bubuothefk
Landbouw pro-, «:«.»> m
•ft Bodemkur.dl ; I .1 tuut

9

S E P A R A A T
N o . - Lo7 / / ?

MINISTERIE
VAN ECONOMISCHE ZAKEN

.^

DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW

'M

et

^ t

^Nl

N°. 11
DE DRAAIHARTIGHEID
BIJ KOOL III
DOOR DR. S. LEEFMANS

h-V';

MEDEDEELINGEN
VAN DEN TUINBOUW-VOORLICHTINGSD1ENST

-

.

iw
dl

RIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW

M E DE D E E L I NG E N V A N D E N
TUI NBOUWVOOR LICHTINGSDIE NST

N°. 11
DE DRAAI HARTIGHEID BIJ KOOL
DOOR DR. S. LEEFMANS

RIJKSUITGEVERIJ
DIENST VAN DE
NEDERLANDSCHE
STAATSCOURANT

1 - 9 - 3 - 9

'S-G RAVEN HAGE — ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ
EN KUNNEN RECHTSTREEKS TOT DE R IJ KSU I TGEVERId
[RICHT. DESGEWENSCHT KAN MEN ZICH VOOR TOEZENDING
WENDEN TOT DE POSTKANTOREN

PRIJS f 0,30

INHOUD
Voorwoord
I.

Inleiding

7

Biologisch gedeelte

9

1.
2.

9

3.
4.
5.
6.
7.
II.

Biz.
5

Invloed der temperatuur op overwinterende larven ....
Het gedrag der ingesponnen larve in het voorjaar; het tijdstip
der verpopping
• .
Het verloop der muggen vluchten in 1938; de synchronie
bevestigd
Afwijkingen in den verschijningstijd der muggen te velde,
tengevolge van vervroeging in kassen of bakken
De mate van infectie van den grond; de grondindex ...
De beteekenis van het weder gedurende de vluchten ...
De grondbewerking en de draaihartigheid

Practisch gedeelte
De koolcultuur in de N. H. koolstreek in 1938 in verband met
het weder
2. Proeven en practijkservaringen in 1938
a. Proeven tijdens de eerste vlucht in Lutjebroek ....
b. Resultaten van het radio-advies etc. voor de le vlucht in
de practijk
c. Proeven en practijkservaringen gedurende de 2e vlucht
aa. Uitkomsten van de 2e reeks bespuitingsproeven te
Lutjebroek
bb. Uitkomsten der practijksproeven bij den heer A. de
Boer, Grootebroek
cc. Andere practijkservaringen gedurende de 2e vlucht.
dd. Verslag in zake het proefveld te St. Paneras ...
d. Conclusies in zake methode en middelen

11
11
14
15
18
20
23

1.

3.
4.
5.
6.

Over schade door de bespuitingsmiddelen
Bestuiving of bespuiting?
Over de kosten der bestrijdingsmiddelen
Gronddesinfectieproeven

23
23
23
25
29
29
30
32
33
34
35
38
41
44

III.

Samenvatting der resultaten

48

IV.

Radiowaarschuwingen in 1939

49

Verklaring, behoorende bij de groote grafiek der 3 vluchten
in 1938

51

Afbeeldingen en grafieken

53

VOORWOORD
Dagenen, die belang hebben bij de koolteelt en ook zij, die in het
algemeen belangstellen in wetenschappelijken arbeid, zullen zich er
ongetwijfeld over verheugen, dat de onderzoekingen en proefnemingen
op het gebied van de draaihartigheid bij kool in 1938 zijn voortgezet
en het mogelijk is de verkregen resultaten te publiceeren.
Juist nu de omstandigheden voor de koolbouwers zoo moeilijk zijn
en zij zich bij gewijzigde omstandigheden hebben aan te passen, is
arbeid van onderzoekenden en voor lichtenden aard van groote beteekenis.
Het is een verheugend verschijnsel, dat dit door de praktijk meer
en meer wordt ingezien en dat de jonge tuinbouwers, die straks de bedrijven
zullen moeten leiden, belangstelling toonen voor hetgeen het weten
schappelijk onderzoek aan resultaten voor de praktijk oplevert.
Voor Dr. S. LEEEMANS stemt het ongetwijfeld tot voldoening, dat de
arbeid, welken hij met zooveel toewijding en bekwaamheid verricht,
tot resultaten leidt, welke de algemeene waardeering genieten, in het
bijzonder van hen, voor wie die arbeid bestemd is.
Werd bij het voorwoord van het eerste verslag de verwachting uit
gesproken, dat deze wijze van onderzoek der moeilijkheden, welke zich
bij de teelt van bepaalde gewassen voordoen, tot gunstige resultaten
zou leiden, meer en meer blijkt, dat die hoop in vervulling zal gaan.
Dit is aanleiding, dat ook, wat de wijze van onderzoek betreft, op
den ingeslagen weg zal worden voortgegaan.
Da bedoelde moeilijkheden zijn immers dikwijls te veel omvattend,
om door onze Rijkstuinbouwconsulenten in studie te worden genomen.
Wel dreigt hierbij het gevaar, dat onderzoek en voorlichting los van
elkaar komen te staan, doch de ervaring heeft reeds geleerd, dat het
zeer wel mogelijk is om het onderzoek aan een afzonderlijk iemand op
te dragen en toch een voldoenden band met den Rijkstuinbouwconsulent
te bewaren, zoodat rekening kan worden gehouden met diens ervaringen
en inzichten en de verkregen resultaten bij het geven van voorlichting
op de juiste wijze kunnen worden toegepast.
's-Gravenhage, Maart 1939.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs.
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.

DE DRA Al H ARTIGHEID BIJ KOOL III
INLEIDING
Het werk- en bestrijdingsplan betreffende de draaihartigheid voor het
seizoen 1938 werd op pagina 39 van Mededeeling n°. 5, 1938, als volgt
opgesteld.
Door middel van vangbakken zouden te St. Paneras en te Lutjebroek
wederom de vluchten worden bepaald. Daarbij werd verwacht, dat deze,
evenals in 1937 weer gelijk zouden verloopen, t.w., dat de muggen weer
ongeveer tegelijkertijd zouden beginnen met uitvliegen en dat ook de meeste
muggen ongeveer tegelijkertijd zouden tevoorschijn komen.
Ten einde het aantal keeren spuiten zoo gering mogelijk te houden, zou
beproefd worden, of zou kunnen worden volstaan met alleen gedurende het
maximum der vluchten te spuiten.
Daar eene zoodanige bespuiting bij de proeven in 1937 resultaten had
gegeven, waarbij rekening werd gehouden met den tijd, gedurende welken
eieren en larven nog bereikbaar zijn en de larfjes nog geen gal gevormd
hebben, werd aangeraden 2 keer per week te bespuiten met tusschenpoozen
van 3 à 4 dagen.
Het criterium zou voorloopig worden gesteld op 60 wijfjes per are, op
grond van de in 1937 opgedane ervaringen. Rekening werd gehouden echter,
met de mogelijkheid, dat dit getal veranderd zou moeten worden. De ervaring
zou dit moeten leeren.
Zoodra bij de vangsten genoemd criterium zou worden bereikt, zou aan
de practijk per radio worden medegedeeld, dat het tijd was om te gaan
spuiten.
De ervaring zou tevens moeten leeren, of de door het te verwaarloozen
deel der vlucht veroorzaakte schade aanvaardbaar was of niet, waarbij
echter rekening werd gehouden met het in 1937 waargenomen aanmerkelijke
herstel na de aantasting, vooral bij witte en gele kool, wat minder bij roode
kool en bloemkool. Verwacht werd, dat door de voorvlucht veroorzaakte
schade door het herstel, het z.g. terugdraaien, weer practisch zou worden
teniet gedaan.
Naast het vangstcriterium was het weder een onzekere factor.
Volgens de practijk speelt het weder bij het herstel der planten een groote
rol en zou het hiervan afhangen of na een draaihartigheidsaanval in belang
rijke mate rot zou optreden. Daar tijdens het onderzoek nog geen zwaar
draaihartigheidsjaar werd meegemaakt, zou dit moeten worden afgewacht.
Aan de practijk waren aanbevolen de middelen, die in 1937 bij de op
twee plaatsen genomen proeven de beste resultaten gegeven hebben : pyridine
en nicotine. Overigens werd ieder vrijgelaten in de keuze van nog andere
middelen, daar de oplossing van het vraagstuk m.i. meer in de methode,
t.w. het tijdstip der bestrijding, dan in speciale middelen gelegen was.
Als siwi/middelen werden eventueel Derris en een mengsel van dit poeder
en fijne naftaline aangeraden, t.w. ter beproeving, daar onze ervaring met deze
middelen alsnog gering was.
De per radio te geven waarschuwingen aan de practijk, dus op dezelfde
wijze als dit plaatsvindt in zake de aardappelziekte, zouden voorloopig
alleen gelden voor Noordholland.
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Onze proefvelden te Lutjebroek en te; St. Paneras zouden op dezelfde
wijze worden behandeld, als het voor de practijk gegeven advies luiden zou.
Op deze wijze zou het mogelijk zijn de gegeven adviezen te controleeren.
In 1938 werd dit plan in hoofdzaak uitgevoerd.
Wat we gingen doen, was dus het toetsen in de practijk van een werk
hypothese, die berust op de waarnemingen van de 2 voorafgegane jaren
gedurende het onderhavige onderzoek en op de waarnemingen en ervaringen
der practijk voordien.
Verder zou de in 1937 vastgestelde gelijktijdigheid in de verschijning
der muggen worden nagegaan, waarbij tevens werd getracht vast te stellen,
of deze gelijktijdigheid ook voor een grooter oppervlak dan enkel de Noordhollandsche koolstreek geldt.
Zoo ja, dan zou dit ons in staat stellen voor dat groot oppervlak tegelijker
tijd den tijd van verschijning en het maximum der vluchten, c.q. den meest
geschikten tijd voor de bestrijding, aan te geven.
De resultaten van het een en ander in 1938 vindt men hierachter.
Het is me een groot genoegen mijne medewerkers hier wederom hartelijk
voor hun uitnemende hulp dank te brengen.
In de eerste plaats de beide heeren Controleurs te St. Paneras en Hoorn,
verder den Rijkstuinbouwconsulent te Hoorn en zijn personeel en niet het
minst de verschillende bouwers, die, of zelf proeven hebben genomen, of die
zich de moeite hebben getroost controles aan te houden en notities te maken.
Hun namen vindt men hierachter ter plaatse vermeld.
Ik hoop, dat zij ook het volgend jaar weer op dezelfde wijze hune mede
werking zullen willen geven.
Zooals Ir. v. D. PLASSCHE reeds schreef, kunnen slechts door innige
samenwerking van de technici en de practijk moeilijke problemen als de
draaihartigheid geheel en al worden opgelost.
Het belangrijkste acht ik nu wel verricht, maar. geheel klaar zijn we
nog niet. De grondslag is er nu. Methode èn middelen moeten nu verder
in de practijk vervolmaakt worden.
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I.
i.

BIOLOGISCH GEDEELTE

Invloed der temperatuur op overwinterde larven

Te St. Paneras en te Heemstede werden hieromtrent nog enkele proeven
genomen, vooral in verband met vroeger verschijnen der muggen in sommige
gevallen in verwarmde kassen of bakken.
Hieraan immers, zitten practische kwesties vast.
7 Februari werden te St. Paneras blikken met aarde, die ingesponnen
larven bevatten, in een kas bij temperaturen van 1534 tot 25° C. geplaatst.
Dit zijn dagtemperaturen. Bij nacht zullen ze lager zijn geweest.
De eerste muggen kwamen in deze blikjes wat eerder uit, dan bij derge
lijke proeven in 1937, doordat de blikjes een groot deel van den expositietijd onder de warm waterpijpen waren geplaatst, waardoor de temperatuur
hooger was dan bij de proeven in 1937.
De eerste muggen kwamen nu na 53 dagen uit, in 1937, bij lagere tempe
ratuur, na 66 dagen.
Het uitkomen verliep aldus.
Datum:

1

4

5

7

9

11 13 15 18 20 22 23 25 30

Muggen
uit

25078722204101

April

Evenals bij de proeven van verleden jaar was er een voortop, een
maximum en een navluchtje en duurde de geheele vlucht, evenals in het
veld, een maand. De verschijningstijd der muggen Was dus door de hooge
temperatuur bijna 2% maand vervroegd !
Te Heemstede werden eenige blikken met aarde, die ingesponnen larven
inhielden, in een kas met sierplanten geplaatst, waarin de temperaturen
nog iets hooger waren en ze 's nachts ook minder daalden. De dagtemperatuur
bedroeg hier 18 tot 26° C.
De blikjes werden hierin 2 Maart geplaatst en de eerste mug (een wijfje)
verscheen hier reeds 5 April, dus na 34 dagen, terwijl een tweede wijfje
na 43 dagen verscheen.
Al naar de temperatuur hooger wordt gehouden, zien we dus de muggen
in het voorjaar des te vroeger in verwarmde kassen verschijnen, in 1937
bij lagere temperaturen na 66 dagen, in 1938 na hoogere temperaturen bij
53 en zelfs na 34 dagen.
Hoeveel de vermelde temperaturen met die buiten verschillen, kan
blijken door vermelding van een enkel geval in April, waarbij de bodemtemperatuur bij sneeuwval overdag 3° C. bedroeg en de vermelding, dat
zelfs in Mei de temperatuur overdag, zoowel in de bovenste laag van den
grond als in de lucht, vaak onder de 10° C. bedroeg.
Het een en ander is niet louter van theoretisch belang !
Het houdt nauw verband met de methode van het vervroegen van sluitkool,
door reeds half Januari tot eind Februari in warme kassen (druivenkassen)
en verwarmde warenhuizen kool uit te zaaien. Deze kool wordt in Maart
en April buiten uitgeplant en is einde Juni oogst baar, dus ten tijde, dat
de meeste „taaie" kool buiten pas wordt uitgeplant.
Die „vroege taaie" is ten tijde, dat de muggen verschijnen, reeds gekropt
en dus onvatbaar.
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Wel vindt men er dan toch nog wel, zij het weinig, draaiers bij. Naar
mijne meening zijn die echter niet ontstaan door infectie buiten, daarvoor
is die kool half Juni vaak reeds te ver ontwikkeld en gekropt, maar deze
infectie kan zeer goed uit de verwarmde kassen of bakken zelf stammen.
Het heeft ons steeds hoogst merkwaardig toegeschenen, dat het ver
schijnsel van het voorkomen van draaiers in verwarmde kassen en bakken
zoo sporadisch is.
Immers staat het zoowel door de gevallen, waarop de heer VAN HEEWIJNEN mijne aandacht vestigde, als door de later opzettelijk genomen
proeven (zie ook hierboven) door het plaatsen van aarde met overwinterende
larven in verwarmde kassen, vast, dat het blootstellen aan hoogere tempe
raturen dan buiten van zulke larven, ook een vroeger verpoppen en een
vroeger verschijnen der muggen tengevolge heeft. Op grond daarvan zou men
dus veronderstellen, dat die vroegere verschijning in warme kassen veel
algemeener zou moeten zijn.
Waarom nu is dit niet het geval?
De eenige verklaring, die schrijver dezes hiervoor voorloopig heeft kunnen
bedenken, is, dat de jonge kool hiertoe meestal te vroeg uit de warme, kassen
naar het veld gaat. Ook VAN HEBWIJNEN, met wien ik een en ander besprak,
acht dit plausibel.
Hoewel de muggen dus door de hoogere temperaturen in zulke kassen
eerder uitkomen, zijn ze toch bij de in die kassen voorkomende temperaturen
meestal te laat om daarin nog jonge kool aan te treffen.
Deze hypothese (veronderstelling) wordt gesteund, behalve door het
feit, dat in sommige kassen werkelijk 5 à 6 weken vroeger dan in het veld
draaiers optreden, door een mededeeling van een kweeker, de heer JACOB
DUIF te St. Paneras, die mij mededeelde, dat toen hij eenige jaren geleden
erg laat was met het uitplanten van zijn in de warme kas gezaaide plantjes
in het veld, er ook in zijn kas draaiers verschenen.
Er zullen ook nog wel andere factoren in het spel zijn. b.v. of er al dan
niet aarde van geinfecteerde perceelen in de kassen wordt gebracht, iets
wat m.i. zoo veel mogelijk voorkomen dient te worden. De plantjes worden immers
vaak uitgezaaid in potjes en later met de kluit uitgeplant, terwijl ook zoo
nu en dan de bovenlaag grond in kassen en warenhuizen verwisseld wordt.
Dat het in zulke gevallen wenschelijk is niet den grond te gebruiken van banen,
welke met draaihartigheid geinfecteerd kunnen zijn, dus liefst geen grond
daartoe gebezigd dient te worden, waarop kool heeft gestaan, ligt voor de
hand.
Verder wijst het toch nu en dan voorkomen van draaiers in zulke kassen
er op, dat men bij de thans gebruikelijke methode nog maar juist van infectie
in de kassen vrijloopt !
Men lette er daarom ook op, dat men de temperaturen bij het kweeken
van de jonge koolplanten niet teveel opjaagt, naast de reeds aangegeven
voorzorgen in zake de herkomst van den grond, die men in de kassen brengt.
Er schuilt hierin anders een gevaar voor de methode van de „vroege
taaie" kweek.
Het scheen mij daarom raadzaam om op deze ongewenschte mogelijkheid
te wijzen, waartoe onze proeven met vervroegen der muggen in warme kassen
aanleiding hebben gegeven.
Onze blikjes met geinfecteerde aarde stonden op de warmste plaatsen,
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vlakbij de war m water buizen, waar de temperatuur hooger is dan elders
in de kas en in den grond, vandaar, dat hierin de muggen eerder tevoorschijn
kwamen dan in de kas zelve, waarin jonge kool stond, die niet werd aan
getast; mogelijk ook was de bodem niet geinfeeteerd.
2.

