
Doktoraalscriptie naar aanleiding van een vraag van het Ekologisch
Landbouw Konsulentechap aan de biologiewinkel in Groningen;
Welke mogelijkheden hebben biologische kooltelers om ziekten en plagen
te voorkomen of te bestrijden?
Begeleiding van Prof.Dr.Ir.P.J.C.Kuip'er, vakgroep plantenfysiologie RUG.

mogelijkheden voor
ziekten- en piaagbestrijding

bij de ekologische teelt van
koolgewassen

Groningen, juni 1982

Joke Bloksmá

Semarangstraat Ba roningen

per 1-1O-82 Almastraat 1.

tel. 050—775273

Bibliotheek BiologiSCh CentrUm

Kerktaafl 30 — PostbuS 14

9750 AA HAREN (Ga.)

-



voorwoord:
Naar aanleiding van de inventarisatie naar knelpunten bij de

ziekten— en plaagbestriid.iflg in de EkolQgisChe landbouw(31),

bleken er twee soorten problemen: De tuinder is niet op de hoogte

van de bestaande bestrijdiflgSmogeliikheden of er bestaan ng

geen ekologische mogelijkhedefl om. bepaalde ziekten of plagen te

voorkomen of te bestrijd.en. Het eerste probleeEn kan opgelost

worden door vor1ichting; het tweèdeheeft eerst onderzoek

nodig.
Dit is de reden dat deze scriptie uit twee delen besaat.

Het eerste deel is een overdrak van het thernakatern uit het

tijdschrift Ekoland, dat door de telers gelezen wordt.

Hieriri zijn de bestaande mogelijkheden vor de mest algemeen
voorkomende kóolziekten en —plagen op een rijtje gezet.

Het tweede deel bestaat uit een aanvullirig hierop met minder
vaak voorkomende aantastinen, een determineertabel en suggesties

voor onderzoek naar de kneipunten.
Hopeii.jk worden de suggesties opgepakt door landbouwschoien

en onderzoeksiflStitUten. Er is grote behoefte aan resultaten van

goed opgezette proeven om de bioiogishe bestrijdingsmethOdefl

uit de sfeer van de balzerpraatjeS te halen. Steeds meer beroeps-

telers en volkstuinderS zoeken naar alternatieven voor de breed-.

werkerde chemische bestrijdingSmiddelen en zij vragen naar

betrouwbare teeltinformatie.
Indeze scriptie is zoveel mogelijk de nadruk ge1ed op cultuir—

maatregelen en minde op onzekere of diskutabele bioiogische

bestrij dingsrniddelefl.

Dit verhaai is tot stand gekomen dankzij de enthousiaste
medewerking van velen. Hierdoor is het voor mij een leuk ondei'werp

geworden. Vanaf deze plaats veel dank, m.n. de mensen van het
IPO en PAGV.

Het genoemde tijdschrift Ekoland is het vakblad voor de ekologische

beroeps- en amateurteler. Het wordt uitgegeven door het Ekoiogisci

Landbouw KOnsulentsChaP te Amsterdam. Een abonnement met 6 nummers

per jaar kost f26,— (aan te vraen bi, het ELK,iieuwe Leliestraat
159,1015 HC Amsterdam.).
losse tijdschriftnuIflmers: fG,—
losse themakaterflen:f3,20 over by. aparte fruitgewassen, ruwvoeder—

:ewaSSefl, onkruidbestridiflg. .

het dubbeldikke kooltheinakatern: f4,60. (mci. porto)

Dit Biologiewinkelversiag (f 5,—) kan per briefkaart worden besteid

bij de biologiewinkel, Kerklaan 30, 9751 NN Haren.



Ervaren ekologjese telers hebben weinig pro-.
blemen met ziekten en plagen in hun kool.
De nadruk ligt op de preventie: de planten
moeten goed en regelmatig aan de groei ge—
houden worden, door royaal stalmest, regel—
matig Water en een goede bodemstruktuur.
Kies een perceel,waar de door de kool ge—
liefde reien en wind bij kan komen en
verder is vruchtwisselen bij kool van groot
belang.

Ondanks alle goede voorzorgen blijken de
grootste problemen in de ekologiese teelt
een aantal rupsensoorten, de koolvlieg en
'knolvoet te zijn.
ilnspekteer regelmatig de onderzijde van de
bladeren op jojgp rupsen. Zijn de rupsen
eenmaal groot, dan hebben ze al veel schade
gedaan en zijn bovendien haast niet meer te
bestrijden. Ms het om grote hoeveelheden
rupsen gaat, die in de kool of'
spruitjes gaan vreten , is schade te ver—
wachten: Rupsen van het koolmotje (bij
spruiten), van het klein koolwitje (bij
sluitkool) en van de kooluil ( bij spruiten
en sluitkool). [en bespuiting met het bak—
teriepreparaat" Bacill us thurigiëns is" is
dan aan te bevelen. Dit werkt tegen de kool—
uil echter niet altijd afdoende. In andere

bladvreterij
dat er schade van
onderscheiden van

Inspekteer de wortels van de slecht groei—
ende planten op onregelmatigheden. De kool—
vlieg is herkenbaar aan witte maden in de
wortels en stengel(vroege koolvlieg) en
later in wormstekige spruitjes (late kool—
vlieg). Aanaarden van jonge plantjes beperkt
de schade, in erge gevallen zijner plant—
aardige insekticiden. Knolioet is herken—
baar aan zwellingen in de wortels. In som—
miqe qevallen kan bekalken baat brenqen.
Behalve de koolteelt staken, zijn hier geen
afdoehde maatregeler., 00k niet in de gang—
bare landbouw.

Dit thema biedt weinig kant— en— klare
schadedrempels en spuitrecepten. Het pro—
beerd inzicht te geven in de bioloqie van de
koolplagen en geeft aanknopingspunten voor
preventieve maatregelen. Veel Is ook nog
onbekend. Achterin worden eeci aantel "bio—
logiese" bestrijdinqsmiddelen besproken.
Bij alle genoemde maatregelen moet je zelf
de keus maken, welke schade aanvaardbaaris
en welke maatregelen akseptebel en haalbaar
zijn. Een koolkraag om 30 kolen leggen is
nng een gezellig werkje, maar voor 30.000
kolen een onhaalbare klus. [en mislu,cte
bloemkoolteelt is voor een liefhebber lammer,
voor de beroepsteler een strop.

jul11 '82

ziekten & plagen
KOOL

Wie kool teelt, teelt voedsel voor koolrups—
en, koolvliegen, voor knolvoetschimmels enz.
De kunst van de teelt is, om de omstandig—
heden voor de kool zo gunstig mogelijk te
maken en de omstandigheden voor de ongewens—
te gasten zo ongunstig mogelijk.

Door Joke Bloksma.

gevallen kan er vrij veel
getolereerd worden zonder
komt. Zie blz. 5 voor het
de rupsensoorten.



2 thema

verantwoording
Tijdens de inventarisatie near de knoilpunten in de
ekologiese ziekten— en plagen bestrijding, vroegen
vole telers naar informatie over do ziekten, de
plaagdiereri en de zogenaamde 'muljeuvriendelijke"
maatregelen.
Om hier aan tegemoet te komen, is dit koolthema ont—
staan in samonwerking met het ELK, de Biologiewinke].
en de vakgroep Plantenfysiologie van de Universiteit
van Groningen. Zeadkool en koolzaad zijn buiten
beschouwing qelaten.

Voor dit verhaal heb ik gebruik geniaakt van wet 1k
hoorde bij biologiese koolitelers (als stagiere bij
bet ELK) en dit is eangevuld met inforrnatie uit
boeken, tijdschriften en van voorliehters en onder—
zoekers,

In dit verhaal wordt steeds near de bron verwezen
door een nummer tussen de haakjes en bovendien eon
aanduiding over do betrouwbaarheid:

++ : algemeen erkend.
+ : qoede ervaring.
— : sJechte ervaring.

() : uit eon goad opgezette proof,
positief effekt.

() : uit eon goed opgezette proef,
geen effekt.

bronverwijzinq, vermeld in het Biologic—
winkell versiag.

algemene

Veel dank aan alien, die bij dit theme gehoipen heb—
ben, met name do Gronirigse Universiteit, die door
financiële steun dit extra theme mogiijk maakte.

Dit thema gedeelte van EK0—land is tesamen met do
bronvermeiding, cinder frequent voorkoaende ziek-
ten en plagen bij kool en suggesties voor onder—
zoek, to bestellen als Biologie Winkel—versiag
a f 5,— per stuk. Schriftelijk aanvragen bij

Biologie Winkel,
Kerklaan 30, Baron.

