaaataa
werden reraaaeld daar sa atuk voor atuk ia aan boia naar klaaea ta aolgea
(«ie fig* t)» Boor At knrk, dia slab op da kala tenait op aan aadare kola
ta satten» ward rarmeden dat »aal iaoootea kij alkaar kwaaen.
faor kat vorsaaaloa raa roofrijanden «ard regelmatig aaa vo*.
waarlooad booagaardje aat appela aa poxoa te Maldon («ia bij
/^r
lage 1, no 2) keaookt. Xa Great Braxtod (aia bijlage 1, aa 3)
aa op aaa kapaald peroeel raa Porter*a fàzn «ord X* angalataa
uerenoeno «uige malen vorsanoXd i«r«a« kot
"•
Xn Writtla «ard daaa roofwaata ook aangatroffaa. Ito krijgt da
* 1« jagttlataa ia dit »Mad vriJ alaeaoon en ln
: igaur 2»
werden plvaoaaa of kijaa
1* *Oi
rolwaesen exemplaren aaafatroffan. Bat aoralw Talvaaaaa I ia 31 Juli gaTondaa.
lit la try laat* Xa tf|1 mui allaa laat» Ja kot voorjaar koglaaoa volgeaa
Collyer (2» 5) 4* oianra ran B. aagalataa oiad Mei alt to kaamt oa dit kaa
•oortâaroa tot ia Atli* Aangeaien apiataijtoa al + half ApsiX (6)kaaaoa
aokijne»y kaaaoa doao daa aX koaokadi^iag imw—g Sakkaa gabraeht voordat
B. angnlatua nattig «ark km Terriohtenj de aoaate apintaiaren keaen aokter
paa ia do 3o of 4o «tok TOR Hai ait (6).
lokaXvo 3* aagaXataa «ardoa or to XaXdni aog wlo roofmataoa vaa oplat ia
een vrij groot aantal aangetroffen. Bit wamt

Serai* àafcam 'Waarop volwaaae»1
Anthooeridaei Jnthooorla
Oriaa
Habldae
t SUiaoerua aptexua
Xirldae
t PHophoroa perplesta
Phytoooria ulmi
Caœpyloneura virgula
Oribotylus
eapnua mirlopterus
Maleooeoria chlorlsona
PisJtlu asiHguus

mâÊumàMÊÈm^.
19
I Angaetua nog al«*
12 *Oi
19 Attt
19 tfali
12 JtaÜ (verschijnt altijd vroeger
dan &» aagolataa}«
20 JWJ. ta Great Braxted
t At«awra 4a»»
12 *rti
12 *01

25&M
Contrôle data 12, 19« 25 Jttffc* 3 kguit»* SU desa roofwaataea waa aak ta
«lau» dat hat aantal exmaplarea dat volwaeeea wordt la da 2a halft raa Joli
atarie toenéant. Anthocoris «a Oriaa overwinteren als imaginea aa worden Mlj
•an winterbeatrijding met Uni gedood (2).
Ir waa aan mooie roofwantaeaveraameling In hat veldlaboratorium aaawesig,
waarmede da gevangen exemplarea vergeleken konden werdea. 33c kreeg hat »ata
riaal «HB da aalf gevangen eaoemplaren op ta aetten. 2a «ija »oe aaar Kollaad
Opvallend la, dat gedaronde tot gekele verblijf alaehta Maaaal aan Ingaat
daa schadelijke waate, wird gevangen. Op dt beaoehte bedrijven kwam Pleaieoorla ook alot voor#
*• frlmfti»!!
t» Müh ,1t., fffHiffr*
Heronder la gatraoht apeeiaal lata med* toedelen van da methoden volgeae
vtlki «otdi Minxlc% * lot •oljranda viid MfiSMÊSiftii

^m^Wijyro:4. ?7^

-pol
tan« In hat verwaarlooade boomgaardje ta Balde« ward la hat gahaal go«a
bestrijding toegepast* Alle 4 warden regelaatig op apint an B.angolataa
gecontroleerd, 0p da bespoten bedrijven waren geea onbespoten oontxÜea«
Op bedrijf 1 «a 5 werden 8 bepaald* appelbonen raap. Laxton'a Saparb aa
0«x*a Orange Pippin geooatroleerd* Op bedrijf 4 waxm 2 vwldjos waa 9
appelbomen (Woroeater Peanaain) en 1 veldje van 8 pruimen (Baaiaoa,a)«
9* ooatrôle van B* angalatua geaoMedde 1 x per 14 dagen door 8 takkea
per boom 3 x met een atok te bale!l«p9S&, da roofwaataea op te waage» aa
te teilen«
teneinde de aplnt ta ooatrolerea werdaa na elk tor 8 bomea 1 x per 14
dagea 16 blaadjes Tan een bepaalde ouderdom la goed gealoteta iootjia
versameld« Slreot aa «aakoiat op het laboratorium werden da blaadjee ttt»~
^ «en wit papier gelegd «a door eea mangel gehaald« ï>#i. de aogeaaamda
"af&rakmethod*" on «plat te tellen (1). lat voordeel la dat er grote hoe
veelheden op 1 dag kaanen wordaa verwerkt» Bet la mogelijk aan Aa hand
van da afdrukken prooi** kat aantal Jdjtra en elerea dat op de ender- «a
bevensijde m het blad heeft gesetea te teilen« Bat la routdaevark, waar
bij het eerat wel evwa laatlg la de afdroldsen raa de elerea ea pas vftgokomea larven alt elkaar te
Wt9y giimfl|mr iff f|flffl, ii>| .^wff h
M^Jugas» Sr_T»fd ook
|l
l
l
l
ll
weinig «plat aangetroffen» Alleen 'op bedrijf 5 kwamen ealge mijten ea
m rH$ groot aaatal eieren , a«l* 50-130 per blad, voor» 9e tijd tuin
de 3* on 4a Parathionbaapoiting waa te laag geweest« XIj «ea aterke aa
taetlag koanea er wel meer daa 1000 mijten • elerea per bladjdja« 2k
het verwaarloosde tweegaartje te Malden kwam B* angulatua
angulatu wel voor. Bij
de varaohillaada «idereoeklagea ie gebleken, dat 3* angulatne gevoelig