Het gedrag der ingesponnen larve in het voorjaar; tijdstip der verpopping

Op pag. 12 van het vorig verslag werd reeds medegedeeld, dat ik met
het oog op de verrichte waarnemingen, de wijze van overwintering der
larve, ingesponnen in den cocon, voor de normale houd.
Verdere waarnemingen hebben dit bevestigd.
Een aantal larven, die in den nazomer verkregen werden, overwinterden
in glasdoozen. Een aantal daarvan spon zich in, een ander gedeelte niet.
Vanaf einde October tot half December werden ze in een open tuin
huisje bewaard. Vanaf 17 December tot 24 Januari stonden ze in een onver
warmde garage en daarna werden ze weer buiten bewaard.
In December waren alle, ook de verpopte, larven, nog onveranderd
Ook bij onderzoek op de navolgende datums waren de larven, al of niet
ingesponnen, nog onveranderd: 8 en 9 Februari, 7, 14, 22 en 30 Maart, 11
en 18 April, 3, 9, 17, 23, 27 en 31 Mei.
De glasdoozen werden begin April voor andere verwisseld, zoo mede
het filtreer papier, daar een zwarte schimmel hinderlijk optrad, doch blijk
baar larven noch cocons schaadde. In Mei werden de glasdoozen in een
ijzeren trommel buiten geplaatst en, onder ventilatie, indirect aan de
zonnewarmte blootgesteld, met de bedoeling den gang van zaken in de
bovenste grondlagen zooveel mogelijk te benaderen.
Bij het onderzoek op 27 Mei bleken de ingesponnen larven alle de winter cocons te hebben verlaten en in de glasdoozen rond te kruipen.
Daarna sponnen ze zich alle opnieuw in.
Tusschen 8 en 20 Juni bleken verscheidene poppen aanwezig te zijn,
terwijl 20 Juni de eerste muggen uitkwamen.
Zeer waarschijnlijk is dit verlaten van den wintercocon, en het zich
verplaatsen der larven, ook buiten regel, daar, zooals ik later vond, dit
verschijnsel zich ook bij andere Contarinia-soorten voordoet.
Het is waargenomen door F. OSSIANNILSOX, bij de Lucernegalmug,
Gontarinia medicaginis Kieff, (1938).
Bij deze Lucernemug overwinteren de larven in een cocon, die ze op een
grootere diepte dan 3 cm spinnen. Na de overwintering verlaten ze dezen
cocon en kruipen nu meer naar de oppervlakte om dan ondieper dan 3 cm
den definitieven cocon te spinnen, waarin ze vervolgens in poppen ver
anderen.
3.

Het verloop der muggenvluchten in 1938; de synchronie bevestigd

Voor het nagaan der eerste muggenvlucht werden te St. Paneras op vier
plaatsen vangbakken geplaatst, aan het eind van Mei.
Op het oude proefveld van verleden jaar lagen 51 en op de plantbanen
van een koolbouwer, de heer JAC. KLOOSTERBOER, lagen er 20.
Hier richt ik gaarne enkele woorden van dank aan genoemden heer
KLOOSTERBOER voor zijne welwillendheid ten behoeve van het onderzoek
een strook grond ter beschikking te hebben gesteld.
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Niet alle bakken dienden voor vluchtwaarnemingen. Een .gedeelte werd
gebruikt om de uitkomsten vast te stellen van gronddesinfectie-proeven,
waarover later meer.
Op nog twee andere plaatsen werden vangbakken geplaatst, doch daarin
verscheen geen enkele mug.
De twee eerstgenoemde terreinen bleken evenwel, gezien de vangsten,
voldoende geinfecteerd, en de uitkomsten werden met succes voor onze
adviezen aan de practijk gebruikt.
Bij wijze van proef werden verscheidene bakken ditmaal van een houten
zoldering voorzien, trouwens ook vanwege de beperkte fondsen, in plaats
van het dure kopergaas en zeil. Bij vergelijking met een aantal bakken
van het eerstgebruikte model, met gaaszoldering en dekzeil, bleek de ver
schijning der muggen in de geheel houten bakken niet van die in de eerst
genoemde af te wijken. Ook te Puttershoek werd dit geconstateerd.
Door eenige medewerkers op andere plaatsen in het land was het mogelijk
ook' elders waarnemingen in zake de verschijningstijd der muggen te doen.
De bakken stonden aldaar evenwel tijdens de le vlucht op te zwak
geinfecteerd terrein en er verschenen slechts weinige muggen in. De ver
schijning dezer muggen viel echter toch binnen den verschijningstijd in de
Noordhollandsche koolstreek.
Zoo waren er 10 bakken geplaatst te Puttershoek, in de Hoekschewaard,
waar de heer A. P. BROUWER aldaar, hulp controleur bij den Plantenziektenkundigen Dienst, de in de buizen verschenen muggen ving en mij opzond.
Hetzelfde was het geval te Breda, door de welwillende medewerking
van Dr. I. RIETSEMA, Directeur der R. K. Land- en tuinbouwwinterschool,
aldaar.
Da vangsten zijn op de grafiek weergegeven.
Ook op een andere plaats waren nog bakken geplaatst, doch door een
misverstand werden mij de vangsten niet op tijd opgezonden.
Verder werd getracht van andere plaatsen gegevens te verkrijgen door
opzending van draaiers, zoodra die in het veld. of op banen zouden worden
opgemerkt.
Zoo werd materiaal ontvangen van Assen, Naaldwijk en Delft, waar
opzending plaats vond door tusschenkomst der aldaar gestationneerde Con
troleurs van den Plantsnziektenkundigen Dienst, terwijl door de welwillende
bemiddeling van den Rijkstuinbouwconsulent te Apeldoorn en den reeds
genoemden Directeur van de R. K. Land- en tuinbouwwinterschool te Breda
mij van deze plaatsen materiaal toegezonden werd. .
Daardoor werd het mogelijk ook voor die plaatsen, zij het bij benadering,
vast te stellen, wanneer de eerste muggen aldaar gevlogen hebben.
Weliswaar speelt ook het weder, temperatuur en regenval, bij de reactie
van aangetaste planten een rol, en is de reactiesnelheid ook afhankelijk
van den leeftijd der planten, maar op deze wijze is toch wel bij benadering
vast te stellen wanneer de planten geinfecteerd zijn.
Bij plantjes van ongeveer 15 cm hoogte wordt de aanwezigheid der
larfjes door de veranderingen in het groeipunt 2 tot 5 dagen na het uitkomen
der larfjes zichtbaar, t.w. voor den onderzoeker. Vóór de practijk het
duidelijk zien kan, gaan er nog wel eenige dagen voorbij. Bij jonge plantjes
kan men dus het tijdstip der infectie op 8 tot 12 dagen vóór het duidelijk
zichtbaar worden, bij oudere planten zelfs op 10 tot 15 dagen stellen.
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Maar de weersomstandigheden, die de groeisnelheid beinvloeden, spelen
ook een rol, zoodat men aan draaiers den tijd van infectie niet dan met eene
speling van enkele dagen bij benadering kan bepalen.
Hieronder volgen nu eerst de vroegste datums van verschijnen der
muggen in de vangbakken.
St. Paneras 9 Juni
71 bakken
De Streek 10 Juni
36
„
Puttershoek 10 Juni
. . 10
„
Heemstede 12 Juni
6
„
Uit ontvangen draaiers van de volgende vindplaatsen kon worden op
gemaakt, dat deze bij benadering geinfecteerd zijn geworden:
te
„
„
„
„

Apeldoorn 10 Juni,
Assen 12 tot 13 Juni,
Delft 13 Juni,
Naaldwijk 9 tot 10 Juni,
Puttershoek 7 Juni.

In het algemeen kan men zeggen, dat de muggen tusschen 9 en 12 Juni
zijn gaan vliegen.
Ook te Puttershoek kan er weinig verschil zijn geweest met Heemstede,
de Streek en den Langendijk, daar de 2e vlucht te Puttershoek dan ook
vroeger verschenen zou moeten zijn en wanneer men nu het verloop van
de tweede vlucht voor de vier het laatst genoemde plaatsen beschouwt,
dan is de gelijktijdigheid zeer treffend (zie Grafiek n°. 1).
Voor practische doeleinden, t.w. opgave van het tijdstip waarop met de
bestrijding begonnen dient te worden, reiht het synchronisme geheel toe, wat
uit de volgende overweging blijken kan.
Gesteld eens, dat we in 1938 zouden zijn afgegaan op de waarnemingen
te St. Paneras, omdat we daar met het grootst aantal bakken werkten,
dan zou eene waarschuwing op 10 Juni voor alle 4 genoemde plaatsen juist
zijn geweest, ook voor de tweede vlucht.
Te Breda verschenen alleen enkele muggen op 24 en 25 Juni, dus ook nog
ruim binnen den tijd, waarvoor de waarschuwing tot bestrijden gegeven werd.
Bij een bezoek aan IJselmuiden, bij Kampen, op 5 Juli 1938 kreeg ik
eveneens den indruk, dat de eerste vlucht daar tezelfdertijd moet hebben
plaatsgevonden als in Noordholland.
De practische consequentie is dus, dat voor de Noordhollandsche kool
streek op de waarnemingen te St. Paneras kan worden afgegaan.
Verder lijkt mij het risico gering, indien de koolverbouwers in geheel Noord
holland, Zuidholland, Utrecht, Westelijk Overijssel, beproeven, of de op
de Noordhollandsche koolstreek gebaseerde waarschuwingen voor hen ook
waarde hebben. De hans daarop is groot. Desgewenscht kunnen door de
plaatselijke tuinbou wad viseurs ook zelf vluchtwaarnemingen worden
verricht, waarbij schrijver bereid is de vangsten te controleeren en aan
wijzingen voor de waarnemingen te geven.
Met 2 omstandigheden dient rekening gehouden te worden en dat zijn:
1°. onregelmatigheden, die kunnen optreden door vervroeging veroorzaakt
door hoogere temperatuur in bakken en kassen.
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2°. geldt de vluchtwaarneming, en de daarop gegronde waarschuwing,
speciaal voor laag gelegen, boomloos, eenvormig 'polderterrein, zooals
men dat in de Noordhollandsche koolstreek algemeen aantreft.
Uit het bovenstaande en uit de grafieken blijkt dus, dat het verleden
jaar door mij aangeduide synchronisme in de verschijning der muggen een
feit is en dat daarvan ten behoeve der bestrijding practisch partij getrokken
kan worden.
4.

Afwijkingen in den verschijningstijd der muggen

In de vorige publicaties is reeds gewezen op vroegere verschijning van
draaiers, dus ook de muggen, die dit veroorzaakten, in verwarmde kassen,
bakken, en somtijds ook in „koude" bakken. Met „koude" wordt hier be
doeld onverwarmde bakken, maar de temperatuur in deze bakken kan
aanmerkelijk hooger worden dan buiten, vooral wanneer de ramen veel
dichtgehouden worden.
Nabij het proefveld te Lutjebroek was het mogelijk een geval van on
regelmatigheid te ontrafelen, wat anders vrij lastig is, daar men wel de
eindgevolgen ziet in dergelijke zich nu en dan voordoende gevallen, maar
de gang van zaken dan niet meer goed valt na te gaan.
De eerste draaiers in aanvankelijk met ramen belegde, later opengelegde
bakken verschenen hier reeds 15 Juni. In het veld waren op dien datum
nog geen draaiers zichtbaar. Pas 20 Juni werden daar eenige planten in
het veld waargenomen, die de allereerste, nog niet duidelijke, draaiings
verschijnselen veroorzaakten. Op 25 Juni werden aan meerdere planten in
het veld de verschijnselen van aantasting zichtbaar.
De plantjes in de lang bedekt gehouden bak waren dus 5 tot 8 dagen
vroeger gaan draaien dan de planten in het veld, waaruit volgt, dat de
muggen hier ook vroeger te voorschijn gekomen zijn.
Nu deed zich later in den aanplant een onregelmatigheid voor, die met
de vermelde vroegere verschijning in de lang bedekte vakken in verband
bleek te staan.
Omstreeks 12 Juli deed zich op het terrein draaien voor op een pas be
plant stuk, welke afwijking aanvankelijk, op het eerste gezicht niet ver
klaarbaar was.
De heer BKOKRSEN Jr. wist evenwel nog nauwkeurig uit welken bak hij
de plantjes had gehaald en dit bleek een der bakken te zijn, waarin de
draaiers al 15 Juni waren opgemerkt. In dien bak waren de muggen dus
ook bij de tweede vlucht vroeger verschenen en zoo waren ze geïnfecteerd
uitgeplant en vertoonden de draaiingsverschijnselen op een tijdstip, dat
die in het veld niet optraden.
Daarentegen waren tegelijkertijd plantjes vlakbij in het veld uitgezet
uit een anderen bak, waarin geen draaihartigheid was opgetreden, omdat
ten tijde van de eerste vlucht de plantjes, die daarin stonden, nog te klein
waren, om te worden aangetast.
En zoo zag men het verschijnsel in het veld, dat deze plantjes niet aan
getast waren, geen draaihartigheidsverschijnselen vertoonden, terwijl een
stuk daar vlak naast, uit den anderen bak afkomstig, waarin draaihartigheid
al vroeg was opgetreden, wel draaiden.
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De andere aanplant in het veld vertoonde te dien tijde nog geen draaiers
afkomstig van de tweede vlucht. Deze werden pas tegen 29 Juli zichtbaar
en bedroegen toen nog slechts ruim 9 %.
Het verschijnsel moet hier gesignaleerd worden, omdat het, indien het
veel voor zou komen, aanleiding geeft tot schade, daar de infectie in zulke
gevallen vroeger plaats heeft dan die in het veld en daartegen dus niet
op den juisten tijd gewaarschuwd wordt.
Men zou dan denken, dat de door mij uitgewerkte methode niet klopt,
terwijl het hier uitzonderingen door vervroeging betreft.
Middelen om te vroeg verschijnen der muggen in de bakken te voorkomen
zijn, goed luchten bij zonnig weer, bespuiting der planten in de bakken, of
gronddesinfectie in de bakken. Op de laatste kom ik nader terug.
Eenige, dit jaar ontmoete gevallen, waarbij de bestrijding geen of on
voldoende resultaten gegeven heeft, moeten m.i. aan dergelijke oorzaken
(vervroeging) toegeschreven worden.
5.

De mate van infectie van den grond; de grondindex

De voornaamste bron van eenige onverwachte schade was dit jaar de
ongelijkmatige infectie van den grond.
Dat de grond niet overal even sterk geinfecteerd is, was trouwens wel
bekend.
De bakken of banen vertoonen dikwijls zwaardere infectie. Die vindt
men ook steeds op beschutte plaatsen.
Ons streven is daarom voor het plaatsen der vangbakken sterk aangetaste
terreinen te kiezen, zoodat we bij het geven van adviezen zooveel mogelijk
aan den veiligen kant blijven.
Verder werden de vangbakken op verschillende plaatsen uitgezet en het
is dan raadzaam de adviezen, ten einde alle mogelijke gevallen te dekken,
te grondvesten op de hoogste vangsten.
De ervaring in 1938 was, dat in het algemeen de zwaarste infectie door
de topvlucht, het maximum veroorzaakt is; locaal heeft hier en daar de
voorvlucht matige schade veroorzaakt. Om deze schade ook op te vangen
kan het criterium verlaagd worden.
In 1937 was de door den voortop veroorzaakte schade zeer gering; de
ernstiger schade trad later op.
De reden, dat in 1937 de voortop der eerste vlucht, die soms sterker was
dan in 1938, toch vrijwel geen schade heeft aangericht, kan gezocht worden
in de gedurende die voorvlucht voor de activiteit der muggen ongunstige
temperaturen. Men zie de grafiek der vlucht voor 1937.
In ieder géval is het raadzaam met de uitzonderingsgevallen in 1938
bij de eerste vlucht, zooals op ons proefveld en nog één terrein in die buurt,
waar zich een aantasting van i 40 % voordeed, rekening te houden, en dus
bij een lager vangstcijfer met de bestrijding te beginnen.
Men dient een en ander zoo te beschouwen, dat de abiotische (physische)
vernietigingsfactoren wel overal gelijk werken, doch dat deze slechts een
zeker percentage vernietigen van de aanwezige larven of muggen en niet alle.
Was dit niet het geval, dan zouden bepaalde soorten geheel verdwijnen.
Ook op de plaatsen met sterke grondinfectie wordt dus een zeker percentage
vernietigd en verhoudingsgewijs blijft aldaar in den grond ook een grooter
aantal overleven, dan op plekken met geringer infectie.
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Een verschil in de mate van infectie geeft ook de gewasopvolging op een
gegeven stuk terrein, gedurende het seizoen. Staat daar over een langdurig
tijdvak kool, hetwelk b.v. het geval is, wanneer op verscheidene elkaar
volgende datums kool wordt geplant, dan kan men daar sterkere infectie
verwachten, dan op een terrein, waar slechts een keer kool in één seizoen
is geplant. In het. eerste geval heeft gedurende meerdere generaties ver
meerdering plaats, in het tweede geval slechts gedurende een enkele.
Verder is ook van belang voor de sterke vermeerdering der plaag, of de
geplante kool secundaire spruiten maakt of niet. In deze spruiten kunnen
de larven zich bij afwezigheid van jonge planten tijdens de tweede en derde
vlucht ontwikkelen.
Deze merkte ik bij onderzoek in 1936 en 1937 en later, vooral op bij roode
kool; ook zag ik ze bij gele en ten slotte bij Reuzenbloemkool, hoewel in
geringe mate.
Dit is dus een eigenschap, die aan bepaalde koolvariëteiten eigen is.
Maar ook aantasting door Contarinia veroorzaakt, zooals bekend is,
sterke vorming van secundaire spruiten (zevenklappers, zie afb. 5). En op
deze wijze veroorzaakt de Galmug zelf de mogelijkheid voor haar eigen
sterkere vermeerdering.
Daar bestrijding dit euvel grootendeels opheft, werkt ze dubbel gunstig,
voor het heden zoowel als voor de volgende jaren.
Een moeilijkheid vormt hierbij het verschijnsel van het blijven overliggen
der larven. Men kan dit beschouwen als een eigenschap der soort, die voor
haar de uitwerking heeft van een soort van „levensverzekering". Ze voorziet
in het risico van voor de soort zeer ongunstige tijdsperioden, die dan meest
door het klimaat veroorzaakt kunnen worden, en mogelijk ook door de para
sieten.
Yan de beteekenis der laatste weten we nog weinig.
De studie ervan zou vrij wat tijd vergen, omdat het te verwachten is,
dat zij niet alleen op de Draaihartmuglarven van de kool zullen parasiteeren,
maar ook op die van verwante soorten, en de vangsten uit de bangbakken
toonen aan, dat behalve de Draaihartmug heel wat verwante Galmuggen
uit den grond komen, waarvan nog weinig bekend is.
Nu verwacht ik niet, dat met de inheemsche parasieten practisch iets
kan worden bereikt, maar een betere kennis daaromtrent zou ons meer
inzicht kunnen geven in de biotische factoren, die op de plaag beperkend
werken en ons mede in staat kunnen stellen beter een prognose, een voor
spelling, te geven.
Daarom lijkt het mij op practische gronden het beste toe, voorloopig
als maatstaf te nemen, uit te gaan van het aantal muggen, dat per vierkante
meter in het voorjaar uit den grond komt, hetgeen door de vangbakken kan
worden vastgesteld.
Het aantal uitkomende muggen is de resultante van alle invloeden,
abiotische en biotische, die gedurende najaar, winter en voorjaar op de
overwinterende larven hebben ingewerkt, inclusief dus de parasieten.
Juist omdat onze methode mede beoogt de bestrijding tot een minimum
terug te brengen, zou het van veel belang zijn, indien we reeds in het voor
jaar, bij het eerste verschijnen der muggen, in staat zouden zijn te voor
spellen, of het een zwaar draaihartigheidsjaar zal worden of niet.
Daarom is het van bslang na te gaan, of het aantal overwinterende larven
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per vierkante meter, blijkende uit het aantal verschijnende muggen op dat
oppervlak, ons in dat opzicht een aanwijzing geven kan.
Weliswaar — en ik wees reeds hierop — is het weder gedurende den verschijningstijd der muggen ook van veel belang, maar toch zou ook het aantal
verschijnende muggen per oppervlakte-eenheid reeds dadelijk eene voorloopige aanwijzing kunnen geven.
Is dit namelijk reeds gering bij de verschijning, zooals dit jaar het geval
is geweest, dan kunnen gunstige weersomstandigheden, warm, windstil,
vochtig weer, toch niet zoodanig de plaag bevorderen, als in het geval van
veel muggen plus voor de activiteit der muggen gunstig weder.
Nu heb ik afzonderlijk genoteerd en uitgezocht de vangsten uit de bakken,
die in de drie afgeloopen jaren, onder als normaal te kenmerken omstandig
heden zijn uitgezet.
Iedere vangbak is y2 vierkante meter groot.
Zoodoende kan dus spoedig worden uitgerekend, hoeveel muggen per
vierkante meter in ieder der drie voorbijgegane jaren gevangen zijn en we
kunnen die dan eens met elkaar vergelijken.
In 1936 was het aantal bakken nog klein. Twee dezer bakken stonden
op zeer diep gekeerd terrein en we zullen die dus buiten beschouwing laten;
ze hebben trouwens geen muggen opgeleverd. We houden dan 7 bakken over.
In 1937 stonden er 24 bakken op gewoon bewerkten grond en in 1938: 51.
De vangsten hierin zijn nu, behoudens het geringe aantal bakken in
1936, wel vergelijkbaar.
We krijgen dan de volgende vangsten per are en vierkante meter.
Voorjaarvluchten in:
1936 In 7 bakken 100 muggen is 2857
1937 „ 24
„
382
„
„ 3183
1938 „ 51
„
136
„
„
532

per are of 28 per m2 St. Paneras
„ „ „ 32 „ „ St. Paneras
„ ,, „ 5 „ „ St. Paneras
en Lutjebroek samen.