Vermelden: Ziokton en plagen bij kool,

loiters, volkstuinverenigingen e.d. kunnen bij de
Biologiewinkels terecht met vraqen,waarvoor een
klein prakties— of literatuur onderzoek nodig is
Erzijn Biologiewinkels in:

Groningen: Kerklaan 30, Heron, 050—118064
Amsterdam: Sarphatistraat 133, Amsterdam, 020—5222

Do Boeleltaan 1087, Amsterdam, 020-92924
Utrecht : Bilttstraat 170, Utrecht, 030—719100

teélt maatregelen
Geen streep is dik genoeg om hot belang van

deze maatregelen to onderstrepen als pro—

ventie tegen ziekten en plagen .(l,2,3,8,l0,22)

Vruehtbare grond

Alto koolpianten zijn snelle en forse groeiers:
hiervoor hebben ze ruim most, water en eon goode
grondstruktuur nodig. Bovendien is een gelijkmatige
groei belangrijk, vooral bij bloemkool, die bij
qroeistagnatie gaat boren. Voor gelijkmatige groei
is bet beregenen in drogo perioden onontbeerlijk en
eon royale, langzaamwerkende bemesting (ong. 1 ton
stalmest/are. Eon extra bemesting tijdens do groei
is dan zelden meer nodig.
Do pH moot voldoende hoog zijn (op zand ± 6; op

klei en zavel ± 7). Doze pH is nodig voor eon goede
bodomstruktuur en verkloint do kans op aiierlei
schimmois, zoals knolvoet.
Kies eon perceolvorm met zo weinig mogelijk randen;
d.w.z. zo vierkant mogeiijk. Vole dieren komen name-
lijk vooral in de rand van hot perceel voor;
konijnen, slakken, rupsen en koolviieg (10).

Reqen en wind

Koolpianten, vooral do late koolsoorten zijn dol op
echte hollandse rotzomers met veel regen en wind.
Bovendien hebben bijna alle belagers van kool hier
eon hekel aan. In dergelijke zomers zio jo haast
goon rupsen en luizon. Kies daarom open velden wear
regen en wind toegang hebben.

Vruchtwisseiej-i

Vruchtwisseling is bij kool belangrijk orBdat veto
koolinsokton en schimmels overwinteron in do grond.
Vruchtwisseien geldt óók voor hot zaaibed!
Do ziekten en plagen van do kool kunnen op alle
plantensoorten van do kruisbloemfamilie voorkomen.
Volgens EKO—normen mag hóOgstens éóns in do 4 jeer
en liefst ééns in do 5 jaar per perceel een kruis—
bloemige geteeld worden.
Holaas behoren vole aantrekkolijke gewasson bij deze
familie: alle gowassen met "kooi" in do naam, brokko
ii, spruiten, bladnioes, raapstelen, tuinkers, radijs
ramenas, mostord. Ook groenbemesters ais stoppelknol
len en bladramenas.
Verder behoeren talloze onkruiden tot do kruisbloem-
familie. Hierop kunnen do ziekten en plagen op over—
leven: herderstasje, honk, vroegeling, mierikswor—
tel, raket, kooizaad, akkorkers, moeraskers. enz.
Hou dit onkruid kort en ruim do oude koolpianten op.

Ook do volgende voorteelten vergroten do kans op
plagen:
• dicht gewas, by. spinazie — slakken

gewas met kluitonige grond — slakken
kruisblloemigen, bieten, spinazie — bietocystoealtji
gras — ritnaaiden
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[en vlotte start
[en goed begin is het halve (kooltelers)werk!
Kies uit het plantriiateriaal alleen de sterke, ge—

zonde planten. Laat dit werk niet over aan de eerste
de beste vakantiehulp! [en snelle start na het uit—
planten maakt het mogellijk dat de plant e.v. aantas—
tingen "overgroeit". Beregenen of aangieten in droge
tijden en yoUr kwetsbare soorten (bloemkool) liefst
plantgoed in perspotten gebruiken (21). Bewaar altijd
wat plantniateriaal om uitvallers in de eerste paar
weken te vervangen.

Aanaarden

Als de verpote planten aangeslagen zijn, deze eenmaal
aanaarden. Nieuwe wortels kunnen gevormdworden hoven
e.v. aangevreten wortels of stengelbasis door de kool—
vlien nf hnvcn de door de knolvoet aanQetaste wortels.
Aanaarden heeft meer voordelen: luchtige grond, mm—
der windgevoelig (bloemkool) en onkruidbestrijding.

Rasverschill en

Voor bijna she koolziekten en plagen zi,jn wel er—
gens rasverschillen opgemerkt. Deze informatie is
helaas nergens bijeen gebracht.
Vertel uw ervaring en vraag aan anderen hun erva—
ring bij de zaadleverancier. In ieder geval zijn er
duidehijke rasverschihlen voor rnéeldauwvatbaarheid
bij spruiten (45).

Bij rassenproeven bleek dikwijls dat koolinsekten
voorkeur hebben voor bepaalde rassen. Wordt het
minst aantrekkehijke rae doarna op grote schaal ge—
bruikt, dan hebben de insekten geen keus en gaan-
daar tenslotte toch maar hun eieren op af zetten.
Hierdoor zijn de rasverschlllen in de praktijk vaak
minder duidelijk dan op een proeftuin. (19)

Snelgroeiende rassen inaken het "overgroeien" van
vele aantastingen in de beginfase mogelijk.

Bladvreterij is niet zo erg
Uit proeven met sluitkool en spruitkooh (19) bhijkt
dat als de helft van het blad wordt opgevreten in
het jonge stadium, dit geen invhoed heeft op het
gewicht van het oogsthaar produkt. [r kan dus heel
eat vreterij toegelaten worden door vogels, slakken,
rupsen en konijnen. Hierop gelden 2 uitzonderingen:

1. Ret hart van de plant sag niet worden aangetast.
Dit leidt tot "veelkoppigheid" en de oogst is ver-
loren.

2. Als het om rupsen gaat, die later in de kool of
spruiten kruipen, zoals klein koolwitje(alleen
sluitkool), koolmotje(alleen spruiten), late
koolniot en kooluil, dan zijn ze ongewenst.
Harde, stevige kool is moeihljker toegankelijk
dan slappe, te snel gegroeide kool.(l102231)

Bewaren van slujtkool

Ideaal is een lage temperatuur (0 — hOC) en een hoge

luchtvochtigheid (niinstens 90%). De bewaarplaats
in ieder geval vorstvrij houden en zo weinig mogelijk
ternperatuurschommehingen. Na een paar niaanden de
kool omleggen en e.v. rot blad verwijderen (B).

Teeltinformatie

I'leer algemene informatie over het telen en bemesten
van koolgewassen is te krijgen bij het Proefststion
voor Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrorid
(PAGV) in Alkmaar,tel. 072—111944.
Voor spruiten is daar een teelthandleiding 1 8,-
te bestehlen.

dit plantmateriaal niet iiitplanten
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ziekten en plagen

rupsen
In het overzicht op de nevenstaande bladzijde staan
de rupsen die op de kool voorkomen. De belangrijkste
zijn onderstreept. Niet alie rupsensoorten geven
schade, maar er is toch vaak rupsenschade in
ekologiese tuinen. Urn te kunnen beoordelen of
rupsen te veel schade zulien geven, is het nood—
zakelijk de belangrijkste soorten te kunnen
onderscheiden en hun ievenswijze te kennen.
Tenslotte volgen dan wat ervaringeri en tips voor
het voorkomen en bestrijden van die rupsen.

De koolwitjes zijn dagvlinders; ze zijn op mooie
dagen te zien boven de koolvelden tijdens hun
balltsvluchten en wiegellend fladderend vlak
boven de koolpianten op zoek naar een geschikte plek
om eieren af te zetten. Ult de eieren kornen na
verloop van tijd de rupsen, die zich verpoppen
nadat ze zich voilgegeten hebben van het koolbiad.
Uit de pop verschijnt weer een nieuwe vlinder.
De ontwikkeling van vlinder tot vlinder heet een
generatie.

Per jaar kunnen zo 2 tot 3 generaties voorkornen.
Van het koolwitje staat hieronder de levenscyclus
met 2 generaties getekend.

De andere rupsensoorten uit het overzicht zijn in
hun volwassen stadium nachtvlinder. Ze rusten
overdag tussen de koolbiaden met de vleugels over de
rug gevouwen. 's Nachts fladderen ze rond. Nacht—
viinders worden aangetrokken door licht.

kvenscvckts vart hek i-root koowiFie:

Het leven van een vlinder is maar kort. Er wordt
nauwelijks gegeten; een beetje stuifmeel en
nectar van kruisbloemige planten of sorns ook van
andere bloemen (het koolwitje is dol op seringen).
Tijdens het vlinderleven ligt de nadruk op de voort—
planting.

