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Doel»
Omdat de koolgalmug in de Oranje Polder bij spruiten jaarlijks veel schade
aanricht, is een proef ter bestrijding van dit insect genomen.
Proefopzet. _
De proef is genomen op het spruitenperceel van de heer G. Quak, Hollaantje,
Maasdijk. Br waren 7 objecten in 3-voud, dus 21 veldjes. Omdat aan de rand
van het spruitenperceel een grotere aantasting werd verwacht dan meer naar
het midden, zijn de 21 veldjes in de lengte langs de buitenkant van het
spruitenperceel gelegd. Per veldje stonden er 6 rijen van 10 planten. Zie
bijlage I. De 7 objecten waren:
1). Para.thion stuifpoeder 2 $.
2). 25 $ Parathion vloeibaar 0.05
3). 25 $
4). 25#

0.1 $

"
"

5). eerst 25'$

M

M

0.25 %

If

0.1

daarna Paiathion stuifpoeder.

6). EFN 300 0.1 %
7). contrôle.
Waarnemingen over de galmug.
Zie bijlage II en III. Uit de laatste "bijlage blijkt, dat er dit jaar dus
2 vluchten zijn geweest. Zeer veel eieren werden in de 2de helft van Juni op
het spruitenperceel gevonden. 12 Juli tegen het einde van de 1ste vlucht
(radiosein) werden er ook veel eieren gevonden. Be 2de vlucht was op dit per
ceel klein in verhouding tot de 1ste vlucht. Zeer opvallend was, dat 12 Juli
bij een windkracht van 7 nog 2 x een galmugje in de luwte in het hart van
een plant werd aangetroffen. Behalve 16 Juni hebben alle waarnemingen bij
G. Quak plaats gehad bij bespoten planten.
De bestrijding.
De bespuitingen (bestuivingen) hebben plaats gehad 17 Juni, 1 — 13 Juli
en 4 - 11 Augustus. Zie bijlage IV. 11 Juni zou in Barendrecht een waar
schuwing om te spuiten zijn uitgezonden en vermoed wordt, dat het slechte
resultaat bij deze proef (zie later) toe te schrijven is aan een te late
eerste bespuitikg. Dit kan slechts ten dele waar zijn, gezien de veel gerin
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gere aantasting bij gebruik van Parathion stuifpoeder (zie bijlage V: 1 Juli)»
De spuitdata zijn gekozen i.v.m. eigen waarnemingen, radiosein en beschikbare
tijd. Voor het verband tussen de twee eerste zie men bijlage III. De langste
tijd die tussen een radiobericht en een bespuiting is verlopen was 4 dagen.
EM geeft bij het klaarmaken van de s puitvloeistof een bezinksel. Parathion
vloeide bij de bespuitingen veel beter uit dan EHST, daarom is er bij de la
tere bespuitingen een uitvloeier aan de EPH toegevoegd. Er is steeds zeer goed
in het hart van de planten gespoten. 17 Juni üdp er een grote hoeveelheid
vloeistof langs het stammetje in de grond. 1 Juli kwam er ook nog wat vloei
stof in de grond. 13 Juli was het spuiten veel moeilijker omdat de harten
dicht gingen zitten. 13 Juli en 4 Augustus liep de vloeistof wel langs de
poot naar beneden, maar bereikte de grond niet meer. 11 Augustus droop de
vloeistof wel vrij goed over de oksels van de bladeren langs de stam naar be
neden, maar de onderste bladeren werden niet bereikt. Bij planten, die wat
scheef gezakt zijn, kwam veel minder vloeistof tot z*n recht.
Alleen 11 Augustus zijn de veldjes no 5 gestoven. Er is een zwavelmolen
gebruikt; de slurf is op de grond gehouden. Het poeder bleef maar heel kort
onder het gewas hangenj er ging ook een wolk overheen (naastliggend veldje)
maar deze was niet dicht.
Beschadiging.
7 Juli is een ernstige beschadiging waargenomen waar 0.25 $ Parathion was
gebruikt. Hoewel er 17 Juni ook 0.25 $ was gebruikt, was er 30 Juni geen ver*branding te zien. 17 Juni is door W. den Boer gespoten. Deze pompte af es toe.
30 Juni is door G. Heesen gespoten, hij pompte continu, zodat de beschadiging
misschien nog meer aan de hoge druk dan aan de hoge concentratie moet worden
toegeschreven. Vrij grote plekken van de bladeren waren verbrand. Bij het
doorgroeien kwamen er grote gaten in de bladeren (zie foto 1). Waar G. Quak
had gespoten en bij 0.1 $ kwam 12 Juli een zeer geringe beschadiging voor.
G. Quak pompte ook niet continu. Vanaf 13 Juli is inplaats van 0.25 $ Parathioi
0.2 $ gebruikt. Toen is geen beschadiging meer opgetreden. Er werd door
J. de Bloois en W. den Boer gespoten. J. de Bloois pompte ook niet continu.
In bijlage IV is ter vergelijking te zien wanneer G. Quak heeft gespoten.
Andere kwekers ppuiten niet zo secuur en dikwijls.
Stand van het gewas.
De planten zijn tussen 28 Mei en 3 Juni gepoot. Op dit perceel groeiden
de spruiten zeer sterk. Het was dus al vroeg een hoog en dicht gewas. Waar
het proefveld lag was in 1953 weiland. Op de kant, die aan het erwtenperceel
grensde, stonden in 1953 spruiten. Deze ondervondeiyfcoen veel last van de koolgalmug.