Nemen we St. Paneras en Lutjebroek afzonderlijk, dan vinden we:
voor St. Paneras 826 per are of ruim 8 per m2
„ Lutjebroek 292 „
„ „
„ 3 „ „
1936 en 1937 waren jaren met matige aantasting, 1938 een met geringe
aantasting.
De grondindex bij de eerste vlucht in 1938 komt dus geheel overeen met
den algemeenen gang van zaken in dat jaar.
De kans is dus groot, dat we, mits bij gebruik van een niet te gering
aantal bakken en mits deze op meerdere plaatsen zijn uitgezet, in dit grondindexcijfer op den duur een middel zullen vinden om reeds tijdens de eerste
vlucht te kunnen zeggen, wat zeer waarschijnlijk kan worden verwacht
betreffende de mate van aantasting.
Wanneer we dan uitgaan van de grondindexcijfers van 1937 en 1938,
dan is er aanleiding de verwachting te stellen op een zwaar draaihartigheidsjaar wanneer deze hooger zijn dan in 1937 en op geringe aantasting wanneer
ze zoo laag zijn als in 1938.
Maar, zooals reeds gezegd, dient ook rekening te worden gehouden met
de weersinvloeden gedurende de vlucht en deze zullen we nu in een volgend
hoofdstuk bespreken.

2
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6.

De beteekenis van het weder gedurende de vluchten

Reeds bij den aanvang van dit onderzoek in 1936 is begonnen met
opname der weersfactoren, zooals temperatuur en regenval, ten einde het
verband daartusschen en de draaihartigheid na te gaan.
Verder is in 1938 ook rekening gehouden met de windsterkte.
De desbetreffende opgaven dank ik aan de bekende welwillendheid
van de Directie van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt.
Ben korte samenvatting, van hetgeen deze studie tot nu toe heeft op
geleverd, is hier op zijn plaats, terwijl daarna ook de invloed van den wind
besproken zal worden.
Laten we dus eerst nagaan of er verband valt te bespeuren tusschen
resp. den regenval en den temperatuurgang en de Draaihartigheidsplaag.
Voor de drie afgeloopen jaren vinden we de volgende aanwijzingen, die
tevens zijn vastgelegd in de vlucht-grafieken over de afgeloopen jaren,
betreffende de eerste vlucht.

matig

16° C

1937

matig

O
O
OG
M(

1938

zwak

19° C

Vlucht
begonnen
bij regen
of droogte

Temperatuur
Grondindex
gedurende
per m2
hoofdvlucht

droog weer

Gunstig
24—31° C

28 muggen

18,5° C

droog weer

Gunstig
22—27° C

32 muggen

droog weer

Gunstig
22° C

5 muggen

O

1936

Bij welke
max. temp.
max. vlucht
begonnen:
O

Eerste
muggen
bij:

O

Aard der
aan
tasting

O
OG

Jaar

Hieruit valt af te leiden:
1°. De eerste muggen kunnen verschijnen ongeacht een lage temperatuur
(1936: 16° C.).
2°. Het maximum der vlucht kan ook bij betrekkelijk lage zomertemperatuur vallen (1937: 18,5° C.).
3°. Regenbuien zijn geen vereischte tot het verschijnen van het maximum
der vlucht (zie 1936: 20 Juni, 1938: 19 Juni).
4°. Gunstige temperaturen gedurende de hoofdvlucht, met betrekking tot
de activiteit der wijfjes, behoeven op zich zelf nog geen zware aan
tasting te beteekenen (1938).
5°. De grondindex, blijkende uit het aantal tijdens de voorjaarsvlucht
(eerste vlucht), per vierkante meter uitgekomen muggen, schijnt als
een der indicatoren voor de voorspelling in zake de te verwachten
aantasting van waarde te zijn.
Met bovenstaande factoren is men er echter nog niet.
Een andere factor, die vermoedelijk, ja zelfs vrij zeker, dit jaar een rol
speelde, was de windsterkte. Vooral de drie laatste weken van Juni waren,
behalve droog, zeer winderig.
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In de grafiek is daarom dezen keer ook de dagelijksche, door De Bilt
opgenomen windsterkte weergegeven, die mogelijk in het vlakke terrein
sterker kan zijn geweest.
Het is in het Noordhollandsche koolgebied welbekend, dat het steeds
het sterkst draait op beschutte plaatsen, bij rietschermen, rietzoomen
langs slooten, grasranden, en ook langs de zoomen van allerlei gewassen.
Op zulke windstille plaatsen verzamelen de wijfjes zieh blijkbaar en kunnen
ze ongehinderd hun eieren leggen.
We stelden vroeger reeds vast, dat de wijfjes ook warmtelievend zijn,
terwijl ze ook gevoelig bleken voor droogte, zoodat we ze kunnen beschouwen
als windschuwe, vocht- en warmtelievende dieren.
Br waren bij de eerste vlucht eenige gevallen, waarbij het duidelijk was,
dat de wind de infectie van het eene terrein, gelegen naast een ander, stellig
geinfecteerd terrein, zoo goed als belette.
Dit geval deed zich voor op ons proefveld te St. Paneras in 1938.
De koolaanplant, die voor proeven is bestemd, zetten we daar het eene
jaar ten Noorden en het andere jaar ten Zuiden van het vaste middenpad.
Dit jaar lag de proefaanplant op de Zuidelijke strook, de vangbakken
echter stonden op de Noordelijke strook, omdat daar verleden jaar geïn
fecteerde kool had gestaan, nl. het proefveld van 1937.
Die vangbakken, geplaatst op het Noordelijke stuk nu, leverden vrij wat
muggen op, zoodat we verwachtten, dat de Zuidelijke strook voldoende
sterk geinfecteerd zou raken om de proeven op het Zuidelijke stuk tot hun
recht te doen komen.
Dit was echter niet het geval. De infectie bleef op het Zuidelijke stuk
laag, kwam niet hooger dan 3 %. Daar er nu blijkens de vangsten op het
ten Noorden ervan er onmiddellijk aangrenzende stuk genoeg muggen
aanwezig waren, om tenminste een matige aantasting te weeg te brengen,
en de temperatuur voor de activiteit der wijfjes ook hoog genoeg is geweest,
is er voor het uitblijven van noemenswaardige aantasting op de Zuidelijke
strook geen andere reden te vinden, dan de gedurende het grootste deel van
de eerste vlucht waaiende, overwegend Zuidelijke, sterke wind.
Een ander geval deed zich voor te Puttershoek.
Daar lag een der proefvelden naast en ten Oosten van een verleden jaar
zwaar besmet terrein. Nu werd van het proefterrein alleen een strook van
12 meter breedte geinfecteerd en wel een 7 meters breede strook voor 55 %,
een 3 meters breede strook voor 30 % en de verst van het geinfectearde
terrein gelegen strook van 2 meters voor 10 % (opnamen van den heer
P. A. BROUWEB te Puttershoek, terrein door mij bezocht).
Naar mijne meening is het hier eveneens de sterke zuidelijke wind ge
weest, die dwars over het terrein waaiende, in de lengte van de terreinen,
verhinderd heeft, dat de muggen dieper dan genoemde strook in het proef
terrein doordrongen.
In de Noordhollandsche koolstreek kwam in 1938 ook de meeste aan
tasting op beschutte plaatsen voor, tenminste bij de eerste vlucht, wat in
het bijzonder opviel bij tusschen aardappels geplante kool, die zeer zwaar
aangetast was.
Daar de temperatuur in het jaar 1938 gedurende een groot deel van de
eerste vlucht niet ongunstig is geweest voor de activiteit der wijfjes, wat
blijkt doordat op beschutte plaatsen de aantasting soms erg was, mag men
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hier den hevigen wind stellig als een gunstigen, namelijk aantasting-tegengaanden factor beschouwen, waarmede dus bij eene voorspelling zeker
rekening moet worden gehouden.
Men zou nog kunnen aanvoeren, dat de wind vaak 's nachts gaat liggen,
maar in de eerste plaats was dit lang niet steeds het geval en ten tweede
is dan de temperatuur stellig ongunstig voor de activiteit der wijfjesmuggen.
Na critische beschouwing der verschillende mogelijke factoren voor de
in het algemeen geringe aantasting in 1938 (de uitzonderingen dus terzijde
gelaten) meen ik die te mogen toeschrijven:
1°. aan het relatief geringe aantal larven, dat de overwintering heeft over
leefd;
2°. aan de gedurende de eerste vlucht geheerscht hebbende sterke droge
winden.
Verder heeft mogelijk ook de algemeene en intense bespuiting op de
bedden nog tot verdere vermindering bijgedragen.
Naar de weersfactoren, gedurende najaar, winter en voorjaar, die mogelijk
op de sterfte der overwinterende larven van invloed zijn, zal nog nader
onderzoek verricht moeten worden.
Bij andere galmuglarven wordt dit namelijk gezocht in, of toegeschreven
aan, de mate van regenval gedurende de overwintering.
7.

De grondbewerking en de draaihartigheid

In de vorige publicaties werd reeds het een en ander medegedeeld over
proeven, genomen om den invloed van grondbewerking op de plaag na te
gaan.
In 1936 werd een proef genomen met bedekking van draaiers, die nog
larven bevatten, ten einde na te gaan of een dikkere laag aarde, dan die
de poppen gewoonlijk bij het uitkomen te overwinnen hebben, ertoe bijdraagt,
dat er minder muggen uit den grond kunnen komen.
De resultaten, waarvan de uitkomst reeds kort op pag. 26 van Mededeeling n°. 1 werd medegedeeld, volgen hier wat uitvoeriger.
De grond werd afgegraven op een diepte van resp. 5, 10 en 15 cm.
Daarop werden kleine draaiers met larven gelegd en vervolgens werd
een ander met lagen aarde van resp. 5, 10 en 15 cm bedekt.
Het aantal uitgekomen muggen was (in Juli en Aug. 1936):
2 proeven met aardlaag van 5 cm
2
„
„
„
„ 10 „
1
„
„
„
„ 15 „

totaal 23 muggen.
„
33
„
2

Aangezien bij de proeven met 5 en 10 cm een dubbel aantal draaiers
werden gebruikt, dient het aantal muggen bij de proef met 15 cm, verdubbeld
te worden.
De verhoudingscijfers zijn dus benaderend 23,33 en 4.
Het maakt hier dus den indruk, dat een dikkere laag dan 10 cm voor
de poppen een beletsel uitmaakte, hoewel niet absoluut.
In het voorjaar van 1937 werd dus op grond van deze ervaring een
reeks proeven genomen met keeren van den grond.
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De resultaten zijn reeds in Mededeeling II over de Draaihartigheid
vermeld.
De grond werd gewoon bewerkt, 20 cm diep gekeerd en 30 cm diep
gekeerd.
De verhoudingscijfers waren:
Gewoon behandelde grond : 49 muggen of 8 muggen per bak
20 c m gekeerd
31
„
„ 5
„
„
30 „
„
67
,,
„11
„
„
„

16 per m2
10 „ „
22 „ „

Er is hier dus geen invloed van diepe bewerking zichtbaar.
De „verhuizing" der larven na de overwintering geeft mogelijk een
verklaring voor deze uiteenloopende uitkomsten.
De grondbewerking in de laatstvermelde proeven geschiedde in Maart.
De larven in de wintercocons komen dan stellig grootendeels diep onder
het oppervlak, daar het keeren zorgvuldig geschiedde.
Nu het waarschijnlijk is, dat ook in het veld tegen einde Mei de
„verhuizing" en het spinnen van nieuwe cocons plaats vindt, gebeurt dit
dus na de grondbewerking.
Zijn dus de cocons met larven bij grondbewerking dieper onder de
oppervlakte geraakt, dan hunnen de larven later bij de „verhuizing" in
Mei een voor hen gunstiger plaats, dichter onder de oppervlakte, op
zoeken.
Dit kan worden uitgemaakt, door einde Mei of begin Juni van een
diep gekeerd stuk (in Maart aldus bewerkt) grond van verschillende diepte
te nemen, en na te gaan wat daaruit komt.
Op deze wijze zou verklaard kunnen worden, dat de larven op onder
werken in den zomer geheel anders reageeren dan op hetzelfde in het vroege
voorjaar.
De zomerlarven zouden zich dan anders gedragen dan de overwinterende
larven, wat zeer goed mogelijk is.
Verder werden in 1937 een serie proeven genomen om na te gaan of
het tijdstip van bewerking van den grond op de plaag van invloed is.
De resultaten zijn op pag. 16 van de 2de Mededeeling over de plaag
vermeld.
Daarbij bleek, dat uit drie uiteengelegen strooken grond, die in Januari
1937 bewerkt waren, juist de helft van het aantal muggen kwam, als uit
de 3 in Maart gespitte strooken werd verkregen, 129 tegen 259.
De gewone wijze van grondbewerking werd toegepast.
Hier werd dus den indruk verkregen, dat de tijd van grondbewerking
van invloed was.
Dit jaar nu werden deze proeven betreffende invloed van grondbewerking
op de plaag nog aangevuld met na te gaan, of het voor de larvenpopulatie
verschil maakt, of de grond onbewerkt blijft liggen, of wel grondbewerking
storend inwerkt.
Te St. Paneras werden dus op ons proefterrein een drietal, door bewerkte
strooken gescheiden stukken, onbewerkt gelaten en werden daarop 13 vangbakken geplaatst.
Het spreekt vanzelf, dat deze onbewerkte strooken weldra dicht met
onkruid begroeid raakten, dat den grond met een vrij dichte zode bedekte,
bestaande uit muur, grassen, klein kruiskruid, brandnetel etc.
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Uit deze 13 bakken kwamen totaal 108 muggen, dus ruim 8 per bak
of 16 per m2.
Als controle dienden drie strooken, die op den gewonen tijd en op de
gewone wijze bewerkt werden, waarop 15 bakken waren beplaatst.
Deze leverden totaal 45 muggen op, of 3 per bak, of 6 per vierkante
meter.
Hierin zou men een aanwijzing kunnen zien, dat braakliggen gedurende
de eerste vlucht in het voorjaar en ook voordien, voor de larvenpopulatie
gunstiger is. dan indien de grond wordt bewerkt.
Evenwel heeft de gewone grondbewerking in het algemeen onvoldoende
invloed op de plaag, dat is in den loop van tijd wel gebleken.
De aanwijzingen, die tot nu toe bij proeven met grondbewerking ten
opzichte van de draaihartigheid werden verkregen, zijn dus:
1°. De diepte der grondbewerking schijnt voor de plaag van geen beteekenis
te zijn.
2°. Er zijn aanwijzingen, dat het tijdstip der grondbewerking in het voorjaar
op de plaag van invloed is.
3°. Grondbewerking schijnt ongunstiger voor de plaag te zijn dan braak
liggen.
Indien het verhuizen der larven kort voor de definitieve verpopping
regel is, hetgeen nog nader zal worden nagegaan, zijn ze ook in staat hun
plaats voor de definitieve verpopping in een voor hen gunstig niveau te
kiezen. Dit zou punt 1 kunnen verklaren.
Tegen het verplaatsen van het tijdstip der grondbewerking van Maart
naar Januari bestaan bezwaren van klimatologischen aard. Wanneer het
in Januari of Februari nog vriest, en dat komt niet zelden voor, is dat on
mogelijk. Het zal dus moeilijk zijn van de aanwijzingen van de betreffende
proef partij te trekken, gesteld, dat dit altijd zoo is, wat verdere proeven
zouden moeten uitmaken. Meer proeven zouden noodig zijn, omdat de
densiteit der grondinfectie hierbij ook een rol speelt en die kan plaatselijk
zeer uiteenloopen.
Een punt, dat door bovenstaande proeven werd geraakt, verdient nog
nadere beschouwing.
Is er namelijk verschil in het verloop der vlucht in braakliggende en met
onkruid begroeide, en gewoon bewerkte stukken ? Dit is van groot practisch
belang.
De vangsten in de braakstukken en de bewerkte stukken werden daarom
afzonderlijk uitgezet in een grafiekje. Gelukkig bleek de vlucht in beide
categoriën practisch gelijk te verloopen.
Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk, dat braakliggende stukken of met
gras of onkruid begroeide, niet bewerkte wegranden of slootkanten onregel
matigheid in de vluchten te weeg kunnen brengen, en daarvoor mogen we
dankbaar zijn.
De eindconclusie is dus, dat wijziging in de wijze van grondbewerking
vooralsnog weinig uitzicht biedt, om de plaag ten gunste der koolcultuur
te beïnvloeden.
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II.
1.