*
1« weor Bund«, Yiootlae» Aaobenaeen (2)» B®f (5) oa
*)• Welk» Invloed hebben de niwit aoariolden op da apintaantaatin* oa Iii
^ . . •• • • • ' ^
TT
jlage 1» M i} vu met 7 aoarioiden een proef opgeset* 9«
proef «m là 4-^oad, or waren dos 20 veldje». Ieder veldje beatead «it
18 fcoMa (aie bijlage 4)» wu«waa do 4 «iddelsto til»«* voor oontiilewaarneaingen werden gebruikt. 1 x per 14 dagen on 6 x gedurende At gahal*
aomer werden waarnemingen ^ gedaan» waarbij »pint on roofvijanden op 4»
bovenbeeohreven wijsse werden gecontroleerd* 17 Jali «aard voor do 3« x
getold. • •
Behalve op date wijae word sog op ooa andere maaier nagegaan hoe gm1
het aaatal B* angulatua exemplaren op de bespoten bomen waa. Bit gebeurde
door M5 êCa boon alt ooa raadxij allo inaeeten to dodoa aet betalp van
pyrotferaa, die oord verneveld. D.i. het sogeasamde "knook doaa effeet*
(3)* Est oord ook enige aaien per ooiaooa uitgevoerd» Allo iaoooton wm*~
don opgevangen op ooa swarte dook oa daarna werssaeld door se ia liet bt~
•en beschreven buisje op to auigen. la liet laboratorium oordon ao goeorteerd« Allo onbekende iasootea aoadoa tot do winter bewaard worden aa
gedetermineerd to aordoa* '
'
ïoepas-i Spintboetrijding Aaatal wersaaoldt B* aaga*
Qolnmikto aiddolen
latas osceaplaren aa hß%
sing '
^ao^ doaa effeot" waa
26 AOi
A* Parathion, 0*01 f 11 Ami •t boste
0
22 Juai
B* Paradon» 0*00§ i» 11 Aai als A
«9
'

• mm o*i $
e* Bar 300» 0*01 $

B* s 838» 0.01 $

11 Aiai goad
22 Ani
11 Jteai 2 maal spoitoa
22 Aaai wat nodig

t
19

B* Earatkaao» 0*0^ i 11 taai weldood niet» or
18
22 JVsdL waren eieren
gooa "knook down offtotM
F. lütioide 9*3» 0*1 i11 Axai goed
toegepast
9* $m9 o*i $
11 Ami weinig spiat
n
Xa andere Jaren wordt do 1e beepuiting ia do 1« dagen van Juni uitge
voerd. Bo 2o bespuiting toIgt 10-14 dagen later (9). O.i. lijkt dit tak.
laat* Xa Bederland wordt begin Hei al geadviseerd te opuiten.
Ben oaheippotea contrôle «a« er aiet* ©ver liât geheel genomen «ao do
apintaantasting meer laag ia doaa proef* Dat B« angulatua WJ A niet m
HJ B «ol aanweaig was, komt doordat Mj A 2 maal not do normale ooaoea*»
tratie faratkioa ie gespoten en bij B alleen vroeg 1 x do fcalva aaaata*
tratie* Bet aaatal varaamolda 1* angulatus exemplaren was laaf* Xa 1950
kwamen er uit Sên boe» soma wel 600-1200* Bo enige iaoootoa» die aoa
gedurende Iwt "knook down affeot* aiet wegvliegen aija kleine aotJo«»
6198 toeft ia 101 (oa ia do voorgaande jarea) blijkbaar aal voldaan»
vaat Iwt wordt Mor en daar aa (10) ia do ps?a«tijk toegepast ia Sssox*
Bij Wertester on J» Grieve en enkele minder belangrijke variBteiten trad
plaatselijk eohter beschadiging op (11)* lot dood spooiaal dt epintelereo
Zoals uit ft tabelletje blijkt, kwamen 26 Jfali aa gebruik waa dit middel
nog do
oe meeste roofwaataoa
roorwanieen voor«
Iff?
jm
Teneinde
»de iota
iets meer owor hot aaatal gene
generaties por Jaar waa dose roofaijt
do spiat te weten te kocen, werden op 2 wwraohilleado plaataea 1 x
por 3 dagen ooa groot aaatal pzaiata (appol)¥ladoroa wersasMild* Bet aan
tal rooftdjtoa en eieren daarraa (dose aittoa op do haroa waa do hladt»
rea) word aot Malp waa ooa hiaooalair getold* hm» soorita vooftaijtaa
kwaaoa op doao «sAospotoa iMMsea rogelaatig woor, a*l* XphidaliMi (typfel*»
dresias) tiliao Gtttes* «a Stialat aaortpliilas Baaks• S* tpoofi* Xa hot