7 Juli zijn de planten, die aanvankelijk door mollen en koperwormen hadden
geleden, tengevolge van regen goed doorgegroeid. + 4 Augustus begon de spruitvoxming bij de gezonde planten. De door de galmug beschadigde planten waren
hiermee veel verder. 11 Augustus was het gewas zo hoog en dicht, dat wanneer
er door heen gelopen werd, vele bladeren afknapten.
De aantasting in het algemeen.
De pas uitgekomen larven kunnen zich gemakkelijk in de vochtige jonge
groeipunten verplaatsen, zodoende worden ze somB veel dieper gevonden dan waar
eieren zijn gelegd.
De aantasting is steeds het hevigst geweest in de spruitenrijen naast het
erwtenveldj wat minder hevig was de aantasting waar het proefveld lag. Op het
grote veld tussen deze rijen was er een betrekkelijk geringe aantasting. In
dit verband was het dus goed, dat de 21 veldjes achter elkaar lagen. 30 Juli
was de kool zo hard doorgegroeid, dat er op het grote veld + niets van een
galmugaantasting in het hart was te zien (wel onderaan). Langs het erwtenperceel was de aantasting zowel in de kop als onderaan goed te zien. Daar
waren vele beschadigde planten. 6 September kwamen bij de aangetaste planten
onderaan veel losse spruiten voor. Dit was niet het geval bij de goede plan
ten. 18 November waren er zo op het oog geen duidelijke verschillen tussen de
21 veldjes te zien. Van een ®&lmugaantasting was op het grote veld toen practiseh niets meer te zien en de rijen langs het erwtenperceel vielen, gezien
de hevige aantasting in het begin, niet tegen.
Het is wel mogelijk, dat zwarte spruitjes ontstaan door een galmugaantasting (zie kleurenplaatje no 1ö94)> d.i. 10 Augustus waargenomen.
Waarnemingen over de aantasting op het proefveld.
Bijlage 7 heeft betrekking op de aantasting van de planten. Hieruit blijkt,
dat het resultaat met geen der middelen bevredigend is geweest. EEN komt niet
in aanmerking voor volgende proeven. Parathion-stuif en 0.25 $ waren over
het algemeen nog het beste, maar met de beschadiging die 0*25 i» kan geven
moet rekening worden gehouden.
22 September (zie bijlage VI) zijn van ieder veldje 100 willekeurige sprui
ten van de 1ste plujc genomen en gecontroleerd. Hierbij werden ze alle doorge
sneden. Het was niet mogelijk om met zekerheid te zeggen of een spruit inder
tijd door de galmug was beschadigd. In al de spruiten, die 22 September wer
den onderzocht, werd slechts Sin made gevonden die op een koolgalmugmade leek.
Toch is deze contrôle voortgezet om na te gaan of na 5 bespuitingen inderdaad
het percentage gezonde spruiten hoger is. Wanneer alleen een paar buitenste
blaadjes rot waren, maar de spruit wel gebruikt kon worden, werd deze als
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"rot" genoteerd. Deze spruiten zouden eventueel ook onder een hoofd "zwarte
spauitjes" kunnen zijn opgeschreven. Be oorzaak van "rot" en "verrot" was
niet meer na te gaan en zeker niet welke rol de galmug erbij gespeeld heeft.
Koolvlieg, luis en het voortdurende natte weer zullen er ongetwijfeld ook
een belangrijke invloed op hebben uitgeoefend.
De spruiten van de 1ste pluk waren alîemàal slecht, omdat de rommel dan
afgeplukt wordt, let is dus niet te verwonderen, dat de cijfers van 22 Sep
tember geen duidelijke verschillen te zien geven. Inderdaad kwamen bij de
contrôle veel slechte spruiten voor maar bij Parathion 0.25 $ eveneens. Er
wordt nu verondersteld, dat de beschadiging in de beginperiode door het slech
te weer daarna,het aantal rotte spruiten heeft doen toenemen. Tussen de an
dere groepen zit onderling niet veel verschil. Parathion stuifpoeder viel
tegen.
22 October was de 1ste goede pluk. De contrôle leverde de meeste slechte
spruiten maar Parathion 0.25 $ volgde erop. Typisch is, dat EBT een goede en
Parathion 0.05 $ zelfs een zeer goede indruk maakt en Parathion stuifpoeder
een slechte. Bij de 4 eerste bestuivingen is echter alleen in de kop gesto
ven. Dit wijst op de betekenis van het naar beneden druipen van de vloeistof.
In bijlage 71 is ook genoteerd hoe de kwaliteit was. Bij de contrôle kwa
men de meeste losse spruiten voor.
De oogst.
Aangetaste planten geven vroeg veel losse spruiten en zullen dus bij de
1ste pluk wannwer alle rommel eraf geplukt wordt een hoger opbrengst in kg
geven van grotendeels waardeloos materiaal. Om dit na te gaan is de oogst 22
September gewogen. Inderdaad werd van de bestoven perceeltjes weinig geoogst.
De verschillen tussen de Parathion bespuitingen waren niet groot. Yan de
contrôle en EPET veldjes werd het meeste geoogst.
Opmerkingen over andere ziekten en plagen.
In het algemeen zijn de spruiten in 1954 veel beter dan in 1953* 12 Novem
ber werden er vaste spruiten op de Westerleese veiling aangetroffen; 80 $ was
geschikt voor export. Alleen hier en daal? kwam een Mycosphaerella vlekje voor.
In 1953 (warm najaar) was om die tijd maar +20 $ geschikt voor export, omdat
er zoveel "vette spruitjes", luizeneieren enz. voorkwamen. G. Quak oogstte
bij de 2de pluk ook goede spruiten. Alleen wat Mycosphaerella en slakkenvreterij kwam voor.
Melige koolluis. De waarnemingen over de bladluizen staan in een bijlage, die
gevoegd is in een verslag overs "Een proef ter bestrijding van de melige koolluis 1954". Uit bijlage VI blijkt wel, dat de bladluisaantasting zelfs in de
ze regenrijke zomer niet onbelangrijk is geweest.