PRACTISCH GEDEELTE

De koolcultuur in 1938 in verband met het weder,
in de Noordhollandsche koolstreek

Het weder kenmerkte zieh in liet voorjaar door drie weken zeer gunstig
weder met betrekkelijk hooge temperatuur in Maart, die gevolgd werden
door veel koud en guur weder in April en Mei. Daarbij waren Mei en Juni
zeer droog, terwijl Juni bovendien bijzonder winderig was.
Tengevolge hiervan waren de vroege aardappelen laat en de oogst klein.
Door het laat zijn kwam de meeste bloemkool en ook veel sluitkool,
die na de aardappelen wordt geplant, laat in den grond.
Toen 10 Juni de eerste Draaihartmuggen verschenen, werd mij van de
zijde der practijk medegedeeld, dat men verwachte, dat de Lecerfbloemkool
niet voor het einde van Juni in den grond zou komen, daar vóórdien de
aardappelen wel nauwelijks gerooid zouden zijn. Dit was ook in het algemeen
het geval.
Het gevolg hiervan was, dat tijdens de eerste muggenvlucht de meeste
Lecerf nog op de plantbedden (banen) stond.
De groei van het gewas op ons proefveld te Lutjebroek, waar einde Mei
in het veld werd uitgeplant, was slecht en het is opmerkelijk, dat het herstel
van de Lecerf na de eerste vlucht, onder deze ongunstige weersomstandig
heden, ook op ons proefveld te Lutjebroek veel te wenschen heeft over
gelaten.
Daarentegen was de regenval in Juli en Augustus veel gunstiger, zooals
in de grafiek, waarop de vluchten zijn aangegeven, is aangeduid.
Het herstel van de gedurende de tweede vlucht aangetaste planten was nu
daarentegen bijzonder groot en zeer opmerkelijk. Dit bleek zoowel op ons
proefveld te Lutjebroek, tijdens den tweeden aanplant, als op het terrein
van den heer A. DE BORR te Grootebroek.
Het ligt voor de hand het slechte herstel na de eerste vlucht toe te
schrijven aan de ongunstige omstandigheden gedurende de eerste vlucht
voor de planten, namelijk droogte en wind, en het krachtige herstel na de
tweede vlucht aan het gunstiger weder, resp. regenval, zoowel in Juli als
Augustus.
2.
a.

Proeven en practijkservaringen in 1938

Proeven tijdens de eerste vlucht te Lutjebroek

Deze proeven werden genomen op het terrein van den heer C. BROERSEN
te Lutjebroek, waarvan evenals in 1937 een stuk werd ingehuurd.
De planten werden uitgezet vóór 30 Mei, zoodat het zeker was, dat ze
bij het uitplanten niet geinfecteerd waren. Trouwens in de bakken ver
schenen de eerste draaiers pas 15 Juni. De vlucht buiten begon hier
10 Juni.
De bedoeling dezer proef was, na te gaan of de voor de practijk gegeven
adviezen te juister tijd waren gegeven en tevens te toetsen, of het voorloopig aangenomen criterium van 60 wijfjes per are bruikbaar was of wel
zou moeten worden gewijzigd.
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Zooals vermeld werd de Lecerf laat uitgeplant en toen de muggen be
gonnen uit te vliegen, werd mij door de practijk verzekerd, dat door het
langdurig koude en ongunstige weer de aardappelen zoo laat uit den grond
zouden komen, dat het wel einde Juni zou worden eer de bloemkool den
grond in zou gaan.
Daar gedurende dien tijd de plantjes op de zaaibedden zouden bloot
staan aan infectie, bespraken de heer DROST en schrijver dezes met de
Yeilingsbesturen de wenschelijkheid van bespuiting dezer plantjes op de
bedden. Dus werd dientengevolge door bemiddeling der Veilingen bekend ge
maakt, dat de muggen met vliegen begonnen waren, en dat het raadzaam
werd geacht de plantjes op de bedden te bespuiten. Verder zou per radio
gewaarschuwd worden, zoodra het maximum der vlucht verschijnen zou,
voor de alsdan in het veld uitgeplante bloemkool.
Na overleg met Controleur VAN HERWIJNEN werd een dergelijke waar
schuwing gegeven op dezelfde wijze voor den Langendijk, waar ook nog veel
plantjes op de bedden stonden.
Dergelijke onverwachte planttijdsverschuivingen door het weder waren
niet te voorzien, en toen ze zich voordeden, diende daarmede rekening
gehouden te worden.
Aan de waarschuwingen werd vrij algemeen gehoor gegeven en er is
dan ook ijverig op de banen gespoten.
De proef te Lutjebroek was in twee perceeltjes gedeeld.
Het plan was op de eene één keer per week te spuiten, om na te gaan
of spuiten met zoo lange tusschenpoozen mogelijk was.
Dit geschiedde vanaf 15 Juni. Op grond van vroeger, door andere onder
zoekers, met zoo lange tusschenpoos verkregen uitkomsten, zou men hiervan
resultaten hebben verwacht.
De uitkomsten waren echter teleurstellend. De tusschenpoos van een
week is te lang.
Vóór de aantasting zichtbaar werd kon 2 keer gespoten worden, 15 en
22 Juni.
De uitkomsten waren als volgt:
2 % Pyridine en 1 % % zeep

draaiers 60 %

controle 49 %

Deze proefrijen stonden tegen aardappels en op zulke plaatsen is steeds
zware aantasting. Bovendien ving deze beschutting den sterken Zuidenwind
°PDe eenige meters van de aardappels verwijderde rijen, die met 1 per mille
nicotine en 1% % zeep bespoten werden, vertoonden nog een belangrijk
verschil tusschen proef en controle, namelijk bespoten rijen 35 % draaiers,
controle 64 % draaiers.
Met bespuiting van het andere perceeltje werd gewacht tot de top,
het maximum der vlucht, verscheen, hetgeen op 19 Juni het geval was !
20 Juni werd voor de practijk het radiosein gegeven en op ons perceeltje
werd den 22 Juni gespoten.
Doordat er een Zondag tusschen kwam, kon niet eerder dan 27 Juni
voor den tweeden keer gespoten worden.
Op dien dag werd echter de aantasting duidelijk zichtbaar en bij telling
bleek, dat de voortop der vlucht hier nog te veel schade had veroorzaakt.
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De grootste verschillen tusschen proef en contrôle kwamen bij Pyridine
en bij Derrisnaftaline (stuifmiddel) voor.
2 % Pyridine en l1/. % zeep 3i % draaiers
Derrisnaftaline 1:1
41 %
„

controle 45 % draaiers
„
55 %
„

Deze aantastingspercentages zijn te hoog, ook bij krachtig herstel,
zoodat hieruit volgen moet, dat het aangenomen criteriumgetal nog te
hoog ligt en een lager getal moet worden aangenomen, dus vroeger met
spuiten moet worden begonnen.
Op het proefterrein zelf waren geen vangbakken uitgezet, wel in de
omgeving, op banen van verleden jaar. Er stonden trouwens op 3 plaatsen
vangbakken in de Streek, en het verloop der verschijning der muggen was
op alle drie plaatsen vrijwel gelijk.
De aantasting moet veroorzaakt zijn door den top, die 13 en 15 Juni
optrad en die 56 tot 61 muggen per are aanwees.
Het is echter twijfelachtig of deze top de aangeduide schade veroorzaakt
kan hebben en er is aanleiding om een andere verklaring aan te nemen.
Eerst dienen we echter na te gaan, wat het practijkadvies voor het
spuiten in het veld tijdens het maximum der eerste vlucht opgeleverd heeft.
Er was weliswaar 12 tot 15 Juni nog maar zeer weinig bloemkool uitgeplant in het veld, maar er was toch wel wat uitgeplant, en tevens ook
vrij wat sluitkool, en deze zou dan even sterke schade ondervonden
moeten hebben als het proefveld te Lutjebroek.
Dit nu is niet het geval geweest. Het advies voor de practijk is blijkbaar
tijdig genoeg gegeven, zooals uit de navolgende gegevens blijken zal. Als
eenige mogelijkheid blijft over, dat het terrein te Lutjebroek bijzonder zwaar
geïnfecteerd is geweest, zwaarder dan de terreinen, waarop onze vangbakken
stonden en tevens, dat dit één der weinige uitzonderingen is geweest.
b.

Resultaten van het advies gedurende de eerste vlucht voor de practijk

De aantasting in het veld is in 1938 zonder twijfel in het algemeen gering
geweest, wat ook blijkt uit het, met de vorige jaren vergeleken, lage aantal
muggen per are, dat bij de.eerste vlucht in de vangbakken verscheen.
Ten einde na te gaan, hoe de aantasting te velde zich voordeed, werd
30 Juni, toen de aantasting blijkens de vluchtwaarnemingen zichtbaar
moest zijn geworden, een rondrit gemaakt door de Noordhollandsche kool
streek in gezelschap van de heeren DROST en VAN HERWIJNEN, waarbij de
navolgende plaatsen bezocht werden:
Koedijk en omgeving, Schoorldam, Tjetjehorri, St. Maarten, Valkoog,
Werkdorp (Wieringermeer), Middenmeer (Wieringermeer), N. Niedorp,
Heer Hugowaard en omgeving.
Yoor de omgeving van St. Paneras gold hetzelfde als voor deze plaatsen,
t.w. weinig, zelfs zeer weinig draaiers; deze toestand was overal hetzelfde.
Door de heeren Controleurs te Hoorn en St. Paneras werd aan de practijk
verzocht niet te lang met berichten aan ons over de resultaten der bespuiting
te wachten, daar de bijzonderheden dan nog zouden kunnen worden nagegaan.
In de derde week van Juli, dus voordat de tweede vlucht invloed had
kunnen uitoefenen, kwamen de eerste berichten binnen en trokken de
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Controleurs en schrijver dezes het veld in, om van de tijdens de eerste
vlucht verkregen resultaten kennis te nemen.
Allereerst werd een terrein van den heer SCHMIDT te Berkhout bezocht,
beplant met sluitkool, in het begin van Juni.
De uitkomsten waren hier bepaald frappant. Datum van bezoek 19 Juli.
De situatie was als volgt. Er lagen drie stukken naast elkaar, zooals
de schets aangeeft:
Gladiolen 1937
Vroege
Gele kool 1938 Witte kool 1938 Roode kool 1938 Gladiolen
Ook kool
aardappelen Geen kool in
Ook kool
in 1937
N.kant
1936/37
in 1937
Z.kant
Weiland
De toestand bij ons bezoek was als volgt:
Gele kool, ongeveer 8 Juni geplant, dus vóór het begin der muggenvlucht.
Niet gespoten. Sterke aantasting !
Witte kool, begin Juni geplant. Gespoten 23, 27 en 30 Juni. Sporadisch
een enkele draaier. Middel: 1 p. m. Nicotine en 1 % zeep.
Roode kool, ongeveer 8 Juni geplant. Gespoten 22, 25 en 30 Juni. Zeer
weinig draaiers. Middel 2 % Pyridine en 1% % zeep.
Rand ernaast, die niet gespoten is, veel draaiers, maar deze lag beschut.
Opvallend is, dat de gele kool op een terrein stond, waar gedurende
2 jaren geen kool had gestaan, terwijl de andere kool op terreinen stond,
waar de vorige jaren of het vorig jaar wel kool had gestaan. Bij de laatste
zou men dus meer aantasting verwacht hebben en alleen de bespuiting
kan de geringe aantasting aldaar verklaren.
Versterkt wordt deze indruk nog door den toestand op een aangrenzenden
akker van den heer DÏÏ HAAS, waar de niet bespoten kool zeer sterk was
aangetast.
3 Augustus werd dit terrein nog eens bezocht. Er was gedurende de
tweede vlucht nog één keer gespoten, alleen echter de nog niet voldoende
gesloten planten.
De toestand was zeer gunstig gebleven. Verleden jaar had men hier
40 % aantasting, thans slechts enkele procenten.
De aangetaste gele kool had zich zeer goed hersteld.
De bespuiting had er zeker toe bijgedragen, dat men hier geen luis had
en weinig springrijp (Plutella), hoewel deze laatste in de droge Junimaand
elders sterk optrad.
Een buurman van den heer SCHMIDT, de heer KLAY, meende ook goede
resultaten met bespuiting van roode en witte kool verkregen te hebben,
te meer, daar zijn naaste buren niet gespoten en vrij veel draaiers hadden.
In een ander geval bij Avenhorn (JACOB LAAN) liepen de ervaringen
uiteen. Sommige stukken waren practisch vrij, andere weer vrij sterk
aangetast.
Er was ook maar 1 keer gespoten en op andere stukken 2 keer, wat m.i.
te weinig is geweest. De indruk was hier, dat 2 keer spuiten bij jonge roode
kool onvoldoende is geweest.
De heer S. BE BOEB te Zuid-Scharwoude had gele kool gedurende de
eerste vlucht bespoten en een controle aangehouden. De uitkomsten waren
duidelijk.
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Planten gespoten met 2 % Pyridine en 1 % % zeep
8 % aantasting.
„
niet gespoten
38 %
„
Bij een rondvaart in de buurt van Obdam werden verscheidene sluitkoolbouwers op hun terreinen bezocht. Sommige hadden contrôles aangehouden.
De heer PAARLBEBG had sluitkool bespoten met Pyridine en nicotine
en ook een contrôle aangehouden. De uitkomsten waren:
460 planten niet bespoten
6 % draaiers
460
,,
met 2 % Pyridine bespoten; ongeveer Vi %
„
260
„
„ 1 p. m. Nicotine
„
1%
De heer A. P. DE WIJS had Deensche witte kool bespoten, 1 X en 2 X
met 2 % Pyridine.
De uitkomsten waren:
1000 planten 1 X gespoten 150 draaiers, dus 15 %
1000
2 x
„
90
„
„
9 %
1000
2 x
„
35
„
„
3,5 % '
Verscheidene andere bouwers hadden 1 en 2 x gespoten meest met
Pyridine, na de waarschuwing.
De aantasting was in het algemeen gering. Daar echter in die gevallen
geen controles waren aangehouden, valt niet uit te maken of de in 1938
lichte aantasting, of de bespuiting hiervan de oorzaak is geweest. Zwaardere
aantasting, meest enkele rijen, kwam alleen voor, waar de kool tusschen
aardappels was geplant, of langs de randen van andere gewassen dragende
perceelen stond.
Bij den heer HTWSKLMAN te Obdam was te laat gespoten. Bij telling
bedroeg de aantasting daar 14 %, die zich later (24/8) grootendeels weer
hersteld had.
De periode van sterke muggenvlucht heeft ongeveer van 18 tot 28 Juni
geduurd, zoodat m.i. 3 maal spuiten gedurende dien tijd noodig is geweest.
KLAAS DE BOER te Hoogkarspel had vroeg geplant, doch had vóór de
waarschuwing voor de eerste vlucht 2 X per week gespoten tegen aardvlooien, hetgeen gunstige resultaten opleverde.
Toen de waarschuwing kwam waren de meeste planten (Lentekoning
en Lecerf) al in bloem en werd nog weer 1 maal gespoten tijdens de topvlucht.
Er waren geen draaiers, hetgeen de heer DE BOEB aan de bespuiting
toeschrijft, daar een aangrenzend perceel kool van een buurman, dat niet
bespoten was, bijna geheel draaide.
De heer C. DOL te Hoogkarspel had weer zelf controles aangehouden.
Het betrof hier Lecerf, die 20 Juni geplant werd.
Het niet gespoten gedeelte had 40 % draaiers.
Het met nicotine en met zeepspiritus gespoten gedeelte slechts 5 %.
Daar 5 keer werd gespoten, tijdens de eerste vlucht, is de uitwerking
hier duidelijk.
De heer J. VBIES Czn. te Koedijk had tijdens de eerste vlucht 2 keer
gespoten en wel 1 x met Pyridine op 23 Juni en 28 Juni 1 keer met
nicotine.
11 Juli, dus voldoende lang nadat de uitwerking zichtbaar kon zijn
geworden, werden de uitkomsten opgenomen.
Bij de eerste proef waren 20 % der planten aangetast bij de niet bespotene,
tegen slechts 3 % bij de wel bespotene.
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Bij de tweede proef waren deze verhoudingen 10 % en 0.
Nog duidelijker waren de uitkomsten bij een proef van den heer JAN
BLOKKER te Warmenhuizen, genomen tijdens de eerste en tweede vlucht.
Deze proefnemer had in twee „lagen" geplant, de eene 10/11 Mei en de
andere 3/4 Juni. Als middel werd Nicotinezeep gebruik van de meer ver
melde sterkte; koolsoort: roode.
De in Mei geplante kool is 4 maal gespoten, 22, 25, 30 Juni en 21 Juli.
Uitkomsten: op 240 niet bespoten planten 30 draaiers, dus ruim 12 %
„ 240 wel
,,
„
9
„
„ bijna 4 %
De in Juni geplante kool werd 7 keer gespoten, tw.
22, 25 en 30 Juni en 21, 25 en 28 Juli, benevens 1 Augustus
Uitkomsten:
op 240 niet bespoten planten 70 draaiers, dus 29 %
„ 240 wel
„
„
6
„
, „
2%
De vroeger geplante kool was natuurlijk eerder gesloten, vandaar, dat
met minder keeren spuiten kon worden volstaan. Dit toont aan, van hoeveel
beteekenis voor een economische bespuiting de keuze van den planttijd is.
Het volgende geval betreft, evenals ons proefterrein te Lutjebroek, een
der uitzonderingen, een terrein dat zwaarder geinfecteerd is geweest dan
de meeste andere. Gegevens pas in October ontvangen.
Het werd ons gemeld, door de bemiddeling van Controleur VAN HERWIJNEN, door den correspondent van den Plantenziektenkundigen Dienst
MALLEKOTE. Er is gespoten volgens de radiowaarschuwing.
De "proef werd genomen op het terrein van den heer Jb. WEEL.
Er werd gespoten met 2 % Pyridine en 1 % % zachte zeep, vanaf 22 Juni
gedurende de maxima van de eerste en tweede vlucht, om de 4 à 5 dagen.
Perceel 1.
„
2.
„
3.

