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Groenten- en Fruitteelt o. glai

Verslag van de Koolvliegbestrijdingsproef, genomen op ïfecld^intuin "Hol
landsen-I;trechts Veendistrict", .•>. )ril ~ Juli 1941.
Opzet van de proef. ( bestrijdingsproef op phaenologische grondslag).
9
Hst proefveld( zie bijlage kaart) was cioor rijen t,uinbonen ( Vroege v/itkiem) verdeeld iii 27 perceeltjes. Ulk onvatte £ rijen à IC planten. Als
tüs&clienteelt werd tusschen de rijen sla gezet.
De tuinboonrijen dienden tot beschutting en nebben hierbij uitstekend
voldaan. luwte begunstigt de koolvliegaantasting.
De ;lantafstanden waren als volgt:
Tuinbonen: O.lc x 4.ïa m.
bloemkool: 0.5b x C.5C m.
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C'P dit proefveld werden 8 bestrijdingsmiddelen in drievoud vergeleken, n.3
2 repellents (Caulinringen en Koolkragen)
4 màagv ergiften ( ForbiatJ Sublimaat, Kortofin, Bariumfluorsilicaat).
2 contactvergiften ( Vruchtbooncarbolineurn, ific.otine).
Teneinde dese middelen op het juiste tijdstip *b S' lc tinJ.i6n toedienen, d.i.
soodra de ovipositie was begonnen, was in de vorige herfst een depót aan
gelegd van aangetast plantraateriaal met maden en puparien, waarboven een
vangbak was geplaatst. Dit depot werd helaas gedurende de winter ver
plaatst, zoodat de vangst nihil was. Het tijdstip van eerste behandeling
'werd daarom gekozen nrar nctnleiding van elders in Amsterdam gedane waarïn,

gediœ
Piet. tusschgnpozen van een week toe
Lit practiscne overwegmgen were;en ci" vj-oeioar- iüg..?j. • c.ne Liu&lyTnoewel na

laatste behandeling de voorjaarsvlucht n.vg niet \;as geëindigd.

"Kragen"en "Caulinringen" werden slechts 1 x gelegd, waarna geen correc
tie were toegepast, aangezien dit in de practijk evenmin gebruikelijk is.
I

Q.GS x6jTi•

Koolkragen. Deze waren vervaardigd van dun asfaltpapier, bestrooid met
zaagsel. Je kwaliteit bleek slecht te zijn. Jen goede hoolkraag is van

zwaar papier, liefst asfaltvilt, vervaardigd en bestrooid met grof zand.
De gebruikte kragen waren te licht, krulden gemakkelijk on of werden door
de wind afgerukt. De spleet in de kragen gaapte dikwijls.
Ook bleek de geur ( d.i. de "repellent action") zwak te zijn.
gen controle, uitgevoerd op 5 Hei ( dus 14 dagen na het leggen) gaf tot
resultaat:
1. Kragen deels door aarde overstoven. Co

en

dikwijls onder zulke kragen

ligger tientallen eieren, in het laatste geval steeds in de centrale
opening on de wortelhals gedeponeerd.
2. 3ij ".japende" insnijding koolvliegeieren juist in de spleet. Hieruit
blijkt, dat correctie van dese kragen noodig is. Voor de practijk is
dit in ce koe.Istreken echter niet cioenlijk, waar tienduizenden kragen
worden toegepast.
De normale prijs van koolkragen bedraagt F. 2.- per ICCc stuks, d.i. per
100 planten 20 ets. Het leggen vereischt 1 aan extra en kan tegelijk niet
het, poten geschieden.
"Caulin"-ringen.
Deze bezitten, mits goed gelegd, ongeveer 14 dagen een uitstekende "re
pellent action", ge zijn echter bij warn weer in + drie vnken vrijwel
ge sublim-? ere.
Dij de contrôle op Ö liei bleek, dat bij goed sluitende ringen geen, bij
slecht gelegde ( ondergestoven of net te groote tusschenruimten) wel
•eieren were en aangetroffen.
5
'
"Gaulis."-ringen kosten F. 3.25 per 1000 stuks, d.i. ;-2cts. per 100 plan
ten.- Het leggen geschiedt als bij kragen.
Forblat.
Per plant werd de eerste maal 75 cc - 1 D oplossing toegediend, in over
eenstemming net het voorschrift. Dergelijke kleine hoeveelheden zijn
practised zeer bezwaarlijk uit te gieten door minde1 van vaôtv/erk. De