laboratorium werd getraoht ^phlodroau« in Petrischalen te Içweken, maar
dit leverde nog moeilijkheden op l.v.n. bat w»glopen van des» geer bewegelijk» mijten* Tan beide soorten ia wor vergelijking «en preparaat mee
naar Heiland genomen* fer aanvulling sij Mer vermeid, dat fyphlaäxoH«s
ook regelmatig M.j kasperziken in bet Zuidhollands Olatsdiatsiat voorkomt*
Be rol die dit roofMLjtje daar bij de vernietiging ran het perslkmijtje
(Pbylloooptes ibcketii) speelt, ie mameer tiet in het aantal gedode dieren
wordt uitgedrukt niet onbelangrijk. Vooral in de herfstmaanden kan een vrij
groot aantal exemplaren dat gaat overwinteren norden uitgesogen. Saonomlsoh
besohouwd ie de betekenis ran desa biologische bestrijding Tan bet persikmijtje onbelangrijk, omdat P. fookeul so gemakkelijk chemisch is te beatrij*
den* Bij druiven, perziken en glsepruinen met kasspint siet Mm fyphlodromaa ook wel, maar bijna steeds sleoltts enkele exemplaren* Sen fjrjÂlodMM»
die we bij pereiken in Zoaterwouda vonden, was volgens de determinatie van
Hej. Colljrer f* masseei. Ta» een naverwante soort bij persik (aangetast
door Phyllocoptes) te Naaldwijk kon Hej* Colljer de nmm niet vaststellen*
&)* loa is de levenswi.lse van ConwsntaisT (4).
.
Beis» roofvijand van de fruitspint, die tot de fandli« van de Conioptarygidl
(Heuroptera) behoort, werd op gewortelde appelsehe«ten in bet laboratorium
gekweekt* Be bladeren, die voor bet ^rphlodromus ondersoek werdan vernaiU
werden mete«« op dit insaot en sijn eieren ondersooht* Bese roofvijand van
spint is ons in het Zaidhollanda Qlssdistrlot niet bekend*
e)»Indien Pastor tegen spint wordt asbraikt* ondervindt B» angalataa eg dan
J " ••1
nadelige
Set bovenstaande word »«gegaan met jonge geworteld appelscheuten in pot
ten. 14 Bagen voordat de froitspiat op de bladeren werd gebraakt, was bij
de helft vaa de planten Bestes gegeten. Br waren 4 Planten groepen«
10 straten + Festox XXI fruitspint + 1* angulatas
10 scheuten + Bestox XXX•fruitspint
10 scheuten + fruitspint•1* angulatus
10 soheaten * fruitspint.
Blepharidepterus is pas op de settenten geset toen er sea spintaaatasting
was} t roofasata per aakeat* Aanvankelijk liepen vele wantsen wag* Set ia
bekend dat se, naarstate se verder in ontwikkeling sijn, ntstelossr worden»
Of het SUMM beeft gehad toen er glasen oyllnders, ast gàas afgedekt, ©ta
da eoheuten werden geset, is aij door bet vertrek begin Augustus niet bakend* Tolgans Bippeiye.a. soa Sohradan (Beates XXX) wanneer bet in da grond
gebruikt werd of op Kopplanten gespoten goed resultaat geven tegen fttea»
nyohus telarlus en B* angulatus niet doden (12)*
3- 14«*
Boor da onderzoekers van bet veldlaboratoriuua worden geen adviezen aan de kwe
ker« gegeven, maar bet spreekt wel baast vanself, dat de eigenaren van de ba»
drijven, die regelmatig i«v*a* de proeven worden besooht, ook wel eens infovseren wat man v«i da spint of een andere plaag dankt*
fa Haldem garden bebalva fruitspint ook Bryobia en nog 2 andere a&jtensoorten
aangetroffen} oen roodgekleurde fenÉLpalpus en een klein donkergekleurd mijtje dat aan een kevertje deed danken en vermoedelijk tot de Orlbatidaa (faoorn~
mijten) befeoort* Waaneer Bryohia of fen&ipalpus slok op de bladeren bevinden
kunnen desa niet worden gemangeld* omdat dan da vlakken van da 3 soorten mij
tan niet ait elkaar gehouden kunnen worden* Terder bevond sieh te Malden nog
een Eriophyeo of Pbyllaooptes mijtje in gering aantal op de appelbladaren*
Bagohadiglrvg bierdoor kwam nist voor* Mej. Collyer is ook van mening, dat
9!jr?hlodroatts aioh met dit mijtje voedt*
Tolgens Xej* Collyer kam bet m van de fruitspint soms na f inplaats vaa 1 ver
vellingen volwassen zijn. 2ij kaaspint bobben we dit nooit waargenomen*

^Ukjta om vlinders a? ta satton (si« figuur 3} mzw handiger ém
m.a ta Naaldwijk tat gebruikt sija, Baia plaakjaa aa de lamlnitMR ait

pe^fiû\ mu*.
Tigtitir 3#
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flji—• rtfa UKWSig^Aid O^ luit TftlUli ffitoTttfriT* W aard
i*% fa|it iA
het mit «as opgetredon. XeJ* J. Orovoa,die in Baa« lalltag
ontving toen borloht, dat dit Capua retioalaaa (Adaxaplijraa wiwiV
é)
« la «fi» EntoaoloaiaVa Monthly Ka«asine" ia er «oi<*w van «aaaakt«/^
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1. I Mt la een apintalddag. dia in tot
ta Writtle w«TgäHSa^besooht (sie bijlage 4)* Sa de
F. B. Tabbs (directeur van tot Baat Mailing Proefstation)
«vorsieht vaa êa spintbestrijding in de loop «ar tijden. Aanvankelijk
•toad da «interbestrijding to hat middelpunt ran âa belangstelling,
blaak dat 4»sa gaan afdoende resultaat gaf, aard âa seaerbeatrijding balangrijk. Berrie geeft «aasteer hat af *t Juiste tijdstip «erdt toegepast
aal goad resultaa^egen da aatieva atfdia» maar doodt ia eieraa niet. Sa
laatata Jan» «aardt fMl ondersoek v»ni«kt «var nieuwe ajrnttotieeto aaarioiden an ©ver da roofrLjaadan van tot spint. Ir *febbe aoht hat nodig,
dat aaa nieuw spintbestrijdiagaaiddal niet alleen op sija aearicide
klag aardt ondersoeht maar ook op te verklag ten epsiehte vaa i
ia apiat.
(choaioua vaa tot Baat Mailing Proafatatiaa)
Ik.dMi
*1
Mm
Aaa
HteMk
I*
waflffllta
U#
UI
m tkAAMItaadk«k<MfeJI
MOSgfttta Taa
Ut VWiOiAJ ^uuuJb
dan beproefd {Ma bijlage 4 en bis. / van dit vaialag).
Daarna aard ia proef ia da booagaard besiohtigd aa vervolgens
daar bat sogenaaade "knook daan effect*(3)«
-ff