434 planten *)
384
„
*)
416
„
*)

Roode bewaar kool behandeld 30 % draaiers
„
„
controle
33 %
„
„
„
behandeld 26 %
„

Het effect is hier gering geweest. De behandeling is te laat geschied.
Daarentegen was op een ander terrein in dezelfde buurt, namelijk van
den heer Y. KAAN weer meer effect te zien. De proefplanten werden met
hetzelfde midde] en op dezelfde dagen als op het vorige terrein behandeld.
Perceel 1. 440 planten **) Roode bewaarkool behandeld 5 % draaiers
„
2. 440
„
**)
„
„
controle
12 %
„
„
3. 440
„
**)
„
„
behandeld 10 %
„
4. 440
„
**)
„
„
controle
17 %
Wanneer we nu de resultaten gedurende de eerste vlucht verkregen
samenvatten, dan is de conclusie deze, dat:
1°. het advies voor de practijk in het algemeen juist is geweest;
2°. het aangenomen criterium voor enkele terreinen te hoog is geweest;
3°. het principe in het algemeen juist is bevonden.
Bij de tweede vlucht werd reeds met de ervaring, opgedaan op ons proef
veld te Lutjebroek, rekening gehouden en werd geadviseerd, speciaal de
Lecerf, gedurende de geheele tweede vlucht te bespuiten.
Hierbij werd vooral rekening gehouden met de meening der practijk,
die van oordeel is, dat Lecerf zich slecht herstelt en zoo zij dit doet, de
kwaliteit minder is.
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Dat dit lang niet altijd opgaat en sterk van de weersgesteldheid afhangt,
komt later ter sprake.
Voor de sluitkool e.a. bloemkool dan Lecerf, werd het criterium onver
anderd gelaten.
Aangezien gebleken was, dat 1 maal per week spuiten riskant is, werden
geen bespuitingen met deze tusschenpoos meer beproefd, wel met één dag
kortere tusschenpoos. Verder werden onze proeven zoo ingerieht, dat de
practijk zelf zich een oordeel zou kunnen vormen, van hetgeen men door
het verwaarloozen van een deel der vlucht riskeert.
c.

Proeven en practijkswaarnemingen tijdens de tweede muggenvlucht

Planten uit gefumigeerde bakken werden op hetzelfde terrein te Lutje
broek uitgeplant begin Juli, tusschen het einde der eerste en het begin der
tweede vlucht.
De proef was in drieën gedeeld. Voor ieder middel waren 100 planten
beschikbaar in 2 rijen van 50 planten, waarnaast evenveel planten ter
controle beschikbaar waren.
Blok 1 werd 1 x per 6 dagen gespoten gedurende de geheele vlucht
„ 2 „ iedere 3 dagen
„
, „
„
„
„ 3 „ iedere 3 dagen gespoten alleen gedurende het maximum der vlucht
De vluchtaanwijzingen werden verkregen door vangbakken op twee
waarnemingsplaatsen, namelijk op het proefterrein, en op het terrein van
den heer TH. ROOSJEN te Grootebroek. Totaal 21 bakken werden hiervoor
gebruikt.
De uitkomsten, die 8 Augustus werden opgenomen, volgen hieronder.
Zooals men uit de grafiek kan opmaken, had de tweede vlucht na 28 Juli
geen beteekenis meer. Het verloop der tweede vlucht was in het kort aldus:
begin 15 Juli, maximum 22 Juli, einde 1 Augustus.
aa.

Uitkomsten der tweede reeks bespuitingsproeven
te Lutjebroek op Lecerfkool

Spuitdagen
Aantal bespuitingen

Blok 1
16, 22 en 28/7
1 X p. 6 dagen
(totaal 3 keer)

Blok 2
16, 19, 22,
25 en 28/7
1 X p. 3 dagen
(totaal 5 keer)

Gedurende de geheele vlucht

Blok 3
22, 25 en 28/7
1 X p. 3 dagen
(totaal 3 keer)
Alleen gedurende
maximum der
vlucht)

Middelen

% draaiers

% draaiers

% draaiers

1 % Pyridine, 1 % zeep . . .
Contrôle
2 % Pyridine, 1 y2 % zeep . .
Contrôle
1 p. mille Nicotine met iy2 %
zeep
Contrôle
1 % spiritus en 2 % zeep . .
Contrôle

49
77
36
82

24
80
4
74

51
67
22
70

40
71
17
78

12
77
2
66

15
63
10
76
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Zeepspiritus werd in deze serie opgenomen, om dit middel eens met de
andere te vergelijken. Het middel is bijna even goed als Pyridine, maar
zooals men door ondervinding weet, geeft het te vaak schade, remming
in den groei en wat de bouwer o.a. „branderigheid" noemt.
Men ziet, dat, behalve bij Zeepspiritus, 1 X per 6 dagen spuiten teveel
schade laat ontstaan. De noodzakelijkheid van het spuiten met korte
tusschenpoozen wordt hierdoor bewezen, m.a.w. het is noodzakelijk, dat de
eieren of de zeer jonge larven worden geraakt. Na 6 dagen is reeds een deel
der larfjes naar binnen gekropen en niet meer voor de vloeistof bereikbaar !
Het volgend jaar zal ook nog een tussehenpoos van 5 dagen worden beproefd.
Opmerkelijk en verheugelijk is, dat bij de bespuitingen om de 3 dagen,
gedurende het maximum der vlucht, lage aantastingspercentages voorkomen
als 22 en 15 % bij Pyridine en Nicotine. Met het oog op het hooge herstellings
percentage zijn zulke schadecijfers bij sluitkool toelaatbaar en zal men daarbij
dus vaak met drie keer spuiten gedurende het maximum der vlucht kunnen
volstaan. Ook in de practijk is dit reeds tot uiting gekomen.
Verder verdient opmerkzaamheid het gunstige cijfer van de zeepspiritus
bij 1 X per 6 dagen bespuiting. Dit kan alleen worden toegeschreven aan
een bijzonder doordringingsvermogen dezer vloeistof, doch het is te vreezen,
dat deze samenhangt met de bedenkelijke schade, die dit middel ver
oorzaakt. Toch geeft dit cijfer, als het geen toevalligheid is, wat met het
oog op het alleenstaande geval mogelijk is, aanleiding te hopen, dat het
mogelijk zal zijn op den duur nog andere insecticiden te vinden, die een even
goed doordringingsvermogen vereenigen met de eigenschap geen schade
te veroorzaken. In dit verband zal worden nagegaan of de aan de spiritus
toegevoegde methylalcohol van bijzonder belang is.
Tegelijk met de voorvermelde proeven en afgaande op de vluchtaanwijzingen van een plaats, die eenige kilometers verwijderd lag, is een
practijksproef genomen te Grootebroek, hetgeen door de groote welwillend
heid van den heer A. DE BOER aldaar mogelijk was.
Deze heeft zelf 8 perceelen met 2 middelen behandeld, volgens het schema
als in blok 2, t.w., er werd gedurende de tweede vlucht 1 X per drie dagen
en totaal 5 keer gespoten op 16, 19, 22, 25 en 28 Juli.
De gebruikte middelen waren 1 p. mille nicotine en 1% % zeep en
1 p. mille nicotine-ammoniakzeep. Deze laatste kan op eenvoudige wijze
als volgt worden bereid.
Voor iedere liter spuitvloeistof wordt 7 % ccm oliezuur en 5 ccm ammonia
liquida met wat water bijeengevoegd. Genoemde vloeistoffen zijn zeer
goedkoop.
Dit middel van Franschen oorsprong, en in vroegere publicaties
MESNIL-vloeistof genoemd, naar den uitvinder, geeft bijna even goede uit
komsten als Pyridine, geenerlei schade en is veel goedkooper.
De uitkomsten dezer practijkproeven volgen hieronder. Zij zijn zeer
gunstig.
bb.

U i t k o m s t e n o p h e t t e r r e i n v a n d e n h e e r A . DE BOEK
te Grootebroek

4 Akkers bespoten met Nicotine-ammoniakzeep (1 p. mille nicotine,
5 p. mille ammonia, 7% p. mille oliezuur).
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Bespuitingen tijdens de tweede vlucht op 16, 19, 22, 25 en 28 Juli, dus
5 keer.
Op 2 der akkers werden tellingen verricht door de practijk, in onze
aanwezigheid, op 8 Augustus
le akker:
Contrôlerij, niet bespoten
rij daarnaast gelegen, bespoten .....
3e rij daarnaast wel
,,
6e rij daarnaast wel
,,

draaiers 63 %
,,
0%
„
1% %
,,
0%

2e akker:
Contrôlerij, niet bespoten
rij daarnaast, wel bespoten
3e rij daarnaast, wel bespoten
6e rij daarnaast, wel bespoten .....

„
„
„
„

55 %
0%
0%
0%

Alle vier akkers, met hetzelfde middel bespoten, vertoonden hetzelfde
gunstige beeld.
4 Akkers bespoten met 2 % Pyridine en 1% % zeep.
Spuitdatums enz. als boven.
Ie akker:
Contrôlerij, niet bespoten
rij daarnaast, wel bespoten
3e rij daarnaast, wel bespoten
6e rij daarnaast, wel bespoten

draaiers 43 %
„
1% %
„
0%
„
1% %

2e akker:
Contrôlerij, niet bespoten
rij daarnaast, wel bespoten
3e rij daarnaast, wel bespoten
6e rij daarnaast, wel bespoten

,,
„
„
„

58 %
0%
0%
0%

Alle vier akkers vertoonden hetzelfde beeld, in proef en controle.
Ook hier was de toestand van de rest der planten met controle en
bespoten rijen in overeenstemming met de getelde rijen, zooals de aan
wezige practijk zelf constateerde, zoodat verdere tellingen niet noodig
werden geacht.
De uitlevering in kwaliteit werd later door den heer DE BOER bepaald,
waarbij bespoten en niet bespoten rijen in opbrengst werden vergeleken.
Met Pyridine bespoten rijen:

Contrôle, (niet bespoten):

le kwaliteit 78 %
2e
„
14 %
3e
„
8%

le kwaliteit 56 %
2e
„
24 %
3e
„
20%

Met nicotine bespoten rijen:

Contrôle, (niet bespoten):

le kwaliteit 81 %
2e
„
14 %
3e
„
5%

le kwaliteit 77 %
2e
„
15 %
3e
„
5%
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Wat den stand aangaat, viel vóór den oogst waar te nemen, dat de planten
in de nicotineproef gladder van blad waren dan die in de Pyridineproef,
welke wat kroezig blad toonden.
Uit de uitleveringscijfers blijkt, dat dit op de kwaliteit practisch geen
invloed heeft gehad.
Deze uitkomsten toonen dus eveneens aan, dat de basis waarop de
bestrijding thans berust, juist is.
Beide middelen gaven goede uitkomsten, terwijl met 5 keer spuiten
bij Lecerf kon worden volstaan.
cc.

Andere praotijkservaringen tijdens de tweede vlucht

Ook deze waren, volgens de ingekomen berichten, gunstig.
Sommige bouwers hebben contrôles aangehouden, de meeste niet.
Een enquête, door de goede zorgen van den heer Ir. C. RIETSEMA,
Rijkstuinbouwconsulent in de Noordhollaiidsehe bloemkoolstreek gehouden,
gaf gunstige aanwijzingen. Er waren geen of weinig draaiers en van schade
door de bespuiting was niets gemerkt.
Verscheidene koolbouwers werden door ons persoonlijk bezocht en gaven
bijzonderheden.
De heer J. KARSTEN te Hoogkarspel had Lecerf geplant. Gedurende
de eerste vlucht werd in de bakken gespoten en wel met 1 p. mille
nicotine en zeep, 1 X per 2 weken. Draaiers traden in de bakken slechts
sporadisch op.
In het veld werd na het uitplanten van 19/7 tot 30/7 2 x per week
gespoten, in totaal 3 tot 6 à 7 keer, al naar den zet.
De bespoten kool was voor 95 % vrij van aantasting.
3 rijen, welke voor controle werden aangehouden, draaiden echter voor
95 %.
Hieruit blijkt, dat er weinig infectie uit de bakken kwam, doch dat de
veldinfectie nog vrij sterk moet zijn geweest.
De heer R. BAKKER te Grootebroek heeft in de bakken 4 maal met
Pyridine en zeep gespoten.
Nadat de aardappelen gerooid waren, dus na de eerste vlucht, werd in
het veld uitgeplant. Gedurende de vlucht werd, afgaande op de waar
schuwing, 3 maal gespoten.
De bespoten kool bleef vrij van aantasting, Controle werd niet aan
gehouden, doch aan de grens van den aanplant lag een perceel van den heer
B. HOF, waar de planten 3 keer met tabakszand waren behandeld. In dit
aangrenzende gedeelte bleek een aantasting, volgens onze gezamenlijke
telling, 14 % te zijn.
Aan deze gevallen vallen nog toe te voegen de mededeelingen van den
heer P. GROOT te Lutjebroek, betreffende proeven met Nicotinezeep, waarbij
gelukkig weer controles waren aangehouden, waarvoor we den heer GROOT
dankbaar moeten zijn.
Er werd uitgeplant in de laatste week van Juni, doch meest in de eerste
week van Juli. De eerstgeplante kool werd 6 keer, de later geplante 5 en 4
keer gespoten, om de 4 dagen. De resultaten noemt de heer GROOT uit
stekend. Gedurende de eerste vlucht was op de banen gespoten, gedurende
de tweede in het veld.
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Perceel
„
„
„

1
2
3
4

bespoten deel 0,5 % draaiers
„
„ 0,5 %
„
„
„ 1%
„
„
„ 3%
„

controle 4 % draaiers
„
5%
„
20%
„
„
90 %
„

De stand was uitstekend, behalve op een stuk veel last van z.g. branderig
heid.
Het middel kan hiervan niet oorzaak zijn, daar dit op alle stukken gelijk
was.
De heer KL. REUS eveneens te Lutjebroek meldde eveneens goede uit
komsten met nicotinezeep. Bij de bespoten planten waren practisch geen
draaiers, bij een groot stuk onbespoten 10 % draaiers, bij 2 keer bespuiten.
De heer KL. KRTJUK te Lutjebroek spoot eveneens bij de tweede vlucht
en hield een controle aan. Van de met nicotinezeep bespoten planten waren
3 % draaiers, bij de niet-bespoten planten 10 %.
Verschillende andere berichten wercen ontvangen, waar gespoten werd
en de aantasting gering of afwezig was, doch hier waren geen controles
aangehouden.
Tenslotte kwam er een bericht uit Oegstgeest, bij Leiden, berichtgever
K. VAN EGMOND.

Schrijver dezes bezocht het terrein en nam de omstandigheden op.
Tijdens de eerste vlucht werd één keer op goed geluk gespoten, wat
natuurlijk te weinig was en geen effect kan hebben gehad.
Gedurende de tweede vlucht werd op 20 en 24 Juli gespoten, dus tijdens
de top der tweede vlucht.
Het bespoten gedeelte bleef geheel vrij, doch een strook van 3 rijen,
die niet bespoten was en tegen een uienveld gelegen was, vertoonde vele
draaiers.
dd.

Verslag inzake het proefveld te

St. Paneras

De proeven van 1937 op sluitkool hebben aangetoond, dat sluitkool
evenals bloemkool met succes tegen draaihartigheid kan worden bespoten.
De praktijkproeven van dit jaar hebben dit bevestigd.
Door het aanhouden van controles hebben de koolbouwers zich hiervan
nu zelf kunnen overtuigen en de algemeene meening is dan ook, dat ook
bij sluitkool in het vervolg gespoten moet worden.
Evenals verleden jaar was er weer een proefveld te St. Paneras ingehuurd
tot het toetsen der methode en der middelen.
Door een niet te voorziene omstandigheid is de aanplant daarop gedurende
de eerste vlucht mislukt, terwijl er bovendien gedurende de beide vluchten
te weinig aantasting was om een conclusie te trekken. De onvoorziene
omstandigheid was de overstuiving van het proefveld door een pas aangelegd
kerkhof in de onmiddellijke omgeving, waarvan het zand onvoldoende
was vastgelegd. Tijdens de hevige, zuidelijke winden in Juni werden de
planten geteisterd door het met den krachtigen wind medegevoerde zand.
Een hevige PZwfeZZa-aantasting deed de rest en hoewel een bespuiting
met nicotine daarop wel effect had, hadden de planten toch reeds teveel
geleden en bleken de groeitoppen vernield te zijn.
Dit proefveld moest dus worden afgeschreven.
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d.