3.
twee vollende behandelingen geschiedden daarom met een plantenspuit; wat
de be handelingstijd met ongeveer 1/3 bekort, hel zijn bij spuiten d.rruv.
een slang drie, bij gieten twee personen noodig; geschiedt het spuiten
echter d.rn.v. een "bucket sprayer", dan kan met 1 man worden volstaan,
alles bij ongeveer dezelfde arbeidstijd.
10L

"Forbiat" kost F. 2.19 per kg., d.i. 15 cts. per planten per behandeling.
Sublimaat.
Per plant werd 160 cc 1 o/oo oplossing toegediend; een handzame hoeveel
heid. Toediening als bij Forbiat.
Zitte, poecervormige sublimaat is te ontraden wegens moeilijke oplosbaar
heid. De blauwe, pastilles à 1 g + 0.5 I'aCl lossen sneller op en geven goec
kenbare oplossing ( giftigheidl). Deze laatste were en gebruikt.
Jublinaetpsstilles kosten F. 5.- per kg., d.i. 1J5 ets. oer ICC 'planten
per behandeling, arbeid als bij Forbiat..
Lariumfluorsilicaat.
Per plant een dosis van 150 cc à 3 o/oo, tpegediend als Forbiat. De stof
lost a eer moeilijk in water op, en laat steeds groot residu achter.
Ba bi P5 kost F. 0.36 per kg., d.i. 0.1 cts. per 100 planten per behande
ling'. arbeid- als bij Forbiat.
"Kortofin".
Dit is een product van Lsuitsche herkomst-, op basis van sublimaat. Het
bevat sublimaat benevens een kleurstof, en is veel beter oplosbaar dan
sublimaatpastilles, zelfs vrij sterk hygroscopisch.
Teneinde de werkzaamheid met die van sublimaat te kunnen vergelijken,
werd in afwijking van het verpakkingsvoorschrift 150 cc 0.6 o/oo per
plant g--geven ( voorschrift 75 cc).
Toegediend wera als bij Forbiat.
"Kortofin" kost F. 14.50 per kg, dus 13 cts. per IOC planten pfep behande
ling.

Vr uc htb oomearb oline urn.
Doordat dit raiddel plotseling niet meer ter beschikking stond, kon slecht
1 x 160 cc en 1 x 50 cc worden toegediend? de resultaten zijn dus niet
vergelijkbaar met die van de overige niddelen.
l'icotine.
Per plant v/erd 150 cc 0.1

+ 0.1 5S Shell uitvloeier toegeciend, geheel

als bij Forbiat.
?. 7.50 per kg. is een gangbare prijs voor l'icotine; F. 1.65 per lit-er
die van de uitvloeier.

-

.

kosten dus 13 cts. per 100 planten per behandeling.
De kosten der bestrijdingsmiddelen, in volgorde van duurte gerangschikt
en op basis van 3-malige toediening van de spuitmidaelen zijn dus als
volgt:
'VBC (0.1)-, ^aSiFg(0.3)-, Koolkragen (20)-, Sublimaat (22;°

Caulin (30)'

Kortofin (39)^, l'icotine + uitvloeier (39)&, Forbiat (45)^, alles in cen
ten per 100 planten.
Forbiat is dua het duurste middel, en nog wel in een dosis ( 75 cc) die
onpractisch gering mag heeten. zloua°n we echter een normale dosis van
150 cc toedienen, dan zou het middel te duur uitkomen, zeker voor de
groots koolteelt van b.v. de Streek. Hetzelfde geldt voor "Kortofin".
Ook hiervan geeft de fabrikant 75 cc als dosis, bij een concentratie van
0.6 x de gebruikelijke voor Sublimaat. Aangezien "Kortofin" echter als
eenig werkzaam bestanadeel sublimaat bevat, betwijfel ik, of dit gerecht
vaardigd is.
:.i6 Vv' c\S•

De koolvariëteit was Bloemkool Alfa; die geplant werd op

April.