De koolvlieg. Omdat aan de groei van het gewas in het geheel geen koolvliegaantasting zichtbaar was, viel op 22 September het toij grote aantal waarde
loze spruitjes ten gevolge van een koolvliegaantasting (zie bijlage Vi) bui
tengewoon tegen.
Mollen en koperwormen» 1 Juli waren er speciaal in het voorste gedeelte van
het proefveld verscheidene planten, die slap hingen en in groei achterbleven
door mollen en koperwormen. Door de regens herstelden de planten zich wel,
doch bleven lang iets achter.
Aardvlooien. 14 Juli werden zowel in Zoetermeer als bij G. Quak gaten in de
bladeren waargenomen. Er wordt aan een vergroeide aardvlooienbeschadiging ge
dacht (kruisbloemige onkruiden hadden ook gaten), maar hagel schijnt ook niet
uitgesloten te zijn.
Koolmot.je en koolrupsen. Op het proefveld hebben rupsen practisch geen schade
veroorzaakt. Op een luw plekje van het naastliggende spruitenveld werd 21 JvÈSf.
li een enorme hoeveelheid koolmotjes waargenomen. 10 Augustus werden slechts
op enkele planten zeer jonge rupsjes aangetroffen. De schade die door de
rupsjes werd aangericht, was vermoedelijk door het natte weer gering.
ETiet parasitaire vliegen. Waar door êên of andere oorzaak een wond en rotting
optrad, werd dit laatste nog bevorderd door vliegen die er op'af kwamen en er
eieren legden. In een droge zomer zouden de wonden wellicht opgedroogd zijn,
nu ging de aantasting verder door vreterij van niet parasitaire maden.
Slakken. Aanvankelijk kon de vreterij aan spruitjes van slakken en rupsen niet
uit elkaar worden gehouden (zie bijlage VI. 22 September). Vermoedelijk maken
de rupsen echter gave randen; de slakken schaven meer waardoor een brede licht
bruine vreetrand ontstaat (zie foto 2). Zowel 22 Saptember als 22 October wer
den kleine grijze slakje® (Deroceras reticulatus) in de oksels van de bladeren
van losse spruiten aangetroffen. Bij vaste spruiten kunnen ze alleen de bui
tenkant afschaven. De 22ste October is deze vreterij niet meer apart genoteerd,
omdat soms zo'n geringe beschadiging voorkomt dat de spruit er niet veel van
te lijden heeft. Ze zijn dus bij Mgoed" gerekend. Geschat wordt, dat er per
100 spruitjes + 4 slakjes werden aangetroffen.
Mycosphaerella. 10 September kwam er wel een Mycosphaerella aantasting voor,
maar de planten leden er in het geheel niet van. 18 November was het gehele
veld zeer sterk aangetast en op de spruitjes kwamen er ook vrij veel vlekjes
voor. Volgens G. Quak was er begin November veel blad door deze zieke geval
len. Op vele bladeren zat een zeer groot aantal kleine vlekjes (zie f#to 3).
Soms deed het zelfs aan een Mwitwaantasting denken, maar dit was het beslist
niet.