Conclusies betreffende de hestrijdingsmethode voor 1938

Vatten we nu de bij de proeven en in de practijk opgedane ervaringen
tezamen en maken we de balans, dan zijn onze indrukken zeer gunstig.
1938 was allerminst een draaihartigheidsjaar over de geheele linie, maar
er waren plaatselijk toch matige tot ernstige aantastingen genoeg.
De practijk nu heeft zelf in verscheidene gevallen controles aangehouden.
In andere gevallen kon men aangrenzende terreinen, waar niet gespoten was,
als controle opvatten. Verder is natuurlijk bij onze eigen proeven steeds
contrôle aangehouden.
Vatten we de gevallen samen, proefvelden en practijk, waarbij controles
zijn aangehouden en waar de verschillen tusschen behandelde en niet be
handelde planten duidelijk gunstig waren, verder waar tevens volgens onze
adviezen, berustend op het verloop der vluchten en met de goede middelen,
gespoten werd, dan zijn dat bijeen ± 20 gevallen, waarbij de uitkomsten
dus duidelijk tot uitstekend zijn geweest.
Verder zijn in vele andere gevallen goede uitkomsten, gemeld, doch
aldaar zijn geen contrôles aangehouden. In enkele gevallen werden de planten
noch in de proef, noch in de controles aangetast.
3 gevallen zijn ons bekend geworden, waar de uitkomsten onbevredigend
zijn geweest.
In 2 dezer gevallen stel ik extra zware terreininfectie (zwaarder dan de
plaatsen waar onze vangbakken geplaatst waren) als oorzaak en zulke
gevallen zullen, naar ik vertrouw, in het vervolg door vroegere behandeling,
bij een lager criterium (30 muggen per are) kunnen worden voorkomen.
Een geval is nog niet verklaard. Het is te laat gemeld om de omstandig
heden nog te kunnen nagaan. Mogelijk, dat hier vervroeging door bakinfectie oorzaak is geweest.
Van de 23 gevallen waren 20 gunstig, dus 87 %, buiten de gevallen zonder
controle.
Het herstel na de aantasting is dit jaar wederom groot geweest, zoodat
het standpunt wordt gehandhaafd, dat bij sluitkool en andere bloemkool
dan Lecerf, niet gedurende de geheele vlucht gespoten behoeft te worden,
doch een deel, de voorvlucht en de navlucht als regel verwaarloosd zal
kunnen worden.
Het spreekt vanzelf, dat ieder jaar ten dezen ook steeds meer ervaring
zal worden opgedaan en de adviezen voor de practijk steeds betere basis
zullen verkrijgen.
In 1937 heeft een aanmerkelijk kleiner deel der vlucht schade aangericht
dan in het afgeloopen jaar. Een en ander zal in verschillende jaren wel
uiteenloopen.
Zooals er ten opzichte der cultuur zelve gunstige en ongunstige jaren zijn,
zoo zullen die ook voorkomen ten opzichte der draaihartigheid.
Het is daarom naar mijne meening zeer noodzakelijk, dat de sinds 1936
begonnen waarnemingen in zake temperat uurgang, regenval, opname van
windsterkte, naast die betreffende de muggenvlucht, geregeld worden voort
gezet. Deze vormen op den duur mede de basis onzer adviezen.
Het is inmiddels verheugend, dat reeds het eerste jaar van proefneming
zoo gunstige uitkomsten heeft opgeleverd.
Vluchtwaarnemingen en het synchronisme zijn m.i. tot een onmisbaren
grondslag voor een doeltreffende bestrijding geworden. Het aantal keeren
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spuiten is daardoor reeds sterk verminderd. Spoten we verleden jaar 12 keer,
gedurende 2 vluchten, nu was 4 tot 7 keer voldoende. Bij sluitkool zal als
regel met 3 à 4 keer spuiten volstaan kunnen worden, bij na Juni geplante
Lecerf met 4 à 5 keer. In Juni geplante Lecerf valt als regel in 2 vluchten
en cischt dus bijzonder veel zorg. In 1938 herstelde na Juni geplante Lecerf
zich veel beter dan in Juni geplante, op ons proefveld en bij den heer
A. DE BOEB.
Een krachtig bewijs voor de regelmatigheid der vluchten is ten slotte,
dat zonder dat tusschen de 2 eerste vluchten in gespoten werd, toch geen
schade hiervan het gevolg is geweest (in 1937 en in 1938). Op de behandeling
der planten wordt hierdoor zeer bezuinigd.
3.

Over schade door bespuitingsmiddelen

Uit de Noordhollandsche koolstreek is, hoewel we daarnaar voortdurend
informeerden, slechts in een enkel geval iets gemeld, wat op schade door
de middelen zou kunnen wijzen.
Bij bespuiting met nicotinezeep, die uitstekende uitkomsten gaf, onder
vond men op een der perceelen last van branderigheid, doch daar overal
hetzelfde middel werd gebruikt, moet dit waarschijnlijk aan een andere
oorzaak worden toegeschreven.
Wat Pyridine aangaat werden evenmin klachten vernomen.
Bij de practijkproef bij den heer A. DE BOEB, zie hoofdstuk 2, blz. 30
was de stand op het met nicotine-ammoniakzeep bespoten stuk beter en
het blad gaver van voorkomen, dan op het met Pyridine behandelde, waar
het blad wat kroezig was en de stand wat minder.
Dit verschil heeft zich later echter niet geuit in de uitlevering, daar,
zooals men in genoemd hoofdstuk zien kan er slechts een verschil van 3 %
was in uitlevering van le kwaliteit ten nadeele van de Pyridine.
De groeivoorwaarden spelen bij het herstel van eventueele lichte be
schadiging door de middelen stellig een belangrijke rol en deze worden m.i.
voor een goed deel bepaald door den regenval. Deze is in Juli en vooral in
Augustus gunstig geweest en daardoor hebben de planten zich van een
eventueele beschadiging door het middel kunnen herstellen.
Nu zijn ook eenige proeven genomen door den heer A. P. BROUWEB
te Puttershoek, op instigatie van den heer L. EIGEMAN te Barendrecht,
Technisch Ambtenaar bij den Plantenziektenkundigen Dienst.
Daarbij zijn tegenover elkaar gesteld, met mijn medeweten en accoord
bevinden :
2 % Pyridine, Derrisnaftaline 1:1, Derris alleen, en een mengsel van
Derris, Pyrethrum en naftaline.
De aantasting op de stukken met alle, behalve het voorlaatst, genoemde
middel was echter zoo gering, zoowel in de proeven als de controle, dat aan deze
proeven geen bewijskracht in deze of gene richting kan worden toegekend.
De proef met het laatstgenoemde middel zal bij de stuifmiddelen worden
behandeld.
Wat echter van belang is, dat hier wèl schade door Pyridine werd op
gemerkt.
De kool stond wat geler in de Pyridineproef, dan bij de bestoven planten,
wat werd toegeschreven aan het verdwijnen van de waslaag, die normaal
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op de koolbladeren voorkomt. Verder was een deel der planten minder forsch
van groei, echter bevonden zich tusschen zulke kleinere, gelere planten,
eilandjes als het ware, van planten die forscher en groener waren en die
toch ook op dezelfde wijze met Pyridine waren behandeld.
De heer BROUWER heeft de kwaliteits-uitlevering bepaald bij de ver
schillende proeven, die ik hieronder laat volgen, zoodat de lezer de ver
schillen bij de bestoven en de bespoten planten beoordeelen kan. Ik maak
echter opmerkzaam op de geringe aantasting op het terrein, ook bij de
controleplanten. De mate van aantasting immers, is dikwijls de hoofdoorzaak
van het ontstaan van mindere kwaliteit. Bij een goedwerkend middel als
Pyridine wordt eventueele schade door het middel, in het geval van sterke
aantasting, in belangrijke mate vergoed door de geringere aantasting en de
daardoor veroorzaakte aanmerkelijke verbetering in kwaliteit. De uit'everingscijfers van de bestuivingsmiddelen tegenover de Pyridine zijn hier
dus sterk geflatteerd en in geval van sterke aantasting zou het beeld geheel
anders zijn geweest.
Dit kan met stelligheid worden gezegd, daar we later zullen zien, dat de
uitkomsten met de bespuitingsmiddelen tot nu toe een heel stuk beter zijn
geweest dan de bestuivingsmiddelen wat de aantasting betreft •!
Hierachter laat ik nu de gegevens volgen.
1.

2 % Pyridine, 2 % zeep:

2 x p. week
le kwaliteit 46 % 2e kwaliteit 52 % Draaiers 3 %
totaal 4 X gespoten.
Ie en 2e vlucht.
2.

Derrisnaftalinepoeder 1:1:

2 x p. week
le en 2e vlucht.
13 X bestoven
3.

le kwaliteit 72 % 2e kwaliteit 26 % Draaiers

y2 %

Controle, niet bespoten of bestoven:
le kwaliteit 66 % 2e kwaliteit 32 % Draaiers 3% %

4.

Derrisnaftalinepoeder 1:1:

1 X p. week
le kwaliteit 70 % 2e kwaliteit 27 % Draaiers 1 %
ged. Ie en 2e vlucht,
totaal 7 X bestoven.
5.

Derrispoeder (% % rotenon)

it 1 X p. week
le kwaliteit 76 % 2e kwaliteit 23 % Draaiers 1 %
ged. Ie en 2e vlucht,
totaal 7 X bestoven.

Deze proef kan ons dus alleen uitsluitsel geven in zake schade door de
middelen, indien er practisch geen aantasting optreedt. De verhoudingen
worden stellig geheel anders, wanneer er wel sterke aantasting voorkomt,
zooals reeds besproken werd.
Wij lieten en laten steeds de beoordeeling der uitkomsten aan de practijk
over en de meening, die wij verleden jaar in zake Pyridine gaven, berustte
dan ook behalve op de getuigenis van onze eigen oogen, op de meening der
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jyractijk, die ter beoordeeling uitgenoodigd was. Die meening over het middel,
dat toen 12 heer op dezelfde planten was toegepast, was zeer gunstig en daar
betrof het een terrein, waarop de niet-bespoten planten zwaar waren aan
getast, namelijk 53 %, terwijl de aantasting bij de Pyridineplanten slechts
j 5 % was. De beoordeeling omvatte hier tevens den stand.
Correct sheidhalve worden de uitkomsten van deze proeven te Puttershoek
, dus vermeld, maar ze getuigen maar zwak voor de schade door Pyridine,
! daar de aantasting der planten op dat terrein, zooals bovenstaande cijfers
aantoonden, zeer gering was. Bedoelde bestuivingsmiddelen moeten eerst
eens tegelijk met Pyridine op een terrein beproefd worden, dat wel sterk
(
j aangetast is. Dan pas zijn de cijfers vergelijkbaar.
Te meer is dit het geval, daar op het terrein van DE BOEE te Grootebroek
de uitlevering van met Pyridine bespoten planten 78 % le kwaliteit was,
dus nog iets beter dan de met Derris bestoven planten, op zwak geïnfecteerd
terrein (3% %) te Puttershoek, terwijl de aantasting in de controle te Groote
broek tot 63 % bedroeg.
Verder beproefden wij verleden jaar zelf het eerst het Derrisnaftalinemengsel en de uitkomsten daarvan waren aanmerkelijk minder dan bij
Pyridine, namelijk het eerstgenoemde poeder 37 % le kwaliteit en bij
Pyridine 57 % le kwaliteit.
Te IJselmuiden werden verder proeven genomen op initiatief van den
1
Rijkstuinbouwconsulent te Apeldoorn, Ir. D. BLOEMSMA.
!
Zoowel bij de le als de 2e reeks proeven werd te laat gespoten.
Desondanks waren de verschillen, vooral bij de 2e reeks, tusschen proef
en controle duidelijk ten gunste der gebruikte middelen.
Contanol bleek bij deze proeven teveel schade te geven, zoodat hier
I dezelfde ervaring werd opgedaan, als op ons proefveld in de Noordhollands che
; koolstreek in 1937.
Pyridine maakte hier weer een uitstekend figuur en gaf ook goede uit
levering, tot 96 % le kwaliteit toe, na een 3-malige bespuiting.
M.i. zou het dus voorbarig zijn de Pyridine wegens de schade daardoor,
alleen op grond van de uitkomst der proeven te Puttershoek, ter zijde te
j
stellen. Er zijn middelen door ons beproefd, die stellig nog aanmerkelijk
i
krachtiger op eieren en larven der Koolgalmug werken en we hebben die
wegens teveel schade aan de planten ter zijde moeten stellen. Maar b.v. de
! zeepspiritus, die zooals de door ons genomen proef weer aantoont — en uit
I de practijk ook bekend was — een sterk werkend middel tegen de plaag is,
geeft ook teveel schade. Er is dus veel kans, dat des te sterker de middelen
I werken op de plaag, ze des te slechter door de planten worden verdragen. In
vele gevallen moet men bij de bestrijding van insecten dus een soort van
compromis sluiten en bij een krachtig werkend middel op de plaag eenige
: schadelijke uitwerking op de planten accepteeren, mits natuurlijk daarbij
zekere grenzen niet worden overschreden. Dit is nu bij de zeepspiritus wel,
bij de Pyridine geenszins bewezen.
Inmiddels hebben we de mogelijkheid onder oogen gezien, dat de in den
handel zijnde technische Pyridine niet altijd gelijk van samenstelling is.
Zooals men weet, is er verleden jaar (1938) nog een goedkoope Pyridine
in den handel gebracht à f 1,— p. kg, die bij onderzoek door het Rijksproefstation niet van de duurdere te onderscheiden was. Maar ook dan,
bij dezen prijs, is Pyridine ongeveer 3 maal zoo duur als nicotine, zoodat
,
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op dezen grond de laatste, al geeft ze iets minder goede uitkomsten, voorloopig de voorkeur verdient.
Thans wil ik hier nog de vraag onder oogen zien, wat verder de voorkeur
verdient, bespuiten of bestuiven? Hierover in een volgend hoofdstuk.

4.

Bestuiving of bespuiting?

Reeds in 1928 heeft SPITHOST verschillende middelen als droog poeder
toegepast, t.w. Naftaline, Zwavelbloem, Tabakszand en Cyanodust.
Daarvan gaf Naftaline de beste uitkomsten, 6 % hartlooze planten
tegen in de controle 34 %.
'
In 1935 heeft Ir. P. Hus van den Plantenziekterikundigen Dienst proeven
genomen met Derrisstuifpoeder.
De uitkomsten waren als volgt:
-

,
;

Met Derrispoeder bestoven planten 12 %. draaiers en de controle 30 %
„
„
„
„
12%
„ ,
, 30%
„
24 %

De hiermede behandelde rijen planten lagen tusschen andere middelen
verspreid.
De twee eerste proeven geven m.i. wel verschil ten gunste van Derris
te zien.
Bij mijne proeven op de muggen in 1936 bleken deze voor dit middel
gevoelig te zijn.
Larven van verschillende grootte vertoonden echter een behoorlijk
weerstandsvermogen er tegen.
Voortbouwende op deze gegevens, beproefden we in 1937 een mengsel
van Naftalinepöeder en Derris. Het eerste middel was bedoeld tegen de
eieren en jonge larven, het tweede tegen de muggen.'
Zooals in de vorige mededeeling (n°. 5 van den Tuinbóuwvoorlichtingsdienst) staat vermeld, leverde deze proef vrij goede uitkomsten op, namelijk
slechts 9 % draaiende planten, die met het Derrisnaftalinemengsel waren
behandeld, tegen 35 % draaiers in de controle; dit betrof Lecerf. Bovendien
lag de proefrij tegen een aardappelveld in de luwte, zoodat bij vrije ligging
de verschillen nog wel grooter zouden zijn geweest.
Dat het hier geen toeval betrof, bleek uit de uitkomsten bij sluitkool,
op een ander proefveld, waar de uitkomsten waren 19 % draaiende planten,
die met dit mengsel bestoven waren, tegen 53 % in de controle.
'Verder zijn er in 1937 proeven genomen met Derrispoeder door den heer
A. NIEMANSVERDBIET te Barendrecht. Een en ander wordt ontleend aan
mij welwillend verstrekte gegevens van den heer L. KIGEMAX te Barendrecht,
Technisch ambtenaar van den Plantenziektenkundigen Dienst te Barend recht.
Deze proeven toonen een vrijwel gelijke uitwerking van 1 per mille
nicotine en 1% zeep, Derrisspuitmiddel (roténon 1 : 10 000) en Derris
poeder.
Iri de controles waren resp. 30 % en 26 % draaiers, het Derrisspuit
middel had 11%, het poeder 8,5 % draaiers en de nicotine (1 p. mille en
1 % zeep) 8,1 %.

;

j

,

J
j
i

j

;
I
,
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Verder werd in 1937 een reeks proeven genomen op instignatie van den
heer EIGEMAN door den heer P. A. BRODWER te Puttershoek, waarvan de
uitkomsten gedeeltelijk werden gepubliceerd door den heer EIGEMAX in
„De Tuinderij" van 28 October 1937.
Laatstgenoemde ambtenaar was zoo vriendelijk de uitvoeriger gegevens
op mijn verzoek voor deze publicatie ter beschikking te stellen.
Deze bestuivingen werden toevallig te juister tijd begonnen, éven voor het
maximum der eerste vlucht in 1937 (25 Juni) en even toevallig voortgezet
tot na het maximum der tweede vlucht (7 Augustus), Indien de proeven
in 1936 genomen waren, toen de vluchten ongeveer tien dagen vroeger
vielen, zouden ze zijn mislukt. Dan zou men een totaal verkeerd beeld
hebben gekregen van de waarde van Derris als bestrijdingsmiddel tegen
draaihartigheid. Dit demonstreert de beteekenis van de kennis der muggenvluchten,, waarover we thans beschikken.
. . .
De proeven volgen hieronder.
Perceel A.

Hier werd 6 ma>al, wekelijks, gestoven met alleen Derrispoeder.
De controle vertoonde 58 %, de gestoven planten 9 %
draaiers.

„

C.

Bij een tweede proef, tegelijkertijd genomen met de vorige
en volgende, werd 3 maal om de 14 dagen gestoven.
De controle toonde 60 % draaiers, de bestoven planten
32%.

„

E.

Hier werd gespoten, met Derrispoeder in water (5% %
rotenongehalte) en 1 % zeep en wel 5 keer.
De controle toonde hier 58 % draaiers, de gespoten planten

8 %.