> BLerbij kwam o.a. tot '
generatie par k». Br^5 larve-stadia, dia
»gen duren. la *+ laap•12 dagen aa tot «il
«teren. Br sijn ongeveer evenveelW ala M. Ba « leven•
aa•3 «aken. to ïï leggen(latoratoariiwmtaraffiBiagaa) gwêtddald 43
Cf}* Bij ging yaa iadar atadiaa aa. tomaal api
reoftraata ka» iO aijtan per dag
wintarbaspuiting mat Tbc af MS «ordan da airaa
irbaatrijding ia
aardar ta vaaraabi^a.
wW»V sMfloaa ia *»*1aiil «aa airnnrhuaru11 **
m tot
ital apiataaowaplaraa aa raefvaatsaa vm ta ***»- Xa aan booagaard <!•
•lijk «ainig apint *oor. Am
onbaapotan boongaard «aar vraag ia tot Jaar aan totoa»«
i» 3te dasa laatata
haddon da raaftij«»»
daal raa da apiat
ïadian ar Barria inplaata ran Parathioa «saag in tot aaisooa «ardt
tan blijft aaa gadaalta ran ét B« aa^ü.a'tea mm^êmgm'lo^n.
I. aagttlataa kaa sioh o<âc aat bladluis Toadan en aahijat aiat mal ta

hange»m wanneer er slechts weinig «pist is, Bit. Is «»I eens waargenoaeii,
dat la te blsâeron ward gestoken, beschadiging trad daar nhter aiet door «p<
Mg M. B. laatim hield
voordracht owr "Dispersal of the «11» within th*
plots visited". De verspreiding werd nagegaan door «$ 1.3$ » Hoogt* op Ink
paalde plaatsen in <9« boomgaard glasen plaatjes (16 «n Mj 11 «a$* dio i»|
vet waren besmeerd,vop te lungra. Begelaatig «»NL geteld hoeveel mijten »9
dese plaatjes saten. Waaaoer er oen sterk* spintaantasting (weinig voedssl)
is, gaan do mijten, hoofdzakelijk de volwassen «» migreren* 2» aflaaaa aaa
draad ea laten sichaaïdcon, do lm& breokt on do mijten nerton door laahtstraningen vervoerd. Dit geschiedt niet not sterke wind, maar joist vaanoor
het practised niet waait» Hoewal vole migrerende mijton te gzoàte «Ilea
s* tooh «mm infeotiebron zijn voor bespoten bonen. lij bestrij. dingsproeven is 4» migratie ook van helsag, wanneer doso hooft plttts gprtaa
den sija és gegevens niet meer so waardevol (13)» la 1951 hegoa te adoratie
atoà Jfe21y aaar «a* ran geringe «avsag»
Ia do diverse publicaties is vaal smt 1» «iaden owr do Mologie vaa Uo^s
ritepterus, het knook dona effect ons*, Mar to. het bovenstaands is allows
. besohrevan waar apeoiaal do aaadaoht op viol, «nisi dose middag als gedurends te tijd ia hot lalmratexi««»

2. Boor do "Association of applied Melogists" ward t? Ml-101 00a »Convor*»-

siOBQ* georgaaisoord te liïtot. Zie bijlage 5.
Mj aose tejeenkomst is 3tet tentoongestelde.betreffende • siektoa «a plagoa
hoewel belangrijk tooit siet het voornaamste. Sa indruk nerd verkregen, lal
do hoofdtaak ie dat de «ttenoek»» vaa ds verschillende ineti te tea set «1>
kaar to oontaot koioon en sieh daar 09 do hoogte stellen ran eikaars werfe«
Saais uit do bijlage blijkt is men ook to és gelegenheid verscheidene nieuwe
instrumenten te besichtigen. Bo belsagstelling -»oor het wetenschappelijke
gedeelte was vrij groot, voor da.iastraaeaten matig*
Sie bijlage 5 (Hieronder is és amsaartog Tan dose bijlage gevolgd).
*0 3. Tirassieke kruisbessen, waarbij és blaadjes lichtgroene vlekken war»
toonden* Bij kersen was "tatterleaf", -dat iets op hagelsohot gelook oa
"rasplesfVverwant aan te SckelraderslskteJ te sien. Bij te laatste asatasttaj
kwamen stalle blaadjes «oor en duidelijke paatjes aan te bladrand. Verder
"veinolearing* oa ankele andere virussiefcten» Sr was ook 00a virusbseld Mj
persikoa. Bs bladeren hadtea liohtgrooae vlekken. Boss persiken waroa als
testplaat gebxuikt*
Va 4«' Sit offset van &m hogs teraperataar op virusveraoerderiag 1s nsgegaan
door het tabakffsosaiekvirus op Mootigaa glutinös* ait to wrijven «a tea*
plaatoa daarna 8, 6 of 4 dagen Mj jMtr Q -te laten staaa «1 se dan Wij o«a
normale kastemperatuur to kraagaa* 'Mi groep ited steeds bij eoa nasaals
kasteaperatuur. MjV« glutiaosa schijnen Mj 3® 6 «^rateai«* versohijnsoIsa op te treden, terwijl Mj o*a aoioale tarapera'teitir "local lesionsM optrsém».
So 8* Hor warsa verschilleaés petrischalen set Sotsytls oa mtero sehiameloaltero.s(
. van Binder balang voor hot Z.H»-~Qlasdistxiot)• Tersohillead*
hooveolhecUm Q^hloernitsrobensoen worm gebruikt} max de grootste hoeveelheid
waa gebruikt, «sa een duidelijke groeireraning te Mos*.
Mj ao 15 bevoadon sioh aardbeien to potten, Mo door verschillende aaltjessoorten aaxaa aMogetast.
lo 16* lea iastxsoent, waaxMj een inseot plaatselijk met een bestxijdtoga»
aiddel behandeld kan worden, aard gedsaonstreerd. 1st sal aai seer a—slraa
rig werken aaar hat aas er ook art goooaplioeerd en boitoagoaooa kostbaar
ait»
Mj no tO aas em aantal voedingsbodoas set Aspergillus to petrischalen te
Maa* le* Hoàtor te klaar van te sohtoaol was, ho© minder or vsa hat apaxaalsswat iùtf Sa« So,
in te voedingebodwD aanweisig waa«