Beoordeeling van de proef.
Totaal verlies van planten tengevolge van koolvliegaantasting kwam slecht
sporadisch voor. Hieraan waren dus geen verschillen tusschen de percee-

In het algemeen kan men cle aantasting beoordeelen aan:
X* Het totaal wegvallen van planten. Typische verwelkingssyMptomen, de

plant "valt" spoedig van de wortel, is gemakkelijk uit de trekken.
IX, De wortelbeschadiging. Hiertoe moet een oogenschijnlijk gezonde plant
worden cpgereoid en de wortel onderzocht. Hen kan dan twee stadia van
aantasting onderscheiden;
1. Geheele hoofdwortel ontdaan van zijwortels, slechts aan de punt een
wcrtelkwastje en aan de hals adveritiefwortels. Sterke aantasting (G
2. Hoofdwortel met groeven, doch nog belangrijk deel zijwortels^ nor
maal-matige aantasting(B).
III- De aanwezigheid van maden en/of puparien in de grond rondom de wortel.
Kost veel tijd en geeft geen zekerheid dat alles wordt gevonden. Is
zeker niet voor honderden planten uitvoerbaar.

TV.. De opbrengst van de perceeltjes. lien moet dan wel zeker zijn, dat de
koolvliegschade "beperkende factor" is van de opbrengst en niet b.v.
een schieneIsielete• Vooropgesteld zij, dat de samenstelling van de
grond in ce diverse percreelen niet systematisch mag verschillen. Dit
werd voorkomen door de perceelen zoo grillig mogelijk te verspreiden.
In ons geval kon 1 geen uitsluitsel geven, 2 en 3 eerst na 4 beoordeeld.
Hiervan 2 en 3 door raidcel van monstername en 4 door de opbrengst van
alle • erceelen nauwkeurig te noteeren. Dit laatste geschiedde door Ilej.
van Z-nnep.
1 Methode. II.
Deze beoordeeling werd daags na de laatste rogst verricht(26 Juni). He
laas -waren toen al diverse wortelstompen door het personeel verwijderd.
Da overgebleven exemplaren ( dit waren niet van elk perceel evenveel)
werden verdeeld in drie groepen:
A : gezond, normaal.
B : matig aangetast.
C : sterk aangetast.
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Behalve door bovermenoende omstandigheid ( een bemonsteringsfout kon
uiteraard niet meer worden bepaald) werd de beoordeeling nog bemoeilijkt
doordat de wortel^roei in de grove veengrond van de proeftuin aanvanke
lijk dikwijls moeilijk is. Hierdoor ontstaan afwijkingen in de wortel,
die op koolvliegbeschadiging lijken.
:,e aantasting werd OD 1Ü planten ongerekend: het quotient -M

B + 2 x 0
A +B + E
geeft voor elk perceel de aantastingssterkte per 10 wortels weer.
kethode III.
Deze heeft het bezwaar, dat puparien en naden, na het oogsten gevonden,
afkomstig kunnen zijn van infecties na de laatste toediening van de midci
len. Voor puparien geldt dit wanneer tussenen de laatste behandeling en
oogst minstens IC dagen zijn verloopen, de miniina le duur van ei +• larvestadiumj voor maden is deze tijd minimaal 2 dagen.
li ons

.

-val bedroeg de genoemde tijd zelfs 29 dagen.