' Ook de uitlevering werd hier bepaald.
Perceel A. had 75 % le soort, perceel C. 49 % le soort en perceel E.
43 % le soort.
De heer EIGEMAN schrijft het lage uitleveringscijfer in perceel E aan de
inwerking van de zeep toe.
Dit is best mogelijk, maar we zien hier weer, dat een sterkere werking
van het middel samengaat met schade aan de planten.
Terecht schrijft de heer EIGEMAÏT de ongunstiger uitkomsten bij C aan
de tè groote tusschenpoozen toe.
Laten we nu eens zien, of stuiven voordeelen biedt boven spuiten.
Ik heb mij in 1938 tot spuiten in de koolstreek bepaald, omdat in de
eerste plaats onderzocht moest worden of mijne werkhypothese juist was,
t.w. de betrouwbaarheid der vluchtwaarnemingen en de practische gelijk
tijdigheid (synchronie) in de verschijning der muggen, zoo mede de doel
matigheid van het spuiten met korte tusschenpoozen, in verband met den
duur van het eistadium en de bereikbaarheid der jonge larven.
Wat nu de N.H. koolstreek aangaat, daar is men zoodanig op spuiten
ingericht, dat, alleen indien stuiven werkelijk groote voordeelen zou
hebben, het gerechtvaardigd zou zijn in die streek den bouwers het aan
schaffen van een instrument daarnaast, den bestuiver, aan te raden. Immers
de spuiten dienen nu voor de tulpen, de aardappelen èn de kool.
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Weliswaar heeft de heer BROUWER een goedkoop klein verstuivertje
zeer handig zelf gemaakt, maar dit is voor groote oppervlakten niet geschikt.
Laten we nu eens de tot heden bereikte resultaten met stuiven eens
stellen tegenover die met spuiten verkregen zijn.
We moeten dan onderscheiden:
1°. de verkregen beveiliging der planten bij de behandeling, blijkende uit
het percentage draaiers :
2°. de uitlevering, het percentage le en 2e kwaliteit, in hoofdzaak de eerste,
(Hierin zit punt 1, plus eventueele schade door het middel aan de koolplanten, plus gunstige of ongunstige klimaatsinvloeden).
Ik stel er prijs op, ook het percentage draaiers bij verschillende be
handeling te vergelijken, in tegenstelling met andere auteurs, omdat het
percentage le kwaliteit zeer uiteen kan loopen, daar dit blijkbaar afhankelijk
is van het weder, vooral van den regenval. Hieronder stel ik dus de stuif middelen
en de spuitmiddelen, die de beste uitkomsten hebben gegeven tegenover
elkaar. Daarbij stel ik bij ieder middel de proef tegenover zijn controle en
het verschil tusschen die beide noem ik: „het voordeelig effect". We bepalen
ons hierbij tot Lecerf, daar de stuifmiddelen meest hierop zijn beproefd.
Voordeelig
effect

le kwaliteit

Derris-naftalinemengsel 1 op 1. Proef 1937, Lutjebroek.
12 keer gestoven, tijdens le en 2e vlucht, 2 x p. week

34 %

37 %

Derrispoeder % % rotenon. Puttershoek, 1937, perc. A

49%

75%

2 % Pyridine eu iy2 % zeep, practijksproef de Boer
1938. 5 x gespoten, 1 x per 3 dagen

58%

78%

1 per mille Nicotine, ammoniakzeep. Practijksproef
1938 bij de Boer. 5 x gespoten, 1 x per 3 dagen

61 yt %

81 %

Proef IJselmuiden. 2 % Pyridine 1938, 3 x bespoten

—

2 % Pyridine, 1% % zeep. Veldproef Lutjebroek 1938

70 %

1 p. mille Nicotine,
1938

i y 2 % zeep. Veldproef Lutjebroek

65 %

%

96 %
Door gebrek
aan tijd
van den
bouwer geen
kwaliteitsopname

De beste uitkomsten in uitwerking, blijkende uit de hoogste % voor
deelig effect, gaven dus de spuitmiddelen, terwijl Pyridine en nicotine ook
in uitlevering niet voor Derris onderdeden.
De proeven te Puttershoek 1938, waarbij slechts een zeer zwakke aan
tasting optrad, kunnen om deze reden, niet met de matig of zwaar aangetaste
perceelen vergeleken worden. Trouwens is daarbij het hoogste percentage
le kwaliteit 76 % bij Derrispoeder, dus ongeveer hetzelfde als hierboven
bij een andere proef is vermeld.
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Het lagere voordeelig effect, tot nu toe met Derrispoeder bereikt, noopt
m.i. daarbij tot voorzichtigheid, omdat dit bij zware, aantasting leiden kan
tot een veel lager percentage le kwaliteit. M.a.w., aangenomen, dat dit
middel de planten niet of zeer weinig schaadt, dan wijst het lagere voordeelig
effect ook op zwakkere werking tegen de plaag !
Bij zware infectie behoeven we sterk werkende middelen, al geven deze
ook tevens schade aan de planten.
Verder geldt deze schade tot nu toe alleen voor Lecerf, die toch al een
teer cultuurproduct is, maar voor sluitkool is een dergelijke schadelijke
werking nog niet bekend geworden.
Wat de uitwerking op de plaag en de uitlevering aangaat, is er dus nog
geen aanleiding aan stuifmiddelen boven spuitmiddelen de voorkeur te geven.
Ook wanneer de kosten van stuiven lager zouden zijn dan spuiten, is
het zeer de vraag en nog geenszins uitgemaakt, of we door goedkoopere,
maar zwakker werkende middelen, de sterker werkende, maar duurdere middelen
zouden kunnen vervangen.
Vergelijkende, verdere proeven zijn hier dus gewenscht.
Wij willen echter ook de kosten, die aan de toepassing der beide methoden
verbonden zijn, eens onder oogen zien.
5.

Over de kosten der bestrijdingsmiddelen

In 1938 was er geen gelegenheid nieuwe middelen te beproeven.
Allereerst diende, met de middelen, waarover we reeds beschikken, te
worden getoetst in hoeverre de biologische basis voor de bestrijding practisch
bruikbaar is.
Nu dit voldoende is uitgemaakt, kan eigenlijk pas goed het zoeken naar
de beste middelen beginnen. Immers, wanneer men een goed middel op den
verkeerden tijd toepast, kan men gemakkelijk minder goede resultaten daar
mede verkrijgen, dan met een minder goed middel, dat toevallig op den
juisten tijd wordt gebruikt.
Wat de uitwerking op de plaag aangaat, beschikken we over drie
middelen, Pyridine, dat de sterkste uitwerking heeft, vervolgens het
ammoniakzeepnicotinepreparaat, dat hierbij maar weinig ten achter staat,
en gewone nicotinezeep.
Middelen met een bekend en vast nicotinegehalte verdienen natuurlijk
de voorkeur boven tabak of tabaksaftreksels, omdat daarvan het nicotine
gehalte teveel aan schommeling onderhevig is en men dus kan verwachten,
dat de ermede te bereiken resultaten zeer uiteen kunnen loopen.
De uitwerking van de stuifmiddelen als naftaline -en derris staat bij de
spuitmiddelen ten achter. Tenminste tot nog toe. De berekening van af
schrijving op machines (spuiten en verstuivers) en de kosten voor den
aanschaf zullen niet veel uiteenloopen.
Voor de Noordhollandsche koolstreek worden de spuiten bovendien
voor minstens drie cultures gebruikt, t.w. aardappelen, kool en tulpen en
dan bovendien soms nog in de vruchtenteelt.
Daar zal men dus niet licht de spuiten door verstuivers vervangen, tenzij
de voordeelen tastbaar groot zouden zijn en dat is thans zeker nog niet het
geval.
Wat den arbeid bij spuiten en stuiven betreft, die zal niet veel uiteen
loopen. Tenminste niet in dit geval.

4
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Wanneer men het te verstuiven poeder in groote wolken zou kunnen
loslaten, zooals men dat bij bestrijding van boschinsecten doet, en dus
niet meer plant voor plant zou behoeven te behandelen, zou de zaak anders
staan. Maar dat is m.i. bij de kool niet mogelijk.
Op initiatief van Ir. P. Hes is in 1938 hiermede een proef genomen, waar
voor ik een, reeds voor andere proeven bestemd, proefterrein heb afgestaan.
De bedoeling van den heer Hus was, een wolk derrispoeder boven een
koolveld los te laten bij windstil weder, zoodat bij het zakken van het poeder
dit op de planten terecht zou komen. Het idee op zich zelf is zeker niet
verwerpelijk. De arbeid van het plant voor plant behandelen zou er geheel
door worden uitgespaard. Behalve echter, dat het nog de vraag is, of Derris
op deze wijze toegepast voldoende effect zou hebben, is het groote bezwaar
de te vervullen voorwaarde van windstilte in de koolstreek.
Hierop is zelfs de proefneming vastgeloopen. Eén morgen, heeft de
heer Hus bijgestaan door den heer va^s HERWIJNEN, met opoffering van
zijn nachtrust, 's morgens om 4 uur windstilte getroffen, maar daarna
woei het dag en nacht, zoodat het niet mogelijk was op gezette tijden de
behandeling te herhalen.
Op het aldus eenmaal bestoven proefterrein trad in het geheel geen draaihartigheid op, maar op een belendend terrein, dat geen derris kon hebben
gekregen, evenmin.
Het is daarom te vreezen, dat het winderige klimaat deze methode groote
moeilijkheden in den weg zal leggen.
We kunnen ons dus tot de kosten van stuiven en spuiten, plant voor
plant, bepalen. De arbeid van de toepassing is voor beide categoriën in dit
geval noodig. Stuiven heeft hier in dit opzicht geen voorsprong.
De kosten voor de toepassing van nicotine is zeer laag en die van pyridine,
ofschoon hooger, is nog best aanvaardbaar.
Van Pyridine is 2 % noodig, van Nicotine 1 per mille. Wat de prijs
betreft, is er verleden jaar door de Aseptafabriek te Delft een goedkoope
Pyridine op de markt gebracht, à f 1,— per liter, die voor onderzoek naar
het Rijksproefstation is opgezonden, waar men geen verschil tusschen deze
en de duurdere soort heeft kunnen vaststellen. De prijs van 98 % nicotine
is f 7,— per kilo, bij grootere hoeveelheden.
Van de laatstgenoemde is echter slechts 1/20 noodig van de effectieve
concentratie Pyridine, zoodat Pyridine thans bijna 3 maal zoo duur is als
de nicotine, waarvoor echter ook iets betere resultaten werden verkregen
(5—15 % meer voordeelig effect.)
Verder zijn er aanwijzingen, dat Pyridine beter uitvloeit, zoodat met
dezelfde hoeveelheid vloeistof meer planten kunnen worden behandeld.
Een nadeel van de Pyridine is de uit Zuidholland gemelde schade,
waartegenover echter meerdere andere gevallen staan, waarin deze schade
niet werd waargenomen.
Er wordt hierbij gedacht aan een mogelijke niet-standvastige samen
stelling der Pyridine, hetgeen nog nader zal worden onderzocht.
Bij zware infectie zou ik aan Pyridine de voorkeur geven; bij matige
aantasting aan nicotinepreparaten, maar dat geldt pas, wanneer we in het
begin van het jaar met voldoende zekerheid een voorspelling in zake het
optreden kunnen geven en daarvoor zijn meerdere jaren van ervaring en
waarnemingen noodig.
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Naar ik aanneem, zal voorloopig de prijs dus wel den doorslag geven
en vermoed ik, dat in 1939 Pyridine in het gebruik op den achtergrond zal
treden tegenover de nieotinepreparaten.
Een min of meer globale berekening der kosten per hectare volgt hier
onder.
De noodige hoeveelheid spuitvloeistof kan gemiddeld gesteld worden
op 10 ccm per plant. Voor jonge plantjes is dit veel minder, voor oudere
soms iets meer.
Rekenen we voor Lecerf op 16 000 planten per ha, dan zouden hiervoor
per keer noodig zijn 160 liter vloeistof, waarvoor 160 ccm nicotine noodig
zijn à f 1.— per liter wordt f 1,12 aan nicotine, waarbij dan nog komt, bij
gebruik van 1 -j/2% 2,4 kg zeep, zegge 23 ets, totaal f 1,35 per ha. Per 100 planten
wordt dat nog geen cent (0,85 ct) en bij 5 maal spuiten 4^4 ct. per 100 planten.
5 keer spuiten per ha komt dus op 5 x f 1,35 of f 6,75, zonder arbeids
loon.
Yoor Pyridine dient dit met ongeveer 3 vermenigvuldigd te worden.
Indien verdere proeven aanleiding zouden geven bestuiving met Derris
toe te passen, dan zouden de kosten komen bij 5 maal stuiven, indien 4 kg
Derris (% % rotenon) per ha voldoende is, (opgave dezer hoeveelheid door
den heer A. P. BROUWER te Puttershoek) en bij een prijs voor groote hoeveel
heden dezer stof tegen 45 ct per kg (opgaaf Plantenziektenkundigen Dienst),
op f 1,90 per keer en dus op f 9,50 per 5 keer.
Stuiven is dus nog 40 % duurder dan spuiten in dit geval, terwijl het
voordeelig effect, zooals we zagen, aanmerkelijk geringer was.
Bij den huidigen stand van zaken geef ik dus in het belang der kool
cultuur aan spuiten boven stuiven de voorkeur.
Uit de practijk werden ook verschillende gegevens omtrent de gebruikte
hoeveelheden en de kosten ontvangen.
Voorbeelden:
1. 100 liter spuitvloeistof was genoeg voor 16 000 planten per keer,
zoodat hiervoor f 2,— aan Pyridine noodig was.
2. 6 liters Pyridine à f 1,— reikten toe voor 4 maal bespuiten van 4800
planten (150 roe), totaal f 6,— aan Pyridine.
Yoor een nicotinebespuiting kostte hetzelfde precies de helft, f 3,—.
Dit laatste geval betrof sluitkool.
3. In dit geval werden bij bloemkool 100 liter gebruikt voor 6000
planten per keer spuiten. Aan nicotine werd 80 ct, aan zeep ongeveer 15 ct
betaald, dus totaal 95 ct per keer.
4. 10 000 jonge bloemkoolplanten werden met 50 liters vloeistof
bespoten, d.i. dus 5 ccm per plant. 1 liter Pyridine was hier noodig voor
iederen keer spuiten dus f 1,— of 10 ets per 1000 planten, plus de zeep.
Bespuiting met een nicotinepreparaat is dus voorloopig het goedkoopste
en door de krachtige werking van dit middel is een zóó geringe hoeveelheid
noodig, dat de kosten slechts van uiterst geringe beteekenis zijn.
Ir. C. RIETSEMA, Rijkstuinbouwconsulent voor Noordholland geeft in
zijn „Rapport over de moeilijkheden in den Noordhollandschen Tuinbouw"
(1937) op pag. 19 de productiekosten per ha op voor verschillende soorten
van kool.
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De hiervoren door mij opgegeven onkosten per ha voor nicotinebespuiting
bedragen slechts hoogstens 1 % van de andere productie-kosten, welke
door Ir. RIETSEMA op genoemde pagina zijn opgegeven.
Daarbij komt dan nog, dat nicotinebespuiting ook helpt tegen aardvlooien, luis en springrijp. zoodat deze plagen er nog gedeeltelijk mede
te keer worden gegaan.
De onkosten voor de nicotine zijn dus van zeer geringe beteekenis.
6.

Gronddesinfectieproeven

De bedoeling hiervan is de zaaibakken van draaihartigheidslarven te
zuiveren door fumigatie van den grond.
Hetzelfde kan ook, maar niet zoo effectief, door bespuiting der planten in
de bakken worden bereikt.
Doet men niets om de infectie in de zaaibakken tegen te gaan, dan is
het gevolg, dat daarin een soms aanmerkelijk aantal planten gaat draaien,
hetgeen dus last geeft, omdat men alvorens uit te planten, plant voor plant
moet nazien of ze draaiingsversehijnselen vertoonen, en dat men zelfs dàn
toch nog geinfecteerde planten kan uitzetten, omdat de eieren zoo moeilijk
te zien zijn. Niemand zal nu gaarne draaiende planten uitzetten, omdat dit,
behalve bij „Lombokkers" beteekent, dat men straks zal moeten inboeten.
Een ander — en zeker nog ernstiger — nadeel van infectie in de kweekruimten is, dat daarin, wanneer kunstmatige warmte wordt toegepast tot
vervroeging van het plantmateriaal, men ook vervroeging van de ver
schijning der muggen veroorzaakt.
Als regel komt deze slechts sporadisch voor, maar ze veroorzaakt soms
het verschijnen van kunstmatig-vroege generaties, wanneer voortijdig in
de verwarmde kweekruimten geinfecteerde planten in het veld worden
uitgezet en deze vallen vaak niet samen met de vluchten buiten, waardoor
er schijnbaar onregelmatigheid in de natuurlijke verschijningstijd der
muggen ontstaat. Ik vermeldde reeds een dergelijk geval van het terrein
van den heer C. BROEBSEN te Lutjebroek.
Het spreekt vanzelf, dat, waar onze adviezen zijn gegrond op den nor
malen gang van zaken in het vrije veld, deze niet opgaan bij zulke door
kunstmatige verwarming veroorzaakte vervroegingen en dat in zulke gevallen
de bestrijding mislukken kan, ondanks de goede middelen en ondanks ons
advies, dat immers op den normalen gang van zaken in het veld berust.
Desinfectie van alle kweekruimten, t.w. van den grond daarin, voorkomt
dus als het ware kunstmatig inschakelen van generaties muggen in het veld
op een voor de algemeene bestrijding ongeschikten en ongelegen tijd.
Nu zijn zulke vervroegingen als regel schaars, maar ze kunnen het eene
jaar minder, het andere jaar meer voorkomen en waar de planten uit een
voortijdig geinfecteerden bak of kas op verscheidene uiteengelegen plaatsen
kunnen worden uitgeplant, zijn slechts enkele dezer gevallen van kunstmatige
vervroeging voldoende, om meerdere gevallen van onregelmatigheid in het
veld te veroorzaken.
Waar nu toch ook om de eerstgenoemde reden ernaar gestreefd moet
worden planten buiten uit te zetten, die vrij zijn van aantasting, is het
zeker de moeite waard om te pogen een betere methode te zoeken, dan de
bespuiting op de banen.
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Vooraleer die gevonden is, moet het spuiten op de zaadbedden natuurlijk
met kracht worden aanbevolen, omdat hierdoor de infectie op de bedden
toch sterk kan worden verminderd. Bovendien kan het voorkomen, zooals
in 1938 in het bijzonder het geval was, dat gedurende de eerste vlucht in
het veld ook nog de meeste plantjes op de zaaibedden staan.
Het zou daarom niet overbodig zijn te onderzoeken, of niet reeds voor
dat de vlucht in het veld begint, bespuiting van sommige bakken aan
beveling verdient, m.a.w. of hier niet reeds met bespuiting begonnen moet
worden een dag of acht voordat de eerste muggen in het veld kunnen worden
verwacht.
In ieder geval zou ik gaarne willen aanraden, dat men koude bakken, vooral
bij warm weer, ook wanneer dat vroeg komt, zooals verleden jaar in Maart,
bij dag goed lucht, zoodat de grondtemperaturen daarin niet te hoog worden,
hetgeen tot vervroegd verschijnen der muggen daarin kan leiden.
Ons streven is dus te voorkomen, dat de natuurlijke gang van zaken
in het veld, waarop het bestrijdingssysteem thans berust, kunstmatig wordt
verstoord en daartoe kan gronddesinfectie stellig belangrijk bijdragen.
Er werden in 1938 twee bodemdesinfectoren beproefd, t.w. Zwavel
koolstof (CS2) en een vloeistof genaamd Methallylchloride, waarvan ons
door de Bataafsche Petroleum Mij. een kleine hoeveelheid welwillend werd
afgestaan.
Deze vloeistof zou boven CS2 voor hebben, dat ze niet, tenminste niet bij
alle plantensoorten, afsterving veroorzaken zou, wanneer ze werd toegepast,
wanneer de planten reeds in den grond staan.
Bij eenige hiertoe opzettelijk genomen proefjes bleken echter jonge
koolplanten wèl met afsterving te reageeren, wanneer deze vloeistof dichtbij
deze planten in den grond werd gebracht, t.w. op ongeveer 20 cm.
De proeven met gronddesinfectie werden aldus genomen.
De stukken grond, die voor de proeven bestemd waren, werden in
vierkante meters verdeeld, door stokjes.
Er werd voor gezorgd, dat op de contrôlestukken de bakken steeds zoo
ver mogelijk, minstens % meter, van de met desinfectantia behandelde
•stukken verwijderd lagen.
Door de beperkte ruimte was het niet altijd mogelijk evenveel controles
als voor proefstukken gebruikte bakken uit te zetten.
Proef met Methallylchloride te St. Paneras op zandgrond.
Proef genomen 4 April. Koude dag.
Grond tevoren gewoon bewerkt (18 cm diep).
Contrôlebakken, op
Vloeistof in 4 gaten, per vierkante meter
niet behandelden grond
Bak 33 500 ccm
0 muggen
17
Bak 36
„ 34 200 „
o
„ 37
0
„ 35 100 „
1
„ 38
0
„ 43 500 „
1
„ 39
1
„ 44 300 „
2
„ 40
0
„ 45 200 „
2
„ 41
1
„ 46 100 „
11
42
4
Absoluut afdoend is geen der gebruikte hoeveelheden.
Deze vloeistof is veel duurder dan CS,.
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Te Lutjebroek, op kleigrond, werden met dezelfde vloeistof eenige vakken
ontsmet, waar later kool in werd uitgezaaid. 160 en 240 ccm werd hier
gebezigd, eveneens per m2 en in vier gaten.
Geheel afdoende was het niet, maar het aantal draaiers was in de be
handelde bakken gering, niet meer dan 2 per mille.
De bakken waren na de behandeling een poos dichtgehouden (i 1 week),
hetgeen de werking versterkt moet hebben. De in de bakken na de des
infectie gezaaide kool (eenige weken daarna) kwam normaal op en er was
dus blijkbaar geen nawerking.
Met Zwavelkoolstof werden verscheidene proeven genomen, die hier
onder volgen.
Proeven met CS2 ter gronddesinfectie in bakken.
Hoeveelheden per vierkante meter van 50, 100, 200, 300 en 500 ccm
werden hierbij gebruikt.
De proef werd gevarieerd doordat de vloeistof op verschillende wijze
werd toegediend en wel als volgt:
1°. door ze in 4 gaten per m2 te gieten, in gaten van 12 cm.
2°. door deze vloeistof zooveel mogelijk gelijkmatig verdeeld op den grond
te spuiten (wat overigens niet eenvoudig is),
3°. door het door gieten zoo gelijkmatig mogelijk over den grond te verdeelen, waarna onmiddellijk water werd nagegoten.
Verder werden er proeven genomen zoowel op bewerkten als niet
bewerkten grond.
Bij bewerkten grond kan men volstaan met de vloeistof in 4 gaten te
gieten per m2. Door de grondbewerking kunnen de cocons tot 18 cm diep
geraken en ze zitten dus in bewerkten grond niet grootendeels aan het
oppervlak, zooals bij wintercocons in niet-bewerkten grond wel het geval is.
Weliswaar zijn er sterke aanwijzingen, dat de overwinterde larven, uit
hun wintercocons komen vóór de definitieve verpopping, maar volgens de
aanwijzingen, waarover we thans beschikken, heeft dat later plaats dan ten
tijde, dat wij de behandeling van den grond toepasten. Indien de in cocons
overwinterde larven, die deze onder laboratoriumomstandigheden einde
Mei en begin Juni verlieten om zich definitief te verpoppen, zich bij die
gelegenheid ook in den grond verplaatsen, zullen ze dat eventueel doen
lang nadat wij desinfectie van den grond hebben toegepast, zoodat deze
biologische eigenaardigheid, zoo ze al regel is, op deze proeven niet van
invloed kan zijn geweest.
Er blijven dus twee mogelijkheden, 1°. de grond is tijdens de grond
desinfectie nog niet bewerkt en dan zitten de wintercocons voor het aller
grootste deel kort bij de oppervlakte, of 2°. de grond is wel bewerkt en dan
zijn ze daardoor in een laag van ongeveer 18 cm verspreid geraakt.
Grond vóór April gewoon bewerkt. CS2 in 4 gaten per vierkante meter en
in ieder gat % van het kwantum per m2. Diepte gaten 12 cm. Datum van
behandeling 4 April. Kouden dag. St. Paneras. Zandgrond.
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Contrôle