Bij a» 21 maern grol»» duld«11Jim foto*« van Ou- en 2o-gebrek bij appel oa

peer» Br was eok lavend materiaal net.dose gobrekovorsobijaseIon ' aaawssig»
*o 25* f»» "Mil pooto" mut U» niets te Elan» Mil peenvliegbestrijding
door gasflbobandoling mut ICH. 1» yoea «et» er «l*t naar aaakea*
I© 40» Be bekende plaatlo blokjes aet biologisch materiaal»

AT/ltelfBMK OIltESKIÏQBM.
If«
Soewel hot moeilijk ia voor leamnd uit het Wootland oa eon good verslog over
buitonfruit to sehr!;}van lijkt bot tooit niet Juist oa do indrukken daarover
wog to latoa» ' . Vitaal pit»- oa Totaal klelnfruit Aardbeis® Zw«fw poiisoa ia
steenvruchten • aardbeim ia hm ia
ba
i»
lWTT «lil 1 1
AkgolaaA
19*138
«•014
kift
Hoderland
4.0*1
1.*4©
9.^1
6*904
Emit
29.886
1.462
3«B«
urn
Awtx .
4*^12
59«
1*39»•
Wanneer .ia do verschillende graafschappen do beteeld® oppervlakte «otAl
g»|aaot staat Ssaox op do îo plaats «at betreft do plt~ «at steenvruchten on
•9 do 4* plaat* voor bot kleinfruit « Int staat vom beide op 4o to plaats
(t4)* t* Esaex is de appelteelt luit voornaamste» Pruimen sija 09 waialg*
peren seer weinig, t&t fcot tabelletje blijkt dat aardbei«« en waits biiosou
ook belangrijk zijn. fia dit gebied «aar do fruitteelt nog joag is n«l.
tot 30 jour* slot «en geen onderteelt van besäen« Bm oppervlakte aan boei^
gaarden neemt in Sssox nog toe« Veelal «tja do booœgaardon '8 tot 35 te 0Rpot
Sen enkel bedrijf (bijlage 1f no 4) was 120 ha«
\
•r Mot algemeen genomen ligt Baaox vrij laag* de hoogte varieert van
geen JO a tot -too bi* Hon noemt bat mm gegolfd landschap* De grond boe*
uit sand en kiese16t soma ait klei of leem on varieert plaatselijk vsij -a
sterk# ©e bodem droogt spoedig uit (*aandy lom") «0 er valt in Bmox aaa§\
weinig regen per jaar* la 1949 oa 1950 reep» 43? en §30 na* In 1951 t/a
September 487 an (15)* Bat do bon» «m» va» de droogte te lijden bobben*
kost dan ook meermalen voor«' Irrigatie oa rogeninstallaties worden wol go~
adviseerd» maar aog betrekkelijk weinig toegepast« Sior oa daar konen wol ' ondoordringbare lagen voor» drainage wordt dan aanbevolen« Se meests bosooàte boongaarden haddon geen bodeabodoWrlng. Buidolijk was mm bet «dotdl
to 'sien dat do aaohlaoo door laaghangende tokkoa 09 gerulae afstand van do otast »oosten blijven»
StAti«S* kant do monsters te&ea en de2e worden la Cambridge ondersooht» In
versoblllende plaatsen vaa 1ssex 1« mm "field offieor" (in totaal 5)» die
do kwekers beaoekt en ham mimiea geeft op teeltteobnlsch gebied« So boaootilg hoeft haofdsakolljk plaats aet kunataest» Stalaest la er weinig m kot
is duur en wordt door kïoin* groentekwakers en ià«^pMiaiaa»ro gebruikt.
Vmmmm* bot sögelijk ie, gebruikt »en bet eens ia do •3 Jaar* Stro ecrdt
wol gebruikt oa bit waterhoudend verstogstn van do grond to verhogea»
Flantoratoeaon raaoon»
Sr ia geplant volgMw l»t blijvor-wijkersystoeiB» Overal waren Bt ©adorât«»«,
mai gebruikt» 0& bedrijf ao 1 (bijlage 1)stond all«« op type 32* fSoor Wa
wm Ao booavor&ten ziefoto 2« Doordat Essex «ni jong fruitteeltgebied is,
aijn or lang niet ssoveol versoblllende rassen als ia Kont* Be sjeest geteel*
d® rassen sija Sox's Orange Flpi^Ln en Worooster BoanBoia. forder "
Soodllng oa Laxton*s ^iperb on wat Earljr Tiotorla «n JSMM Qrlove» %
sobijnt er ssoor goed to aijn <m 6ox*s to telen»

tl*

gamsüm?