Bacterievlekkenziekte (Pseudomonas maculicola) kwam 30 Juli op een plek van +
10 planten sterk voor. Uitbreiding heeft niet plaats gevonden.
Samenvatting.
Cto de koolgalmug te bestrijden is 17 Juni, 1 en 13 Juli, 4 en 11 Augustus
gespoten (gestoven)metï
ia van de planten, dat
door de galmug is aangetast 10 Augustus

$ slechte spruiten 22 Ootober

1). Parathion stuifpoeder 2 $

52

27

2)i 25 $ Parathion vloeibaar 0.05 $>

65

19

3). 25 $
4). 25 t

"

M

0.1 f,

59

21

n

M

0.25 %

47
56

32

6). EPH 300 0^1 %

79

23

7). contrôle

94

39

5). 4 x 25 $ "
"
0.1 $ en
1 x Parathion stuifpoeder

24

Volgens de radio duurde de 1ste vlucht van 15 Juni tot 14 Juli en de 2de
vlucht van 31 Juli tot 17 Augustus. Uit de bovenstaande cijfers blijkt, dat de
bestrijding geenszins afdoende is geweest, doch dat Parathion stuif en Pararthion 0.25 % nog de minste aangetaste planten gaven. Beschadiging is echter
bij gebruik van 0.25

Parathion niet uitgesloten. De 1ste oogst van bovenge

noemde perceeltjes (Parathion stuif 7*9 kg en Parathion 0.25 $ 9«1 kg) was ook
niet zo groot als van de contrôle (12«1 kg). Dit is gunstig want bij de 1ste
oogst worden voor het grootste gedeelte waardeloze (losse) spruiten geplukt.
Eigenaardig is, dat bij de 2de oogst (22 October) de spruiten waar gestoven
is en waar 0.25 $ Parathion was gebruikt minder goed waren dan waar de andere
behandelingen waren toegepast, maar met Parathion stuif is behalve de laatste
maal niet onder het gewas gestoven en de beschadiging, die 0.25 $> Parathion
heeft veroorzaakt, kan een slechte invloed hebben uitgeoeffind. Hoewel bij de
contrôle de meeste slechte spruiten voorkwamen, heeft de bestrijding de kwali
teit van de spruiten dus niet in voldoende mate verbeterd.
13-12-1954.
De proefneemster,
C.M.