Voor het afzetten van de eieren worden speciaal
planten uitgekozen van de kruisbloemfamilie. Us
eerste generatie zet de eleren meestal af op wilde
kruisbloemigen zoals herderstasje en akkerkers,
maar ook op vroege koolgewassen.
De tweede en derde vlindergeneratie legt eieren op
de late koolgewassen. Bij het groot koolwitje
bleek dat de eieren een geurtje hebben, waardoor
voor het andere vrouwtje duidelijk is dat de plant
al "bezet" is (29). Hierdoor wordt overbevolking
van een plant door rupsen voorkornen. Een zeer
bewerkelijke rupsen bestrijding is het zoeken en
fijnwrijven van de eerste eitjes en die met wat
water over de andere koolpianten te verspuiten,
zodat het voor de vlinders lijkt alsof die plariten
"bezet' zijn.

Us vlinders prefereren stil seer of een beschutte
plek orn rustig fladderend hun gastplant uit te kiezen
Iii winderige gebieden heeft kool in een open veld
minder kans onì uitgekozen te worden.
hebben de koolwitjes de nabijheid van niuren,
schuren, bonien of iets dergelijks nodig voor de
overwinteririg van hun pop(3o)
Mogelijk speelt de geur van de kool mee bij de
herkenning van de koolpiant; dit zou een verkiaring
kunnenzijn voor het gebruik van sterk geurende
kruidenaftrekse.ls of buurplanten, Us meningen zijo
verdeeld over het effekt van deze maatregel (zie
blz. 14).

De eieren zien er voor eltke snort verschillend uit
(zie tekening per soort). Die van het qroot kool-
witje en de kooluil zijn het qeniakkeiijkst te vinden,
orndat ze in duideiijk herkenbare eihoopjes worden
geiegd. De andere zitten verspreid over de planten.
meestal aan de onderzijde van het biad; beschermd
tegen de zon. Als er in de periods van eiafzet veel
reqen en wind is geweest dan is het santal eieren
en dus ook het aantall rupsen zeer gering.

rttps van de Kook&iL

De vljnders

o Rt.
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Natuurlijke vijanden

Mezen, rietgorzen, karekieten en de koekoek zijn
fanatieke rupseneters. Zehebben voorketir voor dikke
rupsen (die de meeste schadedus al aangericht hebben).
Broedvogells hebben echter ook kleinere rupsen -nodig
voor hun kroost en beginnen daar al vroeg in het jaar
mee, Vooral in gebieden waar ze niet veal ander
voedse]. kunnen vinden zijn de vogels de belangrijk.-
ste rupsenbestrijders. Als de broedgellegenheid
beperkt is I<an het ophangen van nestkasten (voor
mezen) of het Ilaten staan van een stukje rietkraag
langs de slootrand voor karekieten en rietgorzen
zinvo]. zijn. Maar geen geheel onizooade akkers want
de beschutting schept een gunstig klimaat voor
vliriders en rupsen.
De poppen van de koolwitjes en koolmotje worden
graag gegeten door boomklevers, boonikruipers,
mezen en spechten. De poppen in de grond van de
kooluil en de late koolrnot worden gegeten door
insektenetende vogels op de grond en door loop—
kevers en hun larven.
De sluipwesp -Ap Leo gLome)w.tu4 voorkomt grote
aantallen van het groot koolwitje. Het vrouwtje
legt eieren in de rupsen van het koolwitje. Na
verloop van tijd schrompelt de rups in elkaar en
komen de larveri van de sluipwesp naar buiten,

die zich in lichtgele, zijdeachtige coconnetjes
(±+cm groot) verpoppen rond hat rupsenlijk op
het koolbiad. Daar komen weer nieuwe sluipwespen
uit. Men noeat deze sluipwesppoppen dikwijls ten
onrechte "rupseneieren".
Met sluipwespje Tichogwenct parasiteert de
eieren (daze worden zwart). Er worden pogingen
ondernomen om deze sluipwespjes korrnnercieel te
kweken en een geschikte stam te vinden, die
specisal op kooluil of klein koolwitje parasi—
toert (16). Met çjrote voordeel van een eiparasiet

boven een rupsenparasiet is dat ult geparasiteerde
eieren geen rupsen meer komen, die vreten.

Er bestaat een besmettelijke virusziekte waardoor
rupsen verscnrornpelen, verslijrnen en sterven. Deze
ziekte komt vooral bij hoge rupsenaantallen voor en
bij warme weersomstandigheden (zie verder onder
rupsenbestrijding).
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Het rupsenleven

In het overzicht is gepoogd ook de jonge rupsen van
elkaar to onderscheiden omdat voor elke bestrijdings—
maatregel geldt: hoe eerder, hoe beter.

De aktiviteit van rupsen en hun groeisnelheid is
sterk van de temperatuur en de luchtvochtigheid af—
hankelijk.
Het rupsenstadium kan 3 tot 10 weken duren. Hoe
warmer het is, hoe seer ze eten en hoe sneller ze
groeien. Inwarme zomers hebben ze vaak een gene—
ratie—cyclus extra. In een warnie herfst kunnen ze
nog lang dooreten. Bij koud weer eten ze nauwelijks.

De soorten die tot laat in de herfst aktief zijn,

veroorzaken de meeste schade. Doze soorten gaan dan
vaak de do koolt of de spruiten in (kooluil; late

koolmot; klein koolwitje en some het koolmotje).
Het maakt de kool veel bewerkelijker bij het af—
leveren (omblad verwijderen); de kans op barsten bij
vochtig weer is groter en de poep in de gaten zet
gemakkelijk rotting in. Hoe harder de sluitkool is,
hoe winder gemakkelijk de rupsen zich daarin gaan
vreten ( de kunst van het langzaam, maar regel—
matig laten groeien van do kool).

De andere rupsen zijn in de meeste jaren eigenlijk
niet schadelijk. Vreterij in het blad geeft nauwe-
lijks produktieverlies.

Van do meeste soorten zijn do vlinders vrij mobiel,
vooral het koolmotjo en de koolwitjes (30). Het be—
strijdon van de eerste generatie rupsen is
belangrijk, maar niet geheel afdoende om de tweede
en e.v.t. de derde gonoratie t beperken (21,30,32).

Over schadedrempels is nog weinig bekend.In Duits—
land wordt. voor het kleine kooiwitje een grens van
gemiddeld 1 grote rups per koolplant aangehouden(30)
Dit betekent dat als er bij hot uitkomen van de
eieren (zie tijdschema op pag. 8 , tijdstip in de
gaten houden door regelmatige inspektie) bij hot om—
draaien van 10 middelste koolbiaderen seer dan 10
jonge rupsjes of eitjes worden gevonden, or schade
to verwachten is.Het blijft echter natte vingerwerk
want bij regen of kou en veel parasieten kan do
schade meevalien,

Preventie

Open veld kiezen (-f÷)
Vruchtwisselen (-i-÷).

Parasieten sparen door b.v. door geen breed—
werkende insekticiden te gebruiken (+±).

- fepaalde vogels broedgolegenheid bieden (+÷).
— Ondergroei van kiaver of spurrie tegen late kool—

indit en kooluil (zieblz. 10)
— Stevige kool telen waar rupsen niet gauw in

vreten, door langzame en regelmtige groei (++).
- Ceen onverteerde mest gebruiken (÷,l0).
— Grondbewerking (ploegen en schoffelen) ow poppen

van de late koolniot en kooluil te verstoren (+,3,5)
- Brandnetel— of andere kruidenaftreksels spuiten
in do tijd van eiafzetten (zie blz. 15).
Combinatieteelt met sterk geurende planten (zie
blz. 15)

— Regelmatig stuiven met gesteentemeel of kalk
(zie blz. 16).

Bestrij ding

— Elke 8 tot 10 dagen tijdens de eilegtijd: eieren
en rupsen zoeken en met do hand doodknijpen(3,5).

— Planten schudden zodat de rupsen eraf vallen,
vooral bij koolmotje, late koolmot, kooluil.
Kippen of loopeenden tijdelijk in hot perceel
loslaten om de qevallen rupsen op to eten (methode
van rond de eeuwwisseling(+,3)).

— Voor alle bespuitingen geldt dat de rupsen nog
klein en good bereikbaar moeten zij . Als ze een—
maal verstopt in het hart van de kool zitten zijn
ze onbestrijdbaar. Regelmatige inspektier spuiten
met een bakteriepreparaat (prima, zolang het over—
dag boven de 15°C is. Slechts matig effektief
tegen de kooluil, zie blz 15,÷).
In noodgevallen spuiten met rotenon, pyrethrum(+÷).
of quassia (+,14,28, zie blz. 16).

— Kooluilvirus: In EKOland no. 2 werd het kunstmatig
infekteren van do kooluil met dit virus besproken.
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loopkevers, kortschildkevërs, spinnen vee]. aktiever
dan bij de le generatie (32). De 2e en 3e generatie
vliegen zet de eieren vooral af op wilde kruisbloemen
(onkruid) en in vroege spruiten ("wormstekigheld").
Alleen bij een warme herfst ondervinden late spruiten
ook aanzienlijke schade (B).
Bij spruiten is het van belang om do .e generatie
to beperken om minder last van de latere generaties
to krijgen (21). De koolvlieg is een slechte
vlieger. Zet spruiten zo ver mogelijk weg van de
sluitkool opdat de vliegen niet overvliegen (21).