besoohte
»Maat« boongaarden sagen er|Md versorgt alt. Ia Mi «na een baaig
aH vruohtcbtmnen. B*i, Iaat, mmt 1951 ihm een jaar» dat all«« laat «as mm
in te 2a plaats kwamen te vrenaaa an aeiajes dit «ark paa doen to«n te «sip»

tan'Win assoocat«
•**•** «i beschadigingen»
I
sohiinraelsiokten «»sten eohorft en aMldUanr genoead» als
belangrijkste dierlijke besohadigers spint, bladluis en bloedluie.
t«*rd op verschillende bedrijvwn mat Parathion bestreden» flb gaad wrnmm
Sban noest mm dit jaar tater «puiten da» toen dit »iddel paus in goïmtik waa.
Ba saagwaao wordt goad beatreten mat.HCl.
Et was slechts een garing« aantasting van £q£K2^2£2^
Jfcwa» «at mar woor dan andere jaron«.
len paar kwekers, dia in Juli -real laat mm bloedluis fea&Aent
dit hat Â.C.E»kantoor (Associated ftrult Growers of lasex) te Witham
nate* Hr M* B» Aastin vsraamelte bleadlnie (Milage I, no,f)y dia stexk.
door Aphelinue nali was beparasiteerd» Bit werd te kwekers toegezonden» . . '
- A» mali wordt in te winter ook in aan koelhuis bewaard» .
Waarnaar men door Sngelaad reist, valthet grot© aantal knijan
op» Ook i» Bsaex waren ze good vertegenwoordigd..Bij jcng® boongaarden
ten danook maatregelen (b.v» gaas en te boongaard) genonen worden» %t Ai
nuaMBöjpa Mif M •» 25 van te "0onv®raasi©ne* Wijkt «el, dat er aan te ksaijnaa aaadaoht «kM baataaè#
.•»»wi gQharft ward regelmatig gaspoten* • *t Kwsaa nog weinig TOOt«
Ba «ylteaw^tastlng was hier an daar ernstig, o.a» bij Cox's»
let Saat Walling Tfroefstation heeft «m bestrljdingsk&lonter samengesteld»
Bese ia lang niet ao uitgebreid als te Saterland»«» Ba kalender wordt door
te kweker« gebruikt, hoewel niet .tear allen» Sa A»C»S» waarsohnwt te leaa»
k»re per briefkaart wanneer ar gespoten asset worteis« lagan 4 plages wordt
s» gewaarsokuwd, a«l* spint, Carpooapsa* aaagwesp, appelbloeseaioever» Sr ,
bestaat aan nauw contact.tussen het A»C»E.kantoor en hot voldlaboratoriu».
Ba A.C.X» hoeft te
versoeht tuinbeuwberichten in te wo» vai waarsofcawingen uit ta eenden» teoh te B»B»C» teat Mt niet.

t
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mm bedrijf wan 24 lm werkten $ man* Ir te oogatüjd aijn daar•4$ »•»*
««% noest «rouwen ®n meisjes» Aardbeien werdan waal laags te weg; verkocht*
Ir sijn echter aak «at®*«*- waarmede de oogst van te bedrijven wordt opge
haald on naar te steden, «saaiaal London, wordt gebracht. Xenaen «it te oh»
geving komen dikwijl» «elf «en naaitja aardbeien of imli bessen plukken,
mmm ook girotere hoeveelheden <m jan te baretten» & verband met suikerge~
brek «ordt dit laatste nu weinig gedaan* Zwart© bessen nat suiker gekerkt
«arten Teel gegeten» «at begrijpelijk ia want *t smaakt« goed.
door vrouwen en meiajas versieht* Ze gaan daas^Men,
op een gegeven »«ent veel werk ia -an soteante «MÉaa» aa da gehele soaer,
b*v« aardbeien^ daarna zwarte beaaen plukken, dan a««ftan «agates m m*mê>»
gmm vruchtdannen ans« ToIgen« saggen wordt er wm wmm weik door wronaaa
verricht dan voor te oorlog^ dit acm k»»aan teffiedat aa ar in te oorlog aan ga
wand zijn geraakt as ook graag «at geld -ran ssichneld? hebben,
ferwijl in itelland ateeda «ordt gatâéaoht te gse««i%ea in bat nwan wamml mm»
gelijk ta varitren, aohijnt non in Sagaland ar niets o« te geven versohillan
te salmi par «eek te seifte grewnta ta «ten. Man is daaook v«el neer jpmaigd
ta «tan «at op dat »aaant in grote qnaata a«ma#|r ia« Sierden Wt» «Ata»»
«anvolgens genood «on tijd dat »Ma dikwijls arvten aat, dan bonan» daatxn»
kool an vervolgana apgmitan« lat ia «al aogelijk, dat sa ar in «an atad
wm% »inter vaa amrkt dm in «en afgelegen dorpje*
Sen hnisvuilaiimaldienst «aa' ar in dreat liaxta* «« fiptree niet* Allaen
güaat blik «na* en oud papier noesten ia fiptree afsoaterlijk vornaaaM mo*~