W. M. Th. J. de Brouwea

SpruitenproefveIA.

spruitenveld.
I
2 randrijen—
.r ~ -

randrij steeds met
hetzelfde "behandelde
als het naaststaande
nummer

4spruitenveld
1 a Parathiènstuif 2 $
2 » 25 $> Parathioi^rloeibaar 0.05 1°
3 » 25 $ Parathion vloeibaar 0»1 i»
4 « 25 $ Parathion vloeibaar 0»25 $
5 = 4 x 25 $ Parathion vloeibaar en
1 x Parathion stuif
6 s BPH 300 spuitpoeder 0.1 ^
7 » contrôle

2 randrijen ^
grasveld

Bijlage II, blz.1.
itoolgalmugwaarnemingen•

16 Juni Jac. Voogd
Plantenbed

13

16 Juni G. Quak
Plantenbed

20

17 Juni G. Quak
Proefveld

6

'

10 planten geen,
1 plant weinig,
3 planten matig,
1 plant veel

mm

"

17 planten (aan
tal matig),
3 planten geen

|
!

Alle met eieren*
Levende maden
Wel aanwezig,
maar slechts 1
plant met een
grote kluit ei
eren. Dus niet
zo veel eieren.

30 Juni G. Quak.
Planten bij
de erwten

30 Juni G. Quak
Plantenbed

Zeer veel planten beschadigd. Bij de
erwten 37 planten aangetast van 67
stuks*

5 gèzonde planten en 4 beschadigde
planten.

Op 2 planten ei
eren. + 50 op eer
bladsteel.(in
groepjes^.

I

j

7 Julij G* Qaak
; Plantenbed

Levende en dode
mugjes.

2 planten met do-j
de maden, 1 plant
met levende made j
(bijna volgroeid);

9

5 Juli Proeftuin

12

1 plant + 68 ei 4 planten leven
de maden (zowel
eren. "*
jonge als bijna
volgroeide maden.
Afhankelijk van
de plant). 1
!
plant 1 dode ma ;i
de.

15

9 planten geen
eieren, 6 plan
ten met eieren.

l

j

i
f
10 Juli;Proèftuin
j
12 Juli G. Quak
Planten bij
de erwten

10

Planten ach 10
ter het
i
|proefveld
iHandrij
iproefveld

Bijzonderheden over de galmugaantasting

Muggen

Haden

A.anta| ÎEieren
Waamemingsplaats geoon- ]
tro— l
leerde ]
planten!

Datum

j

10

|

|

10 planten met
eieren.
2 planten met
eâeren.

j6 planten met
•eieren.

3 planten gezond. 9 planten.beschadigd
(in 3 ervan niets gevonden).

5
Tweemaal een gal- Windkracht 7 (West)
mugje in het
hart gezien.
î

Bijlage II, biz. 2

Datum

Waarne
kantal Eieren
mingsplaats gecon- !
tro
leerde
planten

21 Juli G. Qiak
Bij het
proefveld

10

Geen eieren

4

Geen eieren

22 Juli Proeftuin

6

Geen eieren

29 Juli • Proeftuin

10

Geen eieren

30 Juli G. Qaak
Bij het
proefveld

16

Planten bij
de erwten

:

Maden

niets in gevonden
3 planten met
maden

17

2 planten eie
ren

3 Aug. G. Quak
Planten bij
de erwten

21

10 planten geen 5 planten met
eieren, 3 plan maden.
ten met eieren.

25

Rgndrij
proefveld

28
17

1 plant met eieren.

5 Aug. Proeftuin

10

Geen eieren.

Randrij
proefveld

3 planten met
mugjes.

2 spruiten met
eieren

1 plant met
maden.

27 planten niets gevonden

1 plant met

1 plant met een 14 planten niets gevonden
piugje.

spruiten met
jmaden (2 x jong)

Vanaf deze datum jonge spruitjes gecon
troleerd. Ia 8 spruiten niets gevonden*
In 10 spruiten niets gevonden.

10

17 Aug. G. Quak.
Spruiten bij 14
de erwten
Randrij
proefveld

1 plant met een 11 planten niets in gevonden
dood mugje.

1 plant met een 24 planten niets gevonden
dood mugje.