Schadedreapel

Vanaf het begin van do le vlucht moeten de kool—
halzen gekontroleerd worden op eieren bij 25 planten
verspreidover het veld (uittrekken of voorzichtig
een stukje uitgraven). Bij meer dan 125 eieren per
25 planten is schade niet meer te voorkomen met
aanaarden en watergeven (30). Bij koolsoorten met
knollen voor konsuniptie zoals radijs en raménas is
belangrijke schadé te verwachten bij meer dan 50
eleren- per 25 planten, ofwel 25 larven bij 25 plant—
en. Dit is een drempel bij de gangbare koolteelt.

-Let eens op het aantal larven en schade op uw be—
drijf. Mogelijk ligt de drempel op een biologies
bedrijf hoger.

Voorspellen van d koolvliegvlucht
Dc 3chade te voorkomen of om het bestrijdingstijdstip
good te kiezen is hot van belang om te weten wanneor
de meeste koolvliegen haar eieren afzetten. De 1e
vlucht valt tussen ½ april en ½ juni en hangt stork
af van do bodemtemperatuur. In het kader worden 2 me-
thoden genoemd om het tijdstip van de vlucht lets
precieser te voorspellen:

Do koolvlieg is voor elke ekologiese koolteler eon
"goode" bekende. Er wordt gesproken over kleine,
grote, vroege en late koolvliegen. De kleine is de
algomeen voorkomende soort in Nederland en België en
de grate is eon andere soort, the in Duitsland
(vooral op hoogvenen) en in Groningen voorkomt en
veel later verschijnt (30). Verder zljn de levens—
wijzen ongeveer gelijk. Do "vroege" koolvlieg is
do le generatie en de "late" koolvlieg is de 2e
of 30 generatie van de kleine koolvlieg.

De koolvliegen zuigen stuifmeel van allerlei
blooiende kruisbloemigen en ].eggen hun eieren aan
de voet van alle soorten kruisbloemen, waaronder
a11e soorten kool, radijs enz. en ook bij muur (3).
Do maden die uit de eieron komen vreten gangen in
de wortels, in de steel of in de knol. Hierdoor kan
do plant gobrek aan water krijgen en is bovendien
zeer vatbaar voor lnfektie van de schimmel Phorna
(= vallors of kankerstronken): er is dan ook wit
schimmelpluis te zien op stengel en wortelbasis.
Vooral planten met eon dun steeltje zoals chinese
kool en alle jonge koolplantjes kunnen hier slecht
tegen en vallen oni. Hoe dikker de steel is, hoe
beter de planten doze vretorij kunnen doorstaan.
Planten met doze handicap hebben veel baat bij
voldoende water, most en eon keor aanaarden zodat
er zo gauw mogelLijk niouwe wbrtels gevormd kunnon
worden om de aangevreten wortels to vervangen.

Do le generatie (ergens tussen elndapri1 en juni)

doet het meeste kwaad orndat do koolplanten dan nog
jong on kwetsbaar zijn. Bovondien komen or van do
I.e generatie veel moor oioren uit (8). Er worden
meér oieren per vrouwtje gelegd (8) en bij de 2e en
3o generatie zijn do natuurlijke vijanden zoals
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Preventie

1. Probeer zoveel mogeiijk de gevoelige plantenstadia,
met name bet verpoten,buiten de vluchtvan de
eerste generatie te plannen (-H-). Zie de vorige blz.
voor het voorspelien van de eerste vlucht.

2. I<ies een spruitenras met harde gladde spruiten 16).

3. Probeer het overwinteren van de poppen te voorko—
men door teeltwisseling(++) en kippen in de grond
naar poppen te'iaten zoeken(+3).

4. Probeer te voorkomen dat er eieren worden afgezet:'
— het piantbed overspannen met tuinhouwgaas (blz. 14)
— het koolveld "onherkenbaar" te maken voor de vile—

yen door ondergroei (zie blz. 14) of onaantrek—
keiijk te maken door sterke geuren van kruidenaf—
treksels of kombinatieteelt Ci- zie blzj5)
do grond rondom de steel onaantrekkelijk maken voor
eiafzetting:
Een droge korsterige gi-ond is onaantrekkelijk. Op
lichte gronden ontstaan korsten met droàg weer na
het verspuiten vab kleislurry (+22,+16).
Koolkragen aanleggen (zie bizJ4).

- aantrekkelijke geuren vermijden zoals verse mest
(amoniakgeur)(÷1O.)of koolgeur van gekneusd blad
(+22).

5. Zorg voor een gunstige omgeving voor do natuur—
lijke vijanden, zoals ioopkevers door bodem—
dekking, ondergroei (, zie blz. 14 of onkruid—
hoekjes.

6. Beperk de schade van een eventuele aantasting door
gunstige omstandigheden voor nieuwe wortels to schep—
pen:aangieten of beregenen bij droogte, voidoende mest
en aanaarden opdat nieuwe wortels boven do aangetaste
plek kunnen ontstaan (+i.)

-

7. Kies het spruitenveid zo ver mogeiijk weg van ande—

re kooiveidende koolvileg is n.1. een slechte vlieger

Bestrij ding

1. Tijdens hot verpoten met duim en wijsvinger langs
de worteihais strijken, waardoor do meeste eieren
en larven worden verwijderd en/of in water afspoe—
len (+3).

2. Viak voor het verpoten hot plantmateriaai in een
dompelbad met eon insekticide 20 mm. laten staan'
of na het uitpoten aangieten. Hiervoor kunnen wor-
den gebrui.kt: kruidenaftrekseis (+, zio blzl5),
ryania(+, zie blz. 16), quassia (+, zie blz.16),
pyrethrum (+-i-,zie blz. 16. Is in dit geval
offektiever dan rotenon(34)).

3. Als de onderste spruiten wormstekig zijn door kool—
vliegiarven, verwijder dan die spruiten van do
stengel, zodat de koolvliegmaden do volgende sprui—
ten niet zulien aantasten (21); het zogenaamde
"aftrappon".

koolaardvlooien
(PhLUot'ieta. 400litepi)

De larven leven in de grond van kieine worteitjes en
geven geen schado. De kevers eten bovengronds aan
krulsbloemigen en kurinen, vooral bij schraai, droog
weer , schade geven aan kiempianten. Vooral tussen
half april en half juni. Warm en droogweer vinden
deze kevertjes heerlijk en de kool juist niet. Do
kevers springen omhoog aim je met de hand of met een
teerplank over de jonge pianten strijkt.

Prèventie

— Planten aan de groei houden door beregenen bij
droUg weer. -

—Vochtige bodem, bijv. door bodembedekking met ge-
maaid gras of goed verteerde kompost (÷,1O,i4,22).

— Niet zaaien tussen ½ april en ½ mei (+,i,34).
— Beschaduw het zaaibed (+,.
— Bedauwde pianten bestuiven met kaik of gesteente—

meel (+,3,5,22).
— Tuinkers of chinese kool (ais lok1isnt) tussen

andere koolsoorten plaatsen, omdat de aardvlooien
hier het meest van houden(+,3,1O,46).
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Bestrijk een plank met teer of rupsenlijm en beweeg
deze, in schuine stand, vlak over de kiemplantjes
(bij droog weer). De opgeschrikte aardvlooien spring—
en op en plakken vast. Matig effektief (÷,3,46).

In zeer ernstige gevallen rotenon of pyrethrum
(,5,34). Zie blz. 16.

melige koolluis
evcoyne ba..s4Lcae)

Koolluizen kunnen prakties het hele seizoen door op
koolplanten voorkornen(6). Ze overwinteren als ei op ou—
oude koolplanten.. Ze hebben voorkeur voor verzwakte
planten, die te weinig of juist te veel water hebben,
door bijv. knolvoet of piaatselijk verdichte bodem(j-÷).

De eerste verschijnsellen zijn kleine gele stipjes op
de bovenzijde, waar de luizen aan de onderkant zuigen.
Stoffen in het speeksel veroorzaken groeistoornissen,
zodat het bladopperviak qebobbeild wordt; dit kan tot
zeer bizarre vervormingen van het blad leiden en geel,
groen of paars verkiwuren, (6). In erge gevallen kan
het de koolvorming verhinderen en verder raakt de
plant bevuild door de kleverige "honingdauw", (30).
Ze brengen het bloeakoolmoziekvirus over.(f÷).
Bij een sterk gewas zullen de luizen zich zelden tot
grote getallen vermeerderen. Slechts in droge, warme
zomers kunnen de luizen voor kool een echt probileem
worden. Dit zijn zeer gunstige omstandigheden voor de
luis, waarin ze zich explosief kunnen ontwikkelen en
zeer ongunstig voor de kool. De vele natuurlijke vij—
anden van de luis kunnen het dan niet meer bijbenen.