De verhouding puparien : maden geeft aan, of we met een cude of jonge
aantasting te maken hebben, dus zegt iets omtrent de nawerking van de
gietmidoelen.
Per perceel werden 5 in verschillende mate aangetaste planten met hun
wortelkluit ep puparien en maden onderzocht.
kethode IV.
Van elg perceeltje wernen de geoogste bloemkolen genoteerd en verdeeld
in de gebruikelijke veilingssortimenten Ia, I, II, III en stek. Cm met
getallen te kunnen werken, werd Ia = 10, I = 9, II = 7, III = 5 en Stek
= 1 gesteld.
Deelen we het aantal punten van een perceeltje door het aantal geoogste
kolen, dan. krijgen we een indruk van de gemiddelde kwaliteit. Dr zullen
echter ook planten geen oogst geleverd, hebben. Aan deze werd de waarde 0
X* O^^'3.cC '~'l *c•
Lang niet alle O-planten hacklen koolvliegschade; de meeste groeistoornis
sen vinden hun oorzaak in het moeilijk wortelvormen in de grove veenbodem.

7.
Ora de totale einduitkomst te beoordeelen, werd uitgegaan Van een telling,
gehouden van 23 - 30 April, ruim een week na liet uitpoten. Van elk per
ceel werden hierbij de "aangeslagen" pootplanten geteld, terwijl de totaal
verwelkte exemplaren buiten beschouwing' werden gelaten.
De totale einduitkomst, gedeeld door dit getal, geeft dus de opbrengst
per"aangesla,:er. pnnt.nlant."

WPPT».

Deze werd steeds berekend op 10 planten.
_ijn er dus in een perceel n planten geweest met in totaal £ punten, dan
is 10 p het opb rengst•'eta1, terwijl 10 p het kwaliteitsgetal weergeeft,
n
m
wanneer m = het aantal bloemkolen.
Betrouwbaarheid van de verschillen.
Bovenstaande beschouwingen toonen aan, dat aan alle beoordeelingswijzen
nadeelen verbonden zijn. Het bestaan van betrouwbare systematische ver
schillen tusschen de middelen dient dus eerst te worden onderzocht.
Dit is hier geschied ôoor Î L het opbrengstgetal.
2. de wcrtelaantasting (aantastingsquotient).
Het onderzoek naar de betrouwbaarheid geschiedde volgens de methode "Ana
lysis of Variance" ( Methode Fischer).
Hierbij werd ervan uitgegaan, dat er twee soorten van systematische ver
schillen in de proef kunnen voorkomen.
1. Verschillen veroorzaakt door de middelen.
2. Verschillen, veroorzaakt door de ri.jen. Rij a, b en s lagen telkens
ists dichter bij de sloot, waardoor b.v. de bodem telkens iets vochti-,
ger kan zijn.
De "Variance" der .opbrengstgetallen of aantastingsquotienten wcrdt nu ver
deeld in een systematisch deel ( door rijen en miadelen) en een onsystematisch. (^toeval", of rijen x middelen). Bij de berekening hiervan is ge
bruik gemaakt van de gesommeerde en gequadrateere.e opbrengstgetallen
( tabel 4) en aantastingsquotienten ( tabel G), van de sommen der quadraten en de opgetelde quadraten der soi/imen van middelen en rijen.