3 Aug. Jac. Voogd

10 Aug.|G. Quak.
[Spruiten bij 15
de erwten

15

6 Sept G. Quak.
Spruiten bij 15
de erwten
Randrij
15
proefveld
15 Sept G« Quak
Spruiten bij 22
de erwten
Randrij
23
proefveld

Bijzonderheden over de galmugaantasting

Ben paar in de
koppen van de
planten

•Planten bij
•de erwten

Middenperceel

Muggen

1 spruit met
eieren.

3 spruiten met
maden.

,
L

10 spruiten niets in gevonden, maar 4 er
van waren wel beschadigd.

1 spruit met maden

13 spruiten niets in gevonden, maar 1 er
van was beschadigd (1 spruit verrot).

2 spruiten met ma
den.

12 spruiten niets in gevonden (1 spruit
verrot)
15 spruiten niets in gevonden.

3 spruiten met mad
den.

15 spruiten niets in gevonden + 4 spruiten
met beschadiging.
22 spr&Lten niets in gevonden + 1 spruit
met beschadiging.

Bijlag© III

Hadiosein

Datum

Waarnemingen bij G.
Quak

Behandeling

15 Juni Bieren op beschutte
plaatsen.
16 Juni In het hele land is de Veel eieren.
vlucht "begonnen.
Proefveld gespoten en
gestoven.

17 Juni
29 Juni Eind vorige week, dus
+ 25 Juni grote aantalTen galmuggen.
Eieren wel aanwezig,
maar niet zo veel.

30 Juni

Proefveld gespoten en
gestoven.

1 Juli
Weinig eieren.

7 Juli
12 Juli

Teel eieren.
Proefveld gespoten en
gestoven.

13 Juli
14 Juli Einde 1ste vlucht.
21 Juli

Geen eieren.

30 Juli

Zeer weinig eieren.

'

31 Juli Begin 2de vlucht.
3 Aug.
4 Aug.

Zeer weinig eieren.
Proefveld gespoten en
gestoven.

7 Aug. Groot aantal muggen.
Eiafzetting.
10 Aug.

Zeer weinig eieren.
Proefveld gespoten en
gestoven.

11 Aug.
17 Aug. Einde 2de vlucht

> Zeer weinig «leren*

Bijlage TT.
Bespuitingen.

Gebruikt zijn»
Lirothion stuifpoeder 2 $ zuiver Parathion Tan 6» Ligtermoet te Rotterdam,
Folidol £ 605 geconcentreerd van de ÏÏ*V. "Agro Chemie" te Arnhem»
BIS 300 van E* J* Sa Font de Nemours en Co U*S«A* Importeur A.V.O.P. te Zeist,
Shell-uitvloeier van Shell ïïederland K.V.
Datum

Hiàdel

Bijzonderheden

17 Juni Parathion stuif 25 g voor 198 planten (18 planten randrij). Blaasbalg.
Geen zon* Windkracht 5*
Parathion sjuit 3 1* voor 198 planten. Bij alle bespuitingen is een
rugpulverisator gebruikt.
Br is steeds evenveel EPH spuitvloeistof per 198 plan
ten gebruikt als Parathion spuitvloeistof.
1 Juli Parathion stuif 28 g voor 198 planten. Terder als 17 Juni. Bewolkte
Kucht. Windkracht 5#
13 Juli Farathion stuif 35 g voor 198 planten. Blaasbalg. Bewolkt, maar na
4 « zon* Windkracht 5,
Parathion spuit Inplaats van 0*25 i» is voor deze en de 2 volgende be
spuitingen 0*2
gebruikt.
EBT

5 1* voor 198 planten* Asm de EPN is 0*1 £ uitvloeier
toegevoegd*

4 tog.

Als 13 Juli. Windkracht 3* Zon achter een lioht wol
kendek*

11 Aug* Parathion stuif Voor 396 planten is 280 gram gebruikt (zie no 5)*
Zwavelmolen*
SHF

7 1. voor 198 planten. Aan de SM is geen uitvloeier
toegevoegd. Windkracht 6* Bewolkt.

Er is steeds in de namiddag gespoten (gestoven)
Bestrijding zoals die door G* Qaak op de rest van het veld, n*l* 1*7 ha ie
uitgevoerds
Spuitdata
Materiaal

: 17» 24 en 30 Juni, 8 en 15 Juli*
31 Juli, alleen eenetrook die steeds ernstig was aangetast ge
spoten. Bit was een strook langs een erwtenperceel.
* fiugpi lverisator met 2 sproeidoppen. Folidol*

Concentratie» 0*17 $ (30 g Folidol op 18 liter).
Hoeveelheid : 18 liter op 60 rr2 (60 z 36 planten)v D*i* + 1 1. op 3 rr^.
Werktijd

t + 10 uur (2 middagen).