Bestrijding van- luizen op kool kan beter vervangen
worden door versterking van de plant: extra water g
yen, most goven. Ala het weer otnslaat naar regen en
wind verdwijnen de luizen aeestal vanzelf(÷,1,l0,34
hoewel minder geaakkelijk als andere luizensoorten
(21). Luizen hebben een hekel aan regen of aan de
waterspuit; ze zitten aan de onderzijde van het bla
echter goed beschut.

Preventie

- Stork gewas houden.
— Natuurlijke vijanden sparen: zweefviieglarven, ga
vlieglarven, lieveheerbeestjes (+larven), sluipwe
Aphiditis en Aphidioletus, loopkevers enz.(zie tek
ning) Geen breedwerkende insekticjden dus.

— Geen overbodige koolplanien de winter over laten

— Allereerat proberen met beregenen of bespuiten me
ter (liefst ook aan de onderzijde van hetblad).

— In erge gevallen bespuiten met zeepwater (+,3) of
sia/zeepwater (+,b1216).Vooral de onderzijde van he
en tussen de bobbels het blad ook raken. Bij voor
op een warme avond.

— Alsem-extrakt (+10), pyrethrurn(i—±) en rotenon zij
effektief, mear zulk sterk geschut is niet nodig.
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koolgalmug
Do koolgalmug noemt do laatste jaren eer too (9))
Vanaf eind mel tot eind juli kan de 1 vlucht weer
verwacht worden. De mugjos leven slochts enkele dagen.
De vrouwtjes zetten haar eieren af in het hart van de
plant van de kruisbloemfarnilie.

Voor een geoefend oog met eon loep zijn de eieren te
vinden: kleino (0,25 mm) glasaehtige staafjes, 10 tot
25 bijeen op én van de binnenste hartblaadjes.
Do uitgekomen larven zuigen plantensappen uit het
groelpunt en hierdoor vérdikt en vordraait ("draai—
hartigheidu) en wordt de groei van do gehele plant ge—
stoord met verschillende govolgen:

Schadobeeld:

— bij bladkoolgewassen leidt dit tot hartloosheid en
uiUopen van de zijknoppen,0waardoor eon krans van
kloine kooltjes ontstaat (1 generatie van do mug).
bij koolgewassen met eon knol volgt dikwijls bakte—
rie.rot in do knol (7e 3 generatie van do mug).

— bj zad—koo1gewassen ontstaan do zg. "belknoppen"
2 en 3 generatie)

De aangotaste planten geven geen oogst en voor alle
aantastingen geldt: zodra de aantasting zichthaar is,
is or geen enkele bestrijding nieer mogelijk, ook
niet bij do garigbare landbouw.

Hot voorspelJ.en van do vlucht

Gevoelige soorton zijn: bloemkool, brokkoli, rode—,
witto— on vroego spruitkool en koolraap. [en natto
bodom in hot begin van juni bovordort hot uitkomon
van do poppen (35) on bij vochtig warm woer zijn do
mugjos zoor aktiof met oiafzotton, hot zg. "galmug—
çjenwoor" (8) Doze twoo wortypon vlak achtorolkaar
veroorzaakt eon sterko 1 vlucht.

Do vlucht kan plaatselijk gorogistreord worden via
eon vangkooi (zie mothodo 2 bij do koolvliog) on
rogionaal voorspold wordon via do radio.[r zijn
2, 3 of soms 4 qoneratios por jaar, die olkaar over—
lappon. Hot voorkómon van del° gonoratie boporkt do
volgondo genoratios aanzionlijk omdat do mug zoif
niot over groto afstanden kan vliogen on van vorvoor
met do wind moot hobben oa orgons andors to komon(35).

ziekten&piagefl bij kool ii
Provontio

Geon van alle gonoomde maatrogolon is afdoondo;
schado kan wel vormindord wordon door:

— Vruchtwissoleri, orndat do larvon ovorwintoron op hot

koolvold (+t)
— 's Winters de bodom zo boworkon dat do larvon die—

per dan 10 cm torecht komon (÷,3) by. door ploogon.
— Intonsiove opporvlakkige bodonboworking (by. schof—

felon) in moi, juni, juli zodat de poppori uitdrogon.

(÷ ,35)
— Tuinbouwgaas (van 1mm.) over do opkweekbeddon

tijdons do 1° vlucht. Zie blz. 14.

— Bij hot vorpoten, lotton op gedrongon, vordraaide
planten, doze niot uitplanton, maar verbranden, (÷)

— Allo andero aangotaste planten verwijdoren on vor—
brandon, om do latoro goneratios to beporkon. )÷)

— Roofkovors bevordoron door hookjos onkruid te laton
staan, (÷35)

— Tij dons do 1e vlucht of bij qalqemuggonwoor" 3x per
week stuiven met gestoentonmeol (÷5). Zie blz.14;
of braridnotelextrakt (÷,5,lO,15). Zie blz. 15.

Bestrijding

— Nadat to veol pianton met oioren gevonden zijn:
3x om do 3 dagen met krachtigo straal in hot hart
van do plant spuiteri met eon kontaktgift by. pyre—
thrum of rotonon (+)(zie blz.16) Het is echter zoer
lastig om hot binnonsto van hot hart waar do eieren
zitton voldoondo to rakon. [on maaggift zoals nico—
tino werkt vormoodolijk onvoldoondo (3,35), hoowol
hot in velo oudo hoekjes aangeprezon wordt(7,34)
Nicotine is overigons holomaal niet okologios on bo—
vondien officleol verbodon voor kool,

— Nadat do oersto vordraaiing optroedt heoft bostrij—
den goon zin moor. Afvooron!

kool gal mug

K)

teies Zijn Zer
en kornon o
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knolvoet
(Door de slijmschirnmel P 4niodLophoJut bsLwie)

Symptomen:
De bladeren hebben een loodkleurige glans(÷+), some
roodachtig (bij spruiten,(8))
De wortels vertonen onregelmatige opzwelling (waarin
geén larven huizen, zoalls bij de boorsnuitkeverzebLz.3)--
later kunnen deze zwellingen gaan rotten (2). Bij
bloemkool "vroege bloei'. BiJ lichte aantasting wordt
de wateropname en de wortelgroei bemoeilijkt, waar—
door de planten achter blijven. Bij zware aantasting
zullen ze verwelken. -Komt voor op alle kruisbloemigen
en missehienook op vlinderbloemigen (1).

Levenswijze

De rustsporen kunnen zeer lang levenskrachtig blijven
in de grond (tot ± 20 jaar), ze komen weer tot leven,
-aanelokt door de worteluitscheidingsprodukten van
kruisbloemigen (8), Voor'al bij hoge temperaturen (20.
25°C) tast de schirnmel de planten aan (vroege teelten
hebben nauwelijks last (1,7). Hoe lager de pH, hoe
sneller de sporen kiemen;hoe hoger de pH, des te
langer blijft de schimmel in de grond (1).
Boven een pH van 7½ kan de schimmel zich nauwelijks

-

ontwikkelen (8).
lie sporen overleven een darmpassage, dus geen kool met
knolvoet voeren aan het vee (1). De bemesting van de
ene grond naar de andere grond gebeurt hijvoorbeeld
via plantgoed uitwisselen (1), modderlaarzen met aan—
klevende,besmette wortelresten van bezoekers (9), via
besmette stalmest (1), door regenwormen (5) en kruis—
bloemig onkruid (5).

Preventie
[en vruchtwisseling van koolgewassen eens iii de 6 jaar

op zand en eens in de 4 jaar op klei is meestal vol—
doende os knolvoet te voorkomen. [en intensieve kool—
teelt kan heel lang goed gaan, maar de kans op knol—
voet is dan veel groter. ale 't dan misgaat is er

weinig anders te- doen dan 15 tot 20 jaar geen kool—
gewassen telen (9). Dok in de gangbare landbouw is
geen bestrijding bekend.

Bij lichte aantasting moeten de kondities voor de
schimmel zo ongunstig mogelijk gemaakt worden. Dit
kan als volgt: -

1. De hoeveelheid opneembare kalk moèt voldoende zi
(bodenianalyse),dus indien nodig (8);

— De grondbekailken in de herfst.
— Zuurgraad-verhogende-meststoffen- gebruiken.
— Na het planten begieten met kalkwater (70 gr. pet

10 liter, ± 100 ml. per plant).
[en overdreven pH—verhoging (hoger dan ± 7,5) lei
weer tot andere problemen b.v. schurft bij aardapr
en

2. De planten goed aan de groei houden, door vol—
doende water en mest te verstrekken, waardoor
ze ondanks hun knolvoet, nog een matige oogst
geven. Aanaarden zodat er boven de knol opnieuw
wortels kunnen vormen,zoals bij de koolvlieg_
aantasting ook het geval is (-f--I-).