8.
In "Variance"—^ tabellen^ en 7). zijn voorts de uitkomsten der berekenin
gen weergegeven voor de beide wijzen van beoordeelen. Het blijkt dan, dat
het aantastingsquotient niet in staat is, ons betrouwbare verschillen (du
niet door toeval veroorzaakt) tusschen de middelen aan te toonen.
De kans, dat zulke verschillen bestaat,( d.w.z., dat ze zich bij voortge
zette waarneming zullen herhalen), ligt beneden 95 %.
Daarentegen geeft het opbrengstgetal ons zeer betrouwbare verschillen,
n.l. meer dan 99 % kans daarop. Hierom is met deze getallen verder ge
werkt.Betrouwbare verschillen tusschen de ri.jen zijn in beide gevallen
afwezig.
Resultaat van de proef.
./anneer we- in tabel 1 de opbrengstgetallen en hun gemiddelde voor elke
behandeling vergelijken, dan zien we, dat de meeste gemiddelden boven de
controle zijn gelegen. Alleen V.B.C. ( dat echter niét mag worden meegere
kend-, z.ie pag. 4) en Kortofin liggen onder het controlegemiddelde•
De Kortofinbehan deling had in deze proef dus geen uitwerking.
Verderliffigvi- alle opbrengstgemiddelden boven de contrôle; gezien de varia
tie tusschen de parallellen onderling doet zich échter de vraag voor,'wel
ke verschillen significant zijn.
in tabel 8 is daarom voor elke behandeling het verschil met de controle'
berekend, benevens de middelbare fout van dat verschil.
Hieruit en uit hét aantal waarnemingen is de lä-waarde berekend, waarmee
in de tabel van-Student de kans op herhaling ( d.i. de betrouwbaarheid)
van de verschillen kan worden berekend. Deze is in tabel S in % weergege
ven. Je zien dan, dat Sublimaat een practisch betrouwbaar verschil ople
vert, Caulin vrij betrouwbaar, Koolkragen vormen een grensgeval, Forbiat is niet meer betrouwbaar te noemen, llièotine en Ba. Fluorsilicaat le
veren geen betrouwbare verschillen op.
Deze verschillen zijn als volgt:
Sublimaat gaf 49 % opbrengstvermeerdering.
Caulin

»

Koolkragen g

25 % •

"

21 %

»

)
) zie"tabel 8.

)
)

9.
De maden- en puparienvondsten in een Sublimaatperceel toonen aan, dat
de infectie laat moet zijn geschied. De verhouding maden : puparien was
n.l. sis 9 : 1, verreweg het gunstigst van alle behandelingen. Hieruit
blijkt een lange navverkingstijd van Sublimaat.
Het niet slagen van de gebruikelijke middelen Forbiat en Kortofin verdie]
eenige toelichting. M.i. ligt de oorzaakt hiervan n.l. in de hoeveelhedei
€n concentraties.
Bezien we de kostprijsberekening op blz. 3, dan zien we, dat deze midde
len, om in prijs op hetzelfde niveau te komen als b.v. Koolkragen en
Sublimaat, inderdaad in kleine dosis moeten worden toegediend. Een ande
re vraag is echter, of deze doses practisch beuikbaar zijn.
•Jat de hoeveelheden betrefts 75 cc, de hoeveelheid van Forbiat, schijnt
mij onpractisch gering toej 150 cc is m.i. het practisch minimum wil
men de bodem om de plant, voldoende met het middel raken.
Bij "Kortofin" is wellicht de confegntratie vat gering; wellicht is de
gebruikelijke van 0.1 % voor Sublimaat juist de benedenste grens. Janneer "Kortofin" niets anders dan Sublimaat bevat, ziet men trouwens niet
in, waarom de concentratie dan lager mag zijn.
Samenvatting.
In een bestrijdingsproef tegen Eoolvlieg werden 8 middelen in 3 herhalin
gen vergeleken met een blanco in drievoud.
Van deze middelen werden Koolkragen en "Caulin"-ringen eenmaal gelegd,
Sublimaat C.l %, Kortofin 0.06 %, Nicotine + uitvloeier 0.1 % en Barium
fluorsilicaat 0.3 % driemaal in doses van 150 cc per plant, Œorbiat
1 % driemaal in doses à 75 cc per plant en Vruchtboomearbolineum 0.3 %
eenmaal in 150 cc per plant toegedfend.
De behandelingsdata werden uit vluchtwaarnemingen bepaald.
Van deze behandelingen leverde Sublimaat een practisch betrouwbaar re
sultaat met 49 % opbrengstvermeerdering,. "Caulin"-ringen een vrij be
trouwbaar resultaat met 25

en Koolkragen eenaelf&e met 21 % opbrengst

10

vermeerdering.
Forbiat kan in voljende proeven wellicht succes opleveren.
ÜJenraalije toediening van 0.3 % Vruchtboouearbolineuni, zooals thans in
de practijk veelal geschiedt, bleef zonaer uitv/erkinj.

iraaldwijk, 16 Januari 1944.
Drs. J. de <vilde.
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"Variance" tabel. Ppbren^st^etäl«
Qr.v.vr.

i'iu'

Var.

rp

5

p.