16 Aug. is het gehele veld gestoven met behulp van een grote blaasbalg. Ge
bruikt werd 6 kg Folidol stuifpoeder. Hiervoor was slechts 1 middag
nodig*

Bijlage V.

Koolgalrauggantasting per 60 planten

Bestrijding met

10 Aug#
boven

1 Juli
hele plant

21 fuli

1. Par. st#

11

28

10

2. Par# 0.05

24

25

3# Par. 0# 1

22

14
5# Par# 0#1 + st. 18

6# BPH

27

7# Contr.

10 Aug.
onder

14 Sept#
boven

Oogst
in kg
22 Sept#

Oogst in kg
per 60 pl.
22 Sept#

2*5

Voor
22

2

2.5

0

47 (1 weg)

4 (3 weg)

2*5 (4 weg) 2*7

31

1

35 (1 weg)

2 (2 weg)

3*8 (3 weg) 4*0

20

4

32

2.9 (1 weg) 3.0

27 (1 weg)

33 (2 weg)

32 (1 weg)

5
1

4
1 (2 weg)

46 (2 weg) 10 (2 weg)

47

45

8

50

5*2 (2 weg)f 5*4
3.8
3.8

21

1

38

2. Par# 0#05

9
22

22 (1 weg)

0

35 (1 weg)

3# Par# 0#1

17

17

0

0

4. Par. 0#25

12

7

0

33
26

3.1
3.1
3.6 (1 weg) 3.7
2.8
2.8

3

3.7

5# Par# 0*1 + st. 27
6. BPS
35

9

0

27

31

1

44 (1 weg)

3
4 (1 weg)

7* Contr*

49

24

4

54 (2 weg) 14 (2 weg)

2.5
2*5
4^3 (1 weg) 4.4
4*1 (2 weg) 4.2

1* Par# at

11

12

0

23

2

2*3

2.3

2. Par# 0#05

25

13

0

33

2*2

2.2

3# Par# 0*1

15

13 (1 weg)

1

35 (1 weg)

1
1 (l weg) !

4# Par# 0*25

10

8

0

23

2

2.4

2.4

5* Par# 0#1 + st# 13

28

0

34

0

3*3

3*3

6# BHT

29

27

1

7# Contr*

42

22

2

2
46
45 (4 weg) 13 (4 weg)

4# Par# 0*25

12

2*8 (2 weg)|2*9

Midden
1. Par# st#

4
2 (1 weg)

3.7

Achter

7eld G. Qiak

3*7 (1 weg) 3.8

4.1
4*1
3,8 (4 weg) 4,1
3.3

3.3

1 Juli ie 0*25 $> Par» te slecht "beoordeeld door spuitsohade#
21 Juli hart + om zittende bladeren beoordeeld. Sas als er vroeg wat "bladeren
Wel voor slecht genoteerd als de hele plant door de aantasting zwaar

varen beschadigd, is de plant gezond gerekend
te lijden heeft en alleen wat goede blaadjes

in het hart zitten.
10 Aug« Als er iets van een aantasting onderin de plant en vooral op de stam
Bij "aangetast" bovenaan was het groeipunt beschadigd (2de vlucht).

was te zien als "aangetast" onderaan gerekend

Vervolg bijlade 7,

Bestrijding met

Aantal aangetaste planten per 180 planten
1 Juli
hele plant

21 Juli

10 Aug.
boven

1. Par* st«

31

61

11

83

2. Par» O.05

71

60

0

115

54
36

61

5» Par. 0*1 + st. 58
6. m
91

64

! 5

90

7. Contr.

91

3» Par* 0*1
4« Par* 0*25

138

35

!

10 Aug.
onder

10 Aug.
totaal

94
115

22 Sept*

•

14 ^ept.
boven
8
7

in kg

I
I

i

7.9
8.6
v

103

105

3

10.6

81

85

9

9.1

4
16

13«9

14

149

99
139
163

8.7

3

94
136

39

12.1

!2
!

4

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3