3. [en goede bodemstruktuur en voldoende afwatering
voorkomt het zuur en te nat worden van de bodem-t

4. Kies vroege koolsoorten (voor ½ juni), want de
schimmel groeit vooral s'zomers en in de herfst,
of kies sterke koolsoorten , zoals boerenkool,
Zeer gevoelig zijn bloemkool, spitskool, brok—
koli en chinese kool. Sluitkool en spruiten zijn
matig gevoelig. Let op de rasverschiLlen (4),

5. Aangetaste planten zo spoedig mogelijk verwijder-.
en verbranden. Niet als veevoer gebruiken (5).

valiers en
kanke

(Lpto4phaeJua rnacuLttn4= Phoma. LLjgae

Op het zaaibed vertonen die kiemplanten zwarte
vlekken of geheel zwarte wortelbasis, soms met
zwarte puntjes. Ze verdrogen lahgzaam door waterge—
brek en vallen om. Vooral plantjes die al aangetast
zijn door koolvliegmaden, groeiremming of nacht—
vorst zijn zeer vatbaar (15). De nauwelijks aange—
tasteplanten geven wel een oogstbaar produkt, maar
vertonen-tijdens het bewaren grijsbruine plekken-op
de stronk, waardoor de bladen loslaten. Ale de
bewaartemperatuur beneden de 20 C. ligt, breidt de
schimmel zich niet verder uit (4).
De schimmel gaat vooral met het zaad, maar ook via
de grond en via het kapines, over op andere kolen.
Deze ziekte kan bij alle koolsoorten optreden, echtei
vooral bij rode kool.

Preventie -

— Warmwaterbehandeling voor het zaad (,4, zie blz.l
of bij zaadfirma 's naar Phoma—vrij zaad vragen.

— Vruchtwisselen (ook op de zaaibedden) (++).
— Koolvlieg bestrijden (-i-÷).
— Goede bodemstruktuur (+,l0).

— Nachtvorst voorkomen en luchten bij de opkweek
(÷,4,lo).

— Oogst zo laat mogelijk (÷,l5).
— Koelen tussen 00 en 20 C. tijdens het bewaren (e,8)
— Geen geoogste kool bij vochtig weer op het veld

laten liggen, de schimmelkan zich dan snel in de
stronk uitbreiden (÷,15).

—[enmaal aangeteste planten verwijderen ore ver—
spreiding van de schimmel tegen te gaan. Bestrijd—
ing is niet mogelijk.

knok'oet op j009e oude pInL (s PD)
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kiemschimme].s
Kiemschimmels zijn herkenbaar aan blauwachtige a"

zwarte vlekken op de stengelbasis, soms snoert het
stengeltje in kan de zaadlobben niet meer dragen,
het plantje valt om (bij zwartpoten) of het uitlopen •
van de kiemplant wordt verhinderd.
De schimmels blijven over in de grond en tasten alleen
de kiem of kiemplant aan; bi lage temperaturen en
overmatig vochtige grond. De schimrnels gaan niet over

met het zaad.

Preventie

— Vruchtwisselen, ook in de opkweekbakken of zaai—

veidjes (++).
Goede bodemstruktuur in verband met wateroverlast(±-i-)

— Niiet te dicht zaaien (+i-).
— Selektie bij het uitplanten (+÷).

Mogelijk heipt het bestuiven van de grond en kiem—
planten met gesteentemeel en eventueel kalk (10).

preventleve
en bestrijdende

maat regelen
Vele alternatieve middelen zijn helemaal niet zo alternatief en onschuldig.
Voor dit artikel is informati.e bijelkaar gezocht, over de in dit thema genoemde maat—
regelen, opdat u zeif kunt oordelen wat er wel en niet op uw bedrijf past.
Telers, die aan Ekologiese verdeelcentra leveren hebben zich bovendien te houden aan
de EKO—Teeltrichtlijnen en alle tuinders in Nederland aan de officiele toelatingen
in Nederland. Hetzelfde verhaal zal ook voor Belgie gelden , officiele toelatingen
van de overheid en daarnaast specia].e normen voor biologiese bedrijven.

Ekologiese richtlijnen V

In de ekologiese teelt wordt devoorkeur gegeven aan
teeltmaatregelen boven het spuiten met allerlel mid—
delen. De laatsten worden pas toegepast als de teelt—
maatregelen zoals op blz. 2 onvoldoende lijken.
Zelfs voor preventieve middelen zoals kruiden-extrak—
ten geldt niet zonder rneer:"Baat het niet, dan
Schaadt het niet", omdat er zo weinig over residuen
en selektieve werking bekend is.

'In de richtlijnen voor de ekologiese teelt zijn de
bestrijdingsmiddelen die gebruikt kunnen worden, in
3 kategoriën ingedeeld. Lijst A is vrij te gebruiken,
lijst B wanneer er eon schade te verwachten is van
10% of meer, Lijst C wanneer er schade to verwacht—
en is van 25% of meer. Vooraf overleg met het ELK is
bij gebruik van do middelen van de C lijst verplicht.

De richtlijnen zijn te verkrijgen door storting van

1 16,50 op giro 3782462 t.n.v. Stichting Alternatief
Warenonderzoek, Nieuwe Leliestraat 159, Amsterdam.

Officiele toelating;

Elk bestrijdingsmiddel, ook al is hot zeif gemaakt,
moet eon officiele toelating bezitten. Zonder deze
toelating mag eon middel niet op uw bedrijf gevond—
en worden door de Hoofd Inspektie Dienst (H.I.D.),
op eon plaats en in een hoeveelheid, die het gebruik
als bestrijdingsmiddel suggereert. Plantversterkende
middelen vallen niet onder deze regeling voor bek-.
strijdingsmiddelen.

"Geen toelating" wil zeçjgen dat nog niet alle gegevens
over effektiviteit, selektiviteit, residuen en af—
bn.ak in de bodem, ver meld zijn (bijv. ryania
quassia en rotenon) of at deze gegevens negatief
uitvielen (bijv. nicotine).
Ook kan het zijn dat er geen handelaar brood ziet,
om voor het middel de dure toelating aan te vragen
(zoals bijv. pyrethrum, zonder toevoegingen).

phoma
H kenkerstrcnker"
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In dit thema worderi Loch ook
genoemd die in 1982 nog geen
verwachten dat dit in de komende jaren zal veranderen.
Ekoland-thema 'S zijn er immers om te bewaren!
Bovendien worden daze middelen genoemd als suggestie
voor onderzaekers of telers, die proefontheffing
willen aanvragen. (bij de PLanteziektekundige Dienst
te Wageningen).

warmwat er
Dit heeft zin ala er onontsmet zaad gebruikt wordt
en ala er problemen zijn met ziekten die via hat
zaad overgedragen worden (dit zijn bijv. vallers of
kankerstronken= Phoma, zwartnervigheid, bacteriën—
blladvlekkenziekte, valse meeldauw ?, spikkelziekte 7)

Het zaad wordt een half uur in warm water van 48 tot
50°C gelegd. Deze temperatuur komt zeer precies. Uit
onderzoek (4,11) bleek dat bij water van 52 C, er
60% van de kiemkracht verloren ging, tarwiji bij
50 C geen negatieve invloed op de kiemkracht nierkbaar
was. Hot water mag ook niet te koud zijn. Bij water
van 45°C bleak zelfs na 1½ uur de Phoma—schimmel
niet gedood La zijn.
[en warm water—behandeling is aan te vragen bij
zaadfirma's of zelf te doen m.b.v. een aquarium—
thermo-staat, een verwarniingselleniant en eon circu—
latie systeem (bijv. sen roerder of luchtbelletjes).
Steeds kontroleren met een geijkte thermometer of da
themperatuur juist blijft is noodzakelijk.
Dit is een zeer sekuur karwei en moot alloen gedaan
worden als hat echt nodig is.

Er wordt door diverse telers geëxperimonteard mat
hot toevoagen van allerlei versterkando of schimmel—
worende stoffen aan het zaadbad. Betrouwbare gage—
vans van resultaten zijn mij achter niat bekend.
Volgens hat Proafstation voor de Akkerbouw en
Groenteteelt in de Vollegrond (PACV) zou ean goad
uitgevoerde warmwater—behandeling voor da biologiese
toelt afdoende helpen tegen bovengenoerndo ziekten.

ondergroei
Hat experimenteren met onderoei staat nog in do
kinderschoenan.
Als mogelijke voordelan wordan genoemd:
Bodembadekker (minder onkruid), Organiese stof—
voorziening, Stikstofbinder (bij gebruik van vlindar—
bloeniigen), Huisvesting van roofinsekten, Ontoagang-
kelijker voor duivan.