1

p.

Rijen

2

108

54

1.2

3.63

6.23

iviidosien.

8

2335

292

6.5

o• KJ
f;o

3.83

16

719

45

Toeval

Kans dat verschillen tusschen middelen a:" ch herhalen = 99
Tusschen rijen ^een betrouwbare - verschillen.

Tabel 7.
"Variance" tabel aantastin^souo tient.
Gr. v.V.

i qu•

Var •

F.

5 ]j p.

1 'b p.

Rijen •

2

7

3.5

<x

3.63

6.23

Liidcielen

8

2.59

3.S3

Toeval

16

191 .

24

164

10

2.4

'

Betrouwbare verschillen afwezig

Tabel 8.

Verschillen tusse hen gemiddelde onbrenrst^etallen van middelen en con
trole en hun betrouwbaarheid.
Versen.

t-waarde

9

Foro.-c

1.6

- 2
Sub. - c

28

.etrouwbaarhe :

Cpb rendis tverme erderiij

84 ;J

-

5.1

97 %

49 %

Kort. - c

- 1

Oatt. - c

15

2.7

92

25 Sà

12

2.2

90 ,j

21

: ic.-c

2

0.4

59 >5

Ba. Si. Fg - c

2

0.4

59 £,j

i

.1.

-

C

«

3 v/i:arnemingen per middel,
luide, fout.verschillen =* 5.5

*

bijlage 9. overzicht proefveld.

27
C

26
Ba 0.3 %

22
Fie. 0.1 %

20
K.K.

21 '

Can.

-Î6-

23
Kor. 0.6 o/àà

—

Ba. 0.3 %

15
£;K,

-17"-—
For. 1 %

14

e.

25
For. 1 %

24
V.B.C.0.3 %

19

Subi. 0.1 o/ol|

"IS—
Kor. 0.6 o/oo

13
Gau.
a

10
V.B.G. 0.3 %

—

Kor.o.b. 0.6
o/aa
c
Sub.0.1 o/o$
c
For. 1 /O

-II
Sub. 0.1 o/oV

-B—
Cau.

V.B.C. 0.3 o/ofc
b
Nie. 0.1 %

""12"

K.K.

7"

Nie. o.i %

Ba.. 0.3 %.
a
"I"*
C.

b
,_52
18 m

_r

;
i

tweede Bico1vlie;.:bestri,idin;-;sproef» t uni - October ld43.
Cnoidcsllijk na de oogst van de laatste bloemkool werd op het proefveld
( zif verslag I) Savoye kool gepoot..
Bij gcbr