den en dit werd opgeïmald. 1«ar took praetiaeh ieder ia ttyliN «en eigen

tula(tje) kMft en daarin MmIi» bloeaen veelal ook groenten voor si|m

gebruik worden geteeld» wordt de afral (ook die van &%4uin) regelastig '»
«rond« verbrand» De indruk wnrd verkregen» dat er veel materiaal dat goed
in de grond gebruikt sou kunnen «ardent, werd vesteend« Zowat iedere avond
een waget "bojöfiree"*
San pu» aaal ie ia dese tuintjes een vrij atexke aantasting van een vitte
rliegeoort (•emoedelijk Aleuredee braaaicae), 'die in feet Weetlaad niet
vooxkant, waargenomen«
Be ineeotendfsuna ran laaex lijkt veel rijker dan die in het Z.H.-Qlaadie~
trietg o«t* Ma grote verscheidenheid van kleine en grotere Lepideptera
soorten vloog *a «vtmd» Manen« Aangooien er weinig water is9 ilMàto )d»r
en daar een poeltje mm da kant Tan een weiland, sij» er praotieeh geen
muggen.
laalcWLjk» 9 Oetolwr t$5t«
2Kej« V* M. flu <r* de Brem»»«

fi*

Mforatey»
Ijnnr Austin and A» M. Mimui Xaraatig&tiozia en tfc® oontrol
Äi
fruit *atM» x»é «pidar mit* (Satatetranycteas «Il Kooh.)
tbt &VSMNr% aoaaon»
• "Journal of Ban« aaâ inrt* Soienoe"*'?«!• XXIII, Im 1 and 4*
''SMMÉBFTV 1947. ;
2}* Sid.« Collyert fh» predator aapeet of tbs fruit tree red spider pr©l»leM
Animal rep» of the East Mailing R»«. 8ta» 1948» ;
3)« Elsie Collyers A stethod for th® eatimation of inaeot populations
fruit treoa#
Annual rep» of the Saat Mailing Bes» Sta. 1950»
4). Bleie Colljrert fhe saturation of Convwrtaia pinetioola Bnd» fron Con*
wsntzia psocifornda (Curt.) and notas on their biology,
loll« of Bat« Bee., Toi» 42» fart 3* Hovember 1951»
5)» Elsia SSellyer* Biology of «ene predotory inaeeta and nltee associated
with the ftruit tree rod apidar mite (lletatetraayelme «lad
XMu)in tofMbaten
Bnglaad.
X« fhe biology of Blepharidepterus aagulatus (Fall*)
(Besiiptera-Beteroptera» Miridas).
"fte Jocunau of Sort* Soienoe", Toi« XXFXX, Bo 2» April
1952«
6)* Catherin* A* Blair and 3*m 1« Growsa* Biology of the fruit tree wt
spider Bd.ta Hatatstranyehus ulmi (Koch,)i» South-Baet
laad»
"fh® Iroirn. of Hort. Science", Tol. XXflï, Ho 19 Stammrj
7)» Joan B« Srovoas A synopsis of tha world literature an,the fruit tm
rod spider mit« Metätetranyohua uladl (C. 1* Kooh. 1®35) aad
ita predators»
Commonwealth Inst« of Saut« 1951«
8)L Animal Isport of the Baat Mailing Baaearch Station 1949« P* 143«
9)» Annual Beport of tbs Baat Mailing Beaeareh Station» 1947» P* 184-186.
10)» fhe Grower, 28 Jfcni 1952» P* 1433.
ft), She Grower, f9 Juli 1991» P* 117«
12). V» 1» Bijter, B» H» Greenslade en 6. S« Bartlos Selective inseotiei~
das and biological oontrol» -f
mm Bev. of appl. Ent», Bovember 1951* P* 375«
13). «*• lïuitgrower, té Jtali 1951» P* 130.
14). VI» *ruitgrowBrf Yearbook 1951*
15). fhe drover, 27 Oetober 1951» P. 853*
16)|» Jean, B» Grtnres» MowikjM orana 7» B. (Lep.t fortrioidae), m rnoü1
ßcv to Britain»
"fh© Entom» Monthly Sag.% Tol» 87» 26 September tfÇI»

Bijla«. t.

üMlftwi,.Ht frmifr iwtPi*
t)« Ir* XrMfe»v Porter1« ïhb% Oroat Braxted nr Itttuo,
t)* Jtr*. 01d# ttwers fäfln» Kalden.
3j« 11* Ooi*. B« V« IfrotoiiMi ladarijfsleldar Mr Oreiraon* Great Braxtad,
4/* G«rtor and. Blavltt IM* Boxtad nr Celofeaatar.
5}« är* Wainwright. Hatfiald B»raral ar Vitium«
61« üanx Institut* of Agrioultura» Wrlttle aar Chalssaford*
?)• Whita Cottage* Hatfield Imnl»
8). Mr. Sprunt, ütham«
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Chronologisch oversight vaa de »laat»«» ga bedrijven, dig bassooht ai.ln.
12 Juli
13 M&
14 Juli
15 MI
16 Mi
17 Mi
"til Mi
19 <8*14
to Mi
21 <Mi
22 JUt
fJ Mi
14 MUL
25 Mi
26 IUI
27 Mi
28 üiU
29 Ml
30 Mi
31 Mi

I JH.ver*s Ti«w (Malden).
t Garter and Blawitt Ltd (Boxtad)»
t Portar'a Farm (Great Braxtad).
»
• fir Spnmt (Witiutt).
« BWMZ Iaat. of Agr. (Writtla).
• Mr Sprunt (Witlu»); Mr Walnwrififct (Hatfield Peveral).
I Si*»**» View (Maidon),
» Mr Spa»*(Htlu®).
• Mr Saadanald (Oreat Iraxted); Mr Spruat (Hümi)*
*
« Mr Sprunt (With«).
* Farter*s Farœ (Sreat Braxted).
I X* Sprunt (Wltàn)) Um'a Tlair (llalàon).
t Baaax Iaat. af igr. (Writtla).
* Kr Spmrnt (Witlwm)| «eomrereaaioae* te London.
«
•
« Mr Sprunt (With«n)j Kr Macdonald ((treat Braxtad)p Ferler*a
Fam ^6p®at Bikilfà)»
* Mr Sprunt (Wltkaa)} Parter«e Fara (flteaat Braxtad).