/.ls mogalijke nadalen worden genoemd:
Concurrentie mat hat hoofdgewas om vocht, voedsel
en licht, Huisvasting voor slakkan, Onwiedbaar on—
kruid an sen hoge Iuchtvochtigheid (aantrekkelijk
voor schimrpelziakton). -

Er zijn al verscheiden proovan genomen met var—
schillende dichtheden witto klaver (17,18) en spurn
(16) ala ondergroei voor kool. Hieruit bleak dat
schade door koolvlieg, kooluil en late koolmot bedui
dand lager was. Hierteganover stond oen geringere
opbrangst vanwege ruimtevarlies en concurentie.
Maer hierover in Boaranbrief 1981, no. 8.
Er was gaen- invloed markbaar op do galinuggen (35) or
de rupsen van do koolwitjes(19)

[en mogolijke verklaning gevon da roofkevers en
roofspinnan, die in grota aantellen in do ondergroai
huisdan en die poppon, madon of verhuizanda rupsen
verorberan.

[an ander idee is dat rondvliegonde koolinsekten eec
koolveld met ondorgroei niet meer herkennan en zo
hun oieren erniet meer afzatten.

tuinbouwgaas
Zinvol bij do opkweek van alle kool en da verdere
taelt van intensieve koolsoorten (bijv. brokkoli
tegen galmuggen). Hat baschermt do tealt tegen in—
sekten en fel zonlicht (mindor water geven, dat is
prettig i.v.m. schimmals) en geeft eon iets hogare
temperatuur (snellere groai). Kostan f 1.90 / m2
(f 1.45 /ni2, bij grote afname)
Voor mecr ir,formatie zie Ekoland no. 4.

de koolkraag
Da koolkraag kan zelf wordon gemaakt van asfaltpapie
of jets vergalijkbaars. Hat is rond of vierkant mat
eon inknipsol, waardoor hat om de koolstangel gescho
van kan worden an waarin do koolsteel ruimte haeft
om dikkar te wordon.

Belangnijk is dat do kraag good afsluit en dat er
tijdons hat schof felon goon aardo op do kraag komt.
Want dan wordt do kraag toch nog aantrekkelijk voor
de koolvlieg, orn or haar eitjes af to zetten.
Hat is eon bewerkelijke methode en do ervaningen zij
wisselend.

makkefr 4rektieuer

gesteentemeej.
Djt is vormalen lava—of basaltrots (÷ 40 cent 7kg.),
al dan niet gamengd met gemalen kalksteen (÷ 50 cent
per kg.) en wordt over do gewassen gestoven.
In plaats van kalksteen wordt ook wel koraalalgonkalk:
(by. Maenl") gebruikt, wat volgens sommigen baLer is.
vanwoge do "levenda" oorsprong (?) en moor spore—ele
canton bevat. Hiertegenover staat dat hot duurder is
(± 90 cent)an dat do winning enorme roofbouw veroor—
z aak t.

Eon mantal monsen (5, 22,36,37) veronderstellen dat
rogelmatig bostuivan van do plantan mat doze poeder
grote voordelen heeft:
—plantversterking (celversterking door silicium?

magnesium? calcium?)
—schiinmalwerend (uitdroging van schimmels? stavigei

celwanden?)
—insektenwerend (uitdroging? verstopping van

trachoadn?
—bodemverbeteraar (kalk?)

tl*aigsnorrnen. i& ofliceI ri'cht(ew:
iedand o o

÷ ÷
uasssa bterhw± - - 5
Qi1anii — ÷
P,rethruiyt — C ÷
Pyrethruini-uerserkin ÷ (÷)
otenon LDerris) — c +
1?.icndnetextrt± — A
Andere krden1rakLen — AtJnC +
ces4eQn.terneei A +

alvast enkele middelen
toalating hebban. We



ziekten & plagen bij kool i
Onderzoek naar effekt, beste doserinq en residuen is
dringend nodig, by. als meeldauwpreventie op het
zaaibed,

recept: 1 tot 5 kg.! are, elks 2 weken verstuiven

brancinetel s
Als gier zou het als bladbemesting werken (stikstof?

ijzer? 12) en voorkómen dat viinders en vliegen hun

eitjes afzetten.
Als extrakt zou het zachte insekten doden of verdri,j—
yen zoals luizen, rupsen maar geen kevers.
Er zijn geen verantwoorde proeven beschikbaar; eel vele
positieve en negatieve ervaringen van telers. Het werkt
in ieder geval nooit voor 100% en het effekt tegen kool
en wortelvlieg valt erg tegen. list mierenzuur in de

nethicellen van de brandnetel staat bekend mis zeer
kort en breed werkend kontaktgif. (19) Na sen of twee
dagen is dit vervluchtigd. Os residuen zijn niet be—
kend (12). Voorzichtigheid is ook bij dit soort mid—
delen geboden. Bladgroenten afspoelen voor konsumptie.

een ton van 100 liter vullen met vers
biad of 2 kg gedroogd materiaal in 100 liter
water. 1-10 dagen zo bewaren tot de gier
stinkt. Zeven en onverdund spuiten 100/ha.
Elke 10—14 dagen herhalen.
Extrakt: 1 voigepropte emmer 24 uur in 10
liter koud water laten trekken en 1 op 5
verdunnen of even koken en afkoelen en dan
1 op 100 verdunnen. Voor betere uitvloeiing
0,5% groene zeep of yoUr betere hechting
0,3-0,5 % waterglas toevoegen. Extrakt
most direkt voor het bebruik geniaakt en is

niet houdbaar (vanwege het vluchtige mieren-
zuur)

kruidenextraktefl
Dit is een maatregel waar nog veel onzekerheid over db
werkin bestaat. Er zijn ideeën dat vliegen en viinders
die eieren willen afzetten niet houden van soamige
sterke geuren.

Genoemd worden: brandnetelgier, alsem, sjaiotten,
knoflook, kamille, rabarberbiad, tomatenbiad, thijm,
hyssop, afrikanen enz. Van deze planten kan een af-

treksel cjemaakt worden (zie bi-andnetelextrakt) of ge-
brui.kt worden ais tussenteelt (5,13) Van sen aantal
planten is bekend dat ze voor insekten giftige stoffen
bevatten: brandnetel, alsem, knoflook (27) ;

bij sen

sterke koncentratie (hoe sterk?) kunnen deze kruiden-
aftreksels als niet seiektieve insekticide werken op

zachte insekten (rupsen, luizen).

knof look
De geur zou gjnen, vopeis en insekten afschrikken

en verder desinfekterend werken op bakteriedn en
schimmels (5,13) Er zijn mij geen proeven bekend; wel
positieve en negatieve ervaringen van telers.
Ook de juiste dosering is onbekend. Experimenteren dus.
2 mogelijke recepten:

recept 1 150 gram knoflook fijn hakken of persen;24
uur weken in 1 liter water en lOx verdunnen
voor gebruik, e.v. 1% groene zeep (5)

recept 2 : 200 gras knoflook fijnhakken; 24 uur weken
in 50m1.piantaardige olie, 1 liter water
met 1,5% zachte zeep toevoegen en zeer goed
roeren. Dit extrakt is een seisoen houdbaar
in een giazen fles. Afhankelijk van de
ernst van de kwaal 1 op 20 tot 1 op 100
verdunnen (13).

bakteriepreparaat
Deze bakterieën kunnen zich uitsiuitend in de darmen
van rupsen ontwikkelen, waar ze een gifstof afscheiden
waaraan de rups dood gaat binnen 1 tot7 dagen. Dc snel—
heid van sterven hangt af van de rupsensoort en de

ieeftijd; de dode rups kleurt donkerbruin (1) list mid—

del werkt alléén op rupsen die van bespoten blad eten.
Het is ongsvaariijk voor insekten-etende dieren,bijen
(wel schadelijk in ongewoon hogs koncentratie (2,3))

en mensen (voor de zekerheid wordt 7 dagen váór de
oogst als uiterlijke termijn geadviseerd (5)).
Het sukses van een dergeiijke bespuiting is vrij wis—
selend. Beiangrijk hierbij is het volgende:

— er zijn verschillende stammen bakterieën; elke rups—

soort heeft sen sigen staa nodig voor optimaai effekt
Os verschiilsnde merken en partijen verschilien in
samenstelling (19) en dusin effektiviteit.

— I-toe warmer, hoe meer de rupsen eten en hoe effektieve:
de bakterie werk. Spuit tijdens zo warm mogelijk

weer. Beneden 15 C dagtemperatuur heeft hst spuiten
geen zin.

— Hoe jongen de rupsen hoe minder bakteriedn voldoen-
de zijn voor de dood. Dus op tijd erbij zijn en

vooral de onderzijde van het blad raken.'

— Rupsen die ml in de sluitkool zitten eten niet meer
van het bespoten buitenbiad en zijn niet meer te be.—

strijden.
Al met al werkt deze methode prima bij warm weer op
rupsenvan kooiwitjes en koolmpLj en siecht tot inatig
op rupsen van kooluil en late koolmot.

Het middel bestaat voor 96% uit een onwerkzaam poeder
(diatomeednaarde), waartussen ds bakterieën in rusttoe—
stand. Verder is sen synthetiese zeepachtige stof toe—
gevoegd als hecht— en uitvioeimiddei. Herken: Dipel,

Thuricide, Bactospeine, Bacthane Biotrol BTB183
Kosten f50,— per pakje van 500 gram. Bij de meeste
bestrijdingsmiddelen—leverancierSf50, —totlOO, —/ha).