:.-.k

aar. voldoende plantciateriaa1 werden echter ö der 27 percee-

len ( en v/el 19 - 27) niet uro ene kool beplant.
Direct na het uitplanten, op 28 Juni, 8 en 16 Juli, werden de midc.eien
toegediend, in dosés gelijk aan die der vorige proef.
De kcolvli-i gaantasting is echter vrijw> 1 uitgebleven.' Bovendien traéd
in de loop van .»ugustus in vrij sterke nate k oprot op, speciaal in het
davoge kool gedeeltf; de -TOene kool bleef practised vrij.
Col: w-rd, gelijk uit het overzicht blijkt, in vele perc-~len knolvoet
geconstäte-ru.
Het ootï*~*,*en van deze üieKten naakte ue oord.eelmig oiiüio^'fclijic•
vp 1': vxteder geschiec.de ce definitieve 'controle.
7an elk perceel wereen 12 planten, zoo grillig en verschillend mogelijk
uit. ;ezócht, uitgegraven en de wortels verdeeld in de in verslap I genoende klass-n h, ß en O, ai bovendien Knolvoet.
Pit het tabelletje zien we spoedig, dat de proef op deze wijze niet
is v beooroeelen. aangezien door koprot en knolvo°t ' c.-. oogstresultaten
ni-:.-t zijn te gebruiken, kunnen we deze tweede proef als uislukt beschou
wen.
suue •
den twr - c- Koclvliegbestrijdingsproef werd genomen op proefveld net
deels Save;-- en deels groene kool.
Door het vrijwel uitblijv-n van aantasting, het optred-n van ziekten
en het o.e. • lijksoortig materiaal moet de proef als mislukt worden be
schouwd,.
I.-aaldv/ijk, £5 Januari 1944.
Drs. J. de ./ilde.
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Je koolvlieg brengt de winter door pis poo, in een z.g. tonnetje. Jit
oevinat siel: in de grond. Omstreeks einde April en oegin kei verschijnen
hieruit de vlieden. Je verschijningstijd is in sterke mate afhankelijk
van het weer; in 1943 bet;on de vlucht te Austerdau in de derde week
van «eril.
ongeveer een week na het uitkomen zijn de wijfjes tot eierleggen in
staat. Jit gébeurt in ne grond rondom de voet van de planten. Uit de
eieren verschijnen na enkele oagen de jonge naaen, die zich onciiddellijk
langs wortelhals en wortel in de grond begeven. De wortelschors vormt
gewoonlijk hun voedsel. Al vretende banen de manen zich een, weg langs
oe wortel, nie aliènes van zijwortels wordt ontdaan, ben made is reeds
in sta a t, een koolplantje van lü cm hoogte geheel te vernielen; meestal
zijn per plant meerdere nacen aanwezig.
Is de plant gezond en de vochtigheidstoestand van de bode;,: goed, dan
compenseert de plant het verlies van zijwortels door adventiefwortelvorlÛlLi'i.-- ' »
l'a enkels verveningen te hebben doorgemaakt, verpopt de made ziEh na
bij de plant in de grond.
L'a dez- eerste volgen nog twee, soms drie verdere generaties,
d
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In de practijk past men twee soorten middelen toe.
a. afweermiddelen, welke dienen het -wijfje in het eierleggen te verhin
deren door het leggen van naphtaline of asfaltpapier ronoom de plantbasis ( "u-aËliiP'ringen en Koolkragen)•
Jeze middelen hebten het bezwaar dat hun toediening' niet geregeld wordt
naar de t:'.,:o van optreden van de plaag. Je worden n.l. gelegd direct na
het uitplanten van het gewas; soms duurthet dan nog weken e e v l i e g e n
verschijn en. Je mi dn-'Jen zi^n nun .prootste effect dan reeds kwi^t.
i ieestsl ( en ook nit jaar) vallen de tijdstippen va:, uitplanting^n i:._
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4. Resultaat van de proef»
De proef bleek liet best te beoordeelen aan de .opbr engstvers chilien "tus
sen en de behandelde perceelen en de controle.
Hiertoe vierden de geoogste bloemkolen in 5 sortimenten verdeeld, de
oogst werd voor elk perceel afzonderlijk geeotitroloera.
De betrouwbaarheid van de verschillen werd lariïs wiskundige weg vastge
steld.
Koolkragen, Caulinringen en fublimaat gaven een opbrengstvermeerdering
van 21, 25 en 49 %.
Ook op andere wijze bleek de gunstige werking van sublimaat* de wortel-j
vorming op de subliniaatperceelen bleek het best te zijn, en het middel/
bleek een uitstekende .nawerking te b.ezmtten, d.w.z. dat het nog eenige/
tijd doodend werkt, nadat het is toegediend.
Van de andere middelen zullen Kortofin en Forbiat in een volgende
proef nader worden getoetst.
Aangezien Sublimaat" ook elders goede reailtaten heeft opgeleverd, kan het
middel worden aanbevolen. Bij Caulinringen hangt'veel af van nauwkeurig
leggen, terwijl bij-Koolkrafgen bovendien de kwaliteit een belangrijke
rol bleek te spelen.

naaldwijk, 31 Januari 1944.
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