2 Aoguotus» Mr Spxunt (Withaa)f Hâta Cottas (Hatfield Paverai).
I Ajoutai» ü«ar*a Tin*(Haldon).
4 âttëaataat Kr Sprunt (Withaa).

syitttfi 4*

fïsiT go A.i.e.

mmm - ACS isr^fiGAfigns

on
FEUIf ÜB BEB SPIDER MfE
y fflft mi
at
BBgBX aBHgngWHB(g AaSICULgOBB. WCTtll

lit61AMK8
.t*30 p*a*
Inrtdt < t.35
|*.30

öp«nin« If Kr. ß. T. Staad»&um9 O.S.B«
Introduction sad dosorlption of plans for
the f95t «stal» % Sr. F. H. Tubbs.
Cfcsraioals uador total* - ly Sar* A. E. X. Xtst?

3«@0 - 3*$G Visit to «xfsx&Mttts in oroliards undor
guidanoo of Br. A. X. Was reo» 0*1*1*» Xr. S.
B» Austin, Ihr. Slsio Coll?*? and iliss Jfcsa
Qtottsiéró
QNVM*
3.50

Boetonstr&tion of knoefe-dvon apparatus «sod
for study of prodators, If Br. llsio Collyar.

4.10

flis prodator aspeot of tfee Esuit fa*» Bod
Spidor Hits problo», 1gr Br. Slsis Collyer.

4*25

Bispsrasl of t%* »il» «ithin the plots
visited, by >r. 1« B. tostin.

Mjlae» 4* Ui* t.

Halt 'to À.B.C. - litte « ACS Investigation
on
Fruit fro* Bed Spider Säte
3rd July 1951
at
Institute of Agriculture, Writtle

Ilea on the experimental treoa and the troalaeata
The Writtle estate wm ptirohaaed in 193« and the
orchards ««re.plante* mainly 'ia the winter af 1936/37*
fik» aajority af tiw total 6$ aores ia down te dessert
apples, ïfee aetata llaa aomewhat laar la relation to

fim ^n«w> Institute of Agriculture i>— twu associated
with the IMt
M Spider Mite investigations sinoe
t)w beginning of f944*- •«rl<Ma seetions of tha fan haare
been «Md for tfceae experiments tat «oat af the wik has
been carried out on tlie fire aora blook af feroeeter
Peaitaain referred to aa lüttai 4»
In fjjf the experiment «aa traaaferred from this
section to Seotion % A blook of 7»7 MENS of Laxten*a
Superb with Worcester Baarmain pollinator«» planted M
maidens 1936/37 and trained aa open oentvo buah treaa «Ith
•aodifled rénovai penning ayateau Oie.orohard was sown
down with Sent 1114 White Clover (8 It. per «oval -In spring
194T «ad tha naturally ooourring grassoa h«v© toon allowed
to invade to Étant the award.
M»«» *%aklMt #IRB3P* thi« orchard 1B Eeoeœber 1950«
5 JÉ te «tl «tote mäh haa been applied t© oontrol ajkite.
fo mumm ma. adequate ad.te population la early suasater no
winter petroleum «MI applied. The aoab aprsgra have
consisted of wottable oulpihur with the exceptionof that
at green cluster whioh contained i§ gallons of lime sulphur
aad 3 lb. wottable sulphur. Wf at 0.1 £ was included
1» the green «laater apray to control caterpillars «ad
capaid. liootine has been used for Sawfly a»d load
arsenate for Goâli&g Moth.
fr IM»
Kite larvae vex» Hart noted in tl» field on 27th
April bat mo not abundant until the and of K*y. Sunawr
egg» woro flxvt notad «a ttth «fane.

Sillage 4» M"« 1

Stoamar aca-rtoldea were applied on ft/12 Am» 1951
and ware followed on appropriate plots fcy a aeeond
application on 22ad June 195$. The acarioides «a» »-

A» Parathion Q.Ot £

Applied twioe.
{o,o~diethyl^^j>*nitrepheny1 thionpfaospliate)
B. ParatMen Q.W£•BPS 0«1 f&
Applied early.
»)

c. sar 300» 0.01 $

Applied twice.

(o^t^l-^jg-aitroiaiexjyl feense&etldeapfeesplukte)
». S 838, 0.0t 55
Applied

)
S* £aratïu«ie, 0.025 £
Applied Msti
(l>initrooapryiphenyl orotonate)
F* îCLtioide 923» Ô.f $
Applied «arlf
S. .ftFBB». 0.1 £
Applied early
(j^hloropbenyl benzene MilpiMmate)
fbere are no unsprayed controls.

Mm

or «ach plot at
throughout the sucsaer —«£ early nwHfr—flWht
of aoae of those ampliage on Imprint paper are OB view.
Lta dispersai. Snail plates of glass,.suitably
L, are suspended at
4 ft. € ins. alm soil
level, throu#iout tb® orchard and are regularly
wiiwdt Specimen« of these plate«» with, the mitea
caugjit m them, are on view.
Predator poualatlen. 11»
»zua aagqlattt»! ia present tmifor«ly tla?e*»gblaok ef the sewn treatments
to four randoBdaec
of ' 18 tree«« ®heee plat« kasre ieen «öobered
1 - SB for- today's prograame as shown overleaf «

Bijlage 4» kl**
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Sftoh pl«t ia l*boll®d with its spray tr©atea»nt
(At 3» 0« «iet)* la the top right-hand coitMir ©f «ach
lafrol tk® plot nanftea? is given 1st xed and should, help
yea to dot»rmina jmcr position on th© plan afee*»*