Proef
Aantal muggen
uit gedurende
le vlucht

N°. bak

9
10
11
12
17
18
19
24
25
26
27

500 ccm
300 „
200 „
100 „
300 „
200 „
100 „
500 „
300 „
200 „
100 „

0
4
20
18
1
45
10
2
0
0
1

F. bak

Aantal muggen
gedurende
le vlucht

13
14
15
16

3
2
11
3

—

—

—

—

—

—

20
21
22
23

2
0
0
1

500 ccm is niet absoluut afdoend, maar 300 en 500 ccm geven den indruk,
dat deze hoeveelheden het aantal muggen wel beperken.
200 ccm is zeker onvoldoende.
Een tweede proef op bewerkten grond (zandgrond) werd op een ander
terrein genomen, zijnde een oude plantenbaan, waar cocons aanwezig werden
geacht.
Ook hier was de grond tevoren op de gewone wijze bewerkt, vóór de
fumigatie dus.
Proef

Contrôle
Aantal
muggen
uit:

N°. bak

50 ccm CS2
niet nagegoten

8

56

9

61

100 ccm CS2
niet nagegoten

8 •

57

0

62

200 ccm CS2
niet nagegoten

1

58

1

63

400 ccm CS a
niet nagegoten

6

59

11

68

400 ccm CS2
met water nagegoten

1

64

4

69

200 ccm CS2
met water nagegoten

0

65

3

70

100 ccm CS2
met water nagegoten

0

66

2

71

50 ccm CS2
met water nagegoten

0

67

19

N°. bak

Hoeveelheid
per m2

60

Aantal
muggen
uit:
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De grondtemperatuur was op het tijdstip van proefneming op 3 cm 18° C.,
op een der warme dagen, (23) in Maart. De CS2 werd met een spuit op den
grond verstoven.
Op de helft der proef werd onmiddellijk met water nagegoten, op de
andere proef helft niet.
Ook het grootste quantum is niet absoluut afdoende, doch de beste
indruk maakt het met water nagegoten stuk. De moeilijkheid is echter
de sterk wisselende infectie.
Een dergelijke proef op niet-bewerkten grond (waar dus de cocons
eveneens nog in de bovenlaag aanwezig moesten zijn) werd 11 Mei genomen
op het proefveld te St. Paneras, zandgrond, met 200 en 300 ccm CS2.
Controle (niet bespoten)

Proef
N°. bak

1
6
7
8

Hoeveelheid
per m2
verspoten
200
300
200
300

cem
cem
ccm
ccm

CS2
CS2
CSa
CS2

Aantal
muggen
4
11
7
0

N°. bak

2
3
4
5

Aantal
muggen
1
1
1
5

In dit geval was het zonnige weer en was de grondtemperatuur hoog
(19° C.), waardoor de CS2 snel verdampte.
Het niet nagieten met water schijnt wel de oorzaak te zijn, of kàn de
oorzaak zijn van de ongunstige uitkomsten.
De proeven moeten worden voortgezet, waarbij 300 en 500 ccm het
uitgangspunt kunnen vormen, terwijl nagieten met water aanbevelings
waardig schijnt.
Bij de volgende proeven zal de grond eerst luchtig en ondiep worden
losgemaakt, de CS2 op de door de Aseptafabriek toegepaste methode worden
ingebracht en met water worden nagegoten. Vermoedelijk zal op deze wijze
een definitief resultaat kunnen worden bereikt.
Ook andere — liefst goedkoopere — methoden tot het dooden der larven
in de cocons zullen moeten worden beproefd (kokend water, stoom).
Indien 500 ccm CS2 practisch voldoende zou zijn, zou noodig zijn 7 liter
per roe à 16 ets per liter, is f 1,12 per r.r.
Voor zaaibedden is dit waarschijnlijk niet te duur. Men spaart er be
spuiting tijdens en vóór de eerste vlucht mede uit.
III.

SAMENVATTING DER RESULTATEN

1°. De vangbakmethode is practisch bruikbaar om het verloop der
vluchten te bepalen.
2°. Het in 1937 gesignaleerde synchronisme (gelijktijdigheid) in de ver
schijning over een groot oppervlak is in 1938 door verdere waar
nemingen bevestigd; te verwachten valt, dat dit regel zal zijn.
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3°. Op grónd van 1 en 2 is het nu mogelijk de koolbouwers voor een groot
oppervlak in het Westelijk deel van ons land den besten en juisten
tijd voor de bestrijding aan te geven. De radiowaarschuwing in 1938
tot dit doel heeft voldaan.
4°. De gevolgen van in 1938 waargenomen ongelijkmatige infectie
kunnen worden voorkomen door het criterium cijfer lager te stellen.
Voor 1939 zal dit worden gesteld op 30 wijfjes per are.
5°. Bespuiting van sluitkool, die voordien geheel was opgegeven, is in
1937 door onze proeven, en in 1938 ook in de practijk, uitvoerbaar
gebleken, mits dit op den juisten tijd geschiedt.
6°. Het herstel na draaihartigheid komt regelmatig voor, los van
bijzondere bemesting of grondbewerking. Er kan bij de bestrijding
op gerekend worden, zoodat bij sluitkool, en andere bloemkool dan
Lecerf, als regel volstaan zal kunnen worden met behandeling ge
durende de maximumvlucht.
7°. De proeven toonen aan, dat 2 x per week spuiten, hetgeen door mij
op grond van den duur van het eistadium, het gedrag der jonge larven,
en de reactie der plant, noodig wordt geacht, tenminste bij de middelen,
waarover we thans beschikken, noodzakelijk is tot het bereiken van
goede resultaten.
8°. Het aantal keeren spuiten kan bij sluitkool 3 à 4 keer zijn, bij Lecerf
geplant na Juni 4 à 5 keer, terwijl Lecerf, die in de twee eerste vluchten
valt (planttijd Juni) extra keeren bespuiting zal vergen.
9°. Spuiten verdient vooralsnog de voorkeur boven stuiven.
10°. Als goedkoopste doeltreffende bespuitingsmiddelen kunnen worden
aanbevolen Nicotinezeep (1 per mille nicotine en iy2 % zeep) en
nicotine ammoniakzeep (zie recept p. 30). In ernstige draaihartigheidsjaren zal men tot de sterkstwerkende middelen zijn toevlucht moeten
nemen en in dat geval wordt Pyridine aanbevolen; dit middel wordt
ook aanbevolen voor plekken, die aan bijzonder zware infectie bloot
staan, randen, en andere luwe plaatsen.
11°. Vervroegde verschijning der muggen in kassen of bakken, een bron
van onregelmatigheid in de verschijning, kan grootendeels door
spuiten worden tegengegaan. De gronddesinfectie daartegen zal
verder worden uitgewerkt.
12°. Wat middelen aangaat, staan we eerder aan het begin, dan aan het
eind. Nu gecontroleerd kan worden of een middel te juister tijd
wordt toegepast, kan verder worden gezocht naar nog effectiever
middelen.

IV.

RADIOWAARSCHUWINGEN IN 1939, ENZ.

Op verzoek van de practijk zal in het komende seizoen wederom per
radio de beste tijd voor de bestrijding worden aangegeven. Deze geldt
in de eerste plaats voor de Noordhollandsche koolstreek, doch ook Zuid
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holland en de streek binnen de op pag. 13, onder, aangeduide plaatsen
zullen zeer waarschijnlijk van deze waarschuwingen eveneens kunnen
profiteeren.
Bekend zal worden gemaakt:
1°. Wanneer de eerste muggen verschenen zijn, voor het spuiten van
planten op de banen of Lecerf in het veld.
2°. Wanneer het maximum der vlucht begint, voor andere kool.
3°. Wanneer de vlucht eindigt.
Alleen tijdens de eerste en tweede vlucht zal gewaarschuwd worden;
de derde is als regel van geen beteekenis.
Zoo de gegevens in zake vlucht en klimaat in 1939 aanleiding geven tot
de verwachting van een ernstig draaihartigheidsjaar, zal dit aan de kool
bouwers worden medegedeeld.
Het verdient aanbeveling de drie tot vier rijen kool, die onmiddellijk
aan luwte-gevend gewas of aan rietmatten grenzen, vanaf het begin der
vlucht te spuiten, aangezien deze aan buitengewoon zware infectie blootstaan.
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VERKLARING BEHOORENDE BIJ DE GROOTE GRAFIEK
DER 3 VLUCHTEN IN 1938
1.

De vangst geschiedde gedurende de eerste vlucht te St. Paneras met
78 bakken, waarvan een aantal voor gronddesinfectieproeven diende.
Deze laatste werden niet medegeteld voor bepaling der densiteit van
den grond in het voorjaar.

2.

De vangst tijdens de eerste vlucht in de Streek geschiedde met 36
vangbakken, waarvan eveneens een aantal ter controle der fumigatieproeven dienden. Overigens geldt hier hetzelfde als te St. Paneras.

3.

De vangsten geschiedden bij de tweede vlucht:
te St. Paneras (SP) met 20 bakken op 2 waarnemingsplaatsen,
in de Streek (Str)
„21
„
„2
„
(Lutjebroek en Grootebroek),
te Heemstede (Hst) „
8
„
„2 waarnemingsplaatsen,
te Puttershoek (Ph) „ 10
„
„ 1 waarnemingsplaats.

4.

Bij de derde vlucht stonden te St. Paneras 12, te Lutjebroek 11, te
Heemstede 5 en te Puttershoek 5 bakken.

5.

Er zijn 2 temperatuurlijnen, de eene betreft opnamen in een open
tuinhuisje 2 m boven den grond, de andere 15 cm boven den grond
tusschen koolplanten.
Die op 2 m is opgenomen, opdat hij vergeleken kan worden met
de temperatuurlijnen van de vorige jaren, 1936 en 1937. De temperatuur
zal in het vervolg ook op planthoogte worden opgenomen, omdat
dit de laag is, waarin de muggen zich het meest ophouden (tusschen
den grond en het hart der planten).

6.

In de Streek was het niet mogelijk, in verband met andere werkzaam
heden, zoowel die van mijzelf, als die van den Controleur te Hoorn,
iederen dag de muggenvangsten op te nemen. Vandaar, dat de curve
er eenigszins anders uitziet. Dit geschiedde dus om de 2 tot hoogstens 5,
meestal 3 dagen, door den heer DBOST of schrijver dezes. Omdat we
in zake sterk geïnfecteerde terreinen in 1937 alleen ingelicht waren
in zake banen, die geïnfecteerd waren geweest en ons oude proefveld
hier was getransformeerd in een tulpenveld, betreffen deze opnamen
alleen den toestand op oude banen. De vlucht verliep practisch syn
chroon met St. Paneras, doch de hoofdtop (2e top) was veel minder
sterk. Voor 1939 zijn thans in het veld de plaatsen voor de bakken
in 1939 reeds uitgezet, daar het de voorkeur verdient de vlucht op
te nemen in het veld inplaats van op oude banen.

7.

De verticale lijntjes geven den regenval aan in mm (opgaaf Meteorol.
Inst.). Voor de belangrijkste vluchtopname, te St. Paneras, zijn de
opnamen voor die plaats en Alkmaar van het meeste belang in verband
met het verloop der eerste en tweede vlucht. Voor het herstel der
planten waren de cijfers van Enkhuizen belangrijker, daar deze het
meest overeenkomen met De Streek. De invloed van het klimaat,
op de eerste vlucht, regenval en maximumtemperatuur 2 m boven
den grond, kan voor de eerste vlucht worden vergeleken met 1936
en 1937. De verschillen tusschen Alkmaar en St. Paneras zijn
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meestal gering, en die verschillen hebben in ons geval geen beteekenis,
mits slechts regen valt.
8.

De pijlen geven den datum der waarschuwingen aan, via de veilingen
en via de radio.

9.

De vette cijfers op enkele plaatsen beneden de datums, geven
de aantastingscijfers op die datums in de controles der proeven
aan (te Lutjebroek) en wel het eene cijfer gedurende de eerste vlucht:
de gemiddelde aantasting in de contrôlerijen, de drie gedurende en
na de tweede vlucht: de maximale aantasting in de gezamenlijke
contrôlerijen in onze proeven. De bedoeling is het verband te toonen
tusschen het maximum der vlucht en het maximum der aantasting,
zoodat men kan zien, dat de laatste eenige weken na de eerste
volgt.

10.

De kruisjes en nulletjes onder de curve der eerste vlucht, zijn vangsten
gedaan op andere plaatsen, echter slechts van enkele exemplaren,
der muggen. X te Puttershoek, + te Heemstede en O te Breda,
waardoor men zien kan, dat ook deze vangsten binnen de curven
van de Noordhollandsche koolstreek vallen en dus synchroon zijn.
Dat Puttershoek, behoudens enkele voorloopers, synchroon moet zijn
geweest gedurende de eerste vlucht, blijkt uit het fraaie parallelverloop
gedurende de tweede vlucht.

Afb. 1.

Tijdelijk laboratorium voor het Contarinia-onderzoek

Verklaring:
Op den achtergrond een isolatietent, met draaihartvrije planten. De grond hier
onder is in het voorjaar met CS ^gedesinfecteerd.
In het open tuinhuisje daarnaast werd het kweekmateriaal bewaard, dus in de
open lucht, doch in de schaduw, behoudens vroege morgenzon.
De kleine kooi links diende ter infectie van planten uit de isolatietent. Nadat
jonge planten- in potten geplant- hieronder waren geplaatst, werd een ruim aantal
Draaihartmuggen onder de kooi vrijgelaten. Op denzelfden dag werden de planten
weggehaald, zoodat precies nagegaan kon worden wanneer ze geinfecteerd waren.
Infectie vond onder deze kooi gemakkelijk plaats. In kleine ruimten zijn de mugjes
niet gemakkelijk tot eierleggen te brengen.
Ook de hooge, kleinere kooi, rechts, diende voor infectiedoeleinden. Daarop staan
drie potten, waarin jonge planten, waarop de Contarinialarven gekweekt werden.
Als afsluiting der plant tegen ongewenschte infectie werd koper zevengaas gebruikt;
muskietengaas is hiertoe onvoldoende, daar de mugjes hierdoor kruipen. Over de
middelste pot staat een celluloïdcylinder, van boven afgesloten door glasbatist. Deze
cylinders hebben goed voldaan en zijn vooral handig voor het doen van observaties.
Een beschut hoekje, zooals achter de kleine kooien, beplant met jonge kool, is
zeer geschikt tot het doen van waarnemingen in zake de gewoonten der mugjes. In
kooien gedragen ze zich vaak abnormaal en verzamelen ze zich meest tegen de zoldering.

Afb. 3.

Vangbakken op het proefveld te St. Paneras

Afb. 4.

Koolspruit, draaiend, met kroezig jong blad, (vergroot)

Afb. 6.

Links door draaihartigheid vernietigde Lecerf planten