Recept:
— kooiwitjes, koolmotje, koolmot: 3—5 gram in 6 liter

water/are (=0, 05%-0. 08%)

— kooluil 8—10 gram in 6 liter water/are (=0.13%—0.l7%)
Voor kooi is een extra uitvloeier nodig by. 0,1% zachte
zeep. Soms blijkt een 2 bespuitino noodzakelijk.
Niet langer dan 3 uur van te voren oplossen in water.'
Bij droog en koel bewaren blijft het produkt 2 à3 jaar
werkzaam (22,23).

quassia of bitterhout
In het hout van de tropiese boom quassia amara zitten
diverse bittere stoffen (12), waarvan men derikt dat
planten,die hiermee bespoten zijn,onaantrekkeiijk
worden voor jonge rupsen, luizen, vogels of andere
theren die van de pianten eten of eraan zuigen.
Tegen vraat van bodeminsekten kunnen de wortels van
het plantmateriaal in sen quassia—oplossing gedom—
peld worden. Bijv. bij kooiteeit op gescheurd gras—
land (ritnaaiden). list middel is niet zo krachtig;
er moet op tijd gespoten worden; als de plant ml
krulierig en kieverig van de luis is, heeft quassia
mis luizenbestrijding geen zin meer.

over het gewas.

Recepten:
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Uit de ervaring van telers blijkt ook dat bijen, lieve
heerbeesten, oorwurmen, sluipwespen, roofmijten de be—
handelijg overleefden en dat slechts ongeveer een week
werkzaam is.

Quassia is verkrijgbaar bij de kruidenhandel voor ±
f7,— per kg houtspaanders, waar zelf een aftreksel van
gekookt moet worden.

Er zijn diverse recepten in ornloop. Hier volgt een ge.-.
middeid recept:
1 kg. spaanders een ½ dag voorweken en dan 2 uur zacht—
jes koken in 5 liter water.
Het gele vocht door een theedoek affilteren.
Dit aftreksel is onverdund in ieder geval één seizoen
houdbaar (14). Viak voor gebruik verdunnen met water:
— voor biadluizen, jonge rupsen, vogels: 1/3 liter tot

10 liter/are (6,6,kg /ha)
—voor rupsen en dompelbaden: 2/3 liter tot 10 liter/

are (=13 kg/ha
Als uitvloeier 0,5% zachte zeep toevoegen of als extra
luizenbestrijding 1,5% zachte zeep.

(groene zeep of lijnolie zeep)

Zeep (1—3%) tact de washuid van insekten aan en werkt
daardoor als langzaant kontaktgif. Bovendien werkt het
als uitvioeier (0,5%) om andere giften.effektiever te
maken, by. quassia of spiritus. Hetis matig selektief;
werkt vooral op heel weke insekten zoals bladluizon,
niet op lieveheersbeesten en mummies waar sluipwespen
uitkomen.(24) Het staat op de B—lijst van de EK0richt—
lijnen.

Zeep met spiritus (1,5 %) doodt bijna alle insekten en
zou als bestrijdingsmiddel het doodshoofdteken ver—
dienen . Niet zo ekólogies due.
De indruk bestaat dat zeep als kontaktgif beter werkt
ale het koud opgelost is (wel jets lastiger opte los—
sen dan in warm water). Als uitvloeier is warm oplos—
sen prim (25).

ryania
Ryania is eenplantaardig insekticide. De stam van de
tropiese struik Ryania speciosa wordt gemalen en ver—
mengd met talk en gesteentemeol totdat het poeder 800

van de werkzame stof ryanodine per kg bevat (39)

Deze struik wordt konimercieel geëxploiteerd op Trini-
dad (een eiland bij Vene2uela) als een soort eikehak—
houtbosjes. Ryanodine werkt als traag maaggift en
misschien ook als kontaktgift (39). Uit proeven bleek
de effektiviteit tegen koolvlieg, koolmot-.je, klein
koolwitje, koolspanrups (en diverse fruitrupsen (38,
13, 25) Niet of slechts weinig giften voor bijen, lieve-
heersbeest.Iarven, roofmijten, waarschijnlijk 00k nie±
tegen spinnen en roofwantsen (25).

recept:—Tegen rupsen als stuif— of spuitmiddel 70 a
80 g. per are (40).

-Tegen koolvlieg ais dompelbad voor plant—
materiaai of omverpote planten aan te gieten

• 0,5%=50 gram in een emmer water van 10 liter

Flet is ± een week werkzaam en moet some een 2de maal
gebruikt worden (13).

Het poeder is duur: f18,—/kg, vanwege de grote hoeve
heid tussenhandelaren (f130,—/ha) Op dit moment is h
alleen nog in Amerika verkrijgbaar. Het ELK is bezig
am een officiele toelating in Nederland te krijgen.
Daarvoor is eerst nog informatie over de afbreekbaar.
heid in de bodem nodig.

pyrethruin
Pyrethrinen zijn natuurlijke, kort werkende kontaktg
ten voor alle koudbloedige dieren. Het is due niet a
lektief. Under invloed van zonlicht valt het in enke
le uren uiteen in onwerkzame verbindingen. Het doodt
zachte insekten: rupsen, luizen, galmug (+larven),
koolvliegmaden en is matig effektief tegen kevers'
met harde schilden. De insekten vallen dood na aan—
raking met het gif. Bij te kleine koncentratie vail
ze schijndood en komen na een tijdje weer bij (42).
Dit middel is ook giftig voor bijen, sluipwespen en
vissen.

Pyrethrinen worden gebruikt als gemalen bloemhoofdje.
van een subtropiese margrietensoort onder de naam
Pyrethrum. Tegenwoordig is pyrethrum aileen verkrijg
baar met een toevoeging am de werkingsduur en de krai
te vergroten tot 2 dagen. Hierdoor wordt het synthet.

se pireronylbutoxide toegevoegd (20%) in by. het mer
"Spruzit" of wordt natuurlijke sesamolie toeevoegd
by. in "Aafixp1anteuispray" (alleen kleinverpakking)
Hiernaast bestaan ook nag de langer werkzame, synthe

tiese .pyrethroIden, die niet inaanmerkin9 komen 'poor

de ekologiese teelt. De "versterkte" pyrethrinen zijn
verkrijgbaar bij de gangbare bestrijdingsrniddelen
leveranciers of bij Europlant of 1.1.5.
±180,- per liter (± f80,— per ha voor lx)

Recept:spruzit: 10 ci in 10 lieter water per are
lx (of in erge gevailen 2x) spuiten.

rotenon (=Derris)

Dit middel wordt gewonnen uit de worteis van subtro—,
piese struiken en werkt ale kontakt—en maaggift op
koudbloedige dieren (5) Het is nag wat sterker en la
werkzaam ale pyrethrum. Het wordt ebruikt tegen
sen, luizen, galmug (+larven) en ook tegen kevers,
vlooien en boorsnuitkevers. Zeer giftig voor bijeri,
Vissen, regenwormen, sluipwespen enz.
Als bestrijdingsmidde]. heeft het tot en met 1980 een
officiele toelating gehad (by.. Siodron") en
wordt nu niet meer gemaakt vanwege het ontbreken van
voldoende onderzoekgegevens over de gevoigen van het
gebruik van Rotenon. De uitslag van het onderzoek za
bepalen of rotenon weer in dé handel komt.

adressen
Kruidenhandelaren:

hs—de Pyramide, Da Costakade 8
, 1052 53 Amsterdam,

o20-12 3042

—de Nija Hessenweg 67, Lunteren 08388-2236

—1.1.5, Gageldijk 4, Utrecht,030—610808.
I

—Europlant, Vaart N.Z. 2, Appelscha, U5l62—l216/l526.

boem en ruckL
Quassa mre

A
ze epwater
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kenmerken van
gebrelten. ziekten en
plagen bij koolgewassen

A. Kiernplanten

B. Wortelkenmerken

C. B1adkenerken

0. Keninerken op de kool of spruitjes

E. Bewaarziekten

A.Kwalen, speciaal bij de kieruing:

•er komen geen kiemplanten op
—vogels(vinken, kneutes,e.a.) eten het zaad op —vogels
—kale plekken in het zaaibed —kiemsc±:r.es(b1z 13 )

•de kiemplanten zitten vol gaten
—heel kielne gaatjes, springende kevertjes —aardvlooien (blz 9 )

—grotere gaten, slijmsporen —slakken (blz 21 )

•kiemplanten vallen om
—zwarte plekken of rotting aan het stengeltje —kiemschimmels (blz 13)

of vallers (blz 13 )

—vreterij aan de wortels —zie lijst B

B. De kwaal is herkenbaar aan de wortels:

•verdikkingen in het worteistelsel
—ronde gaUen met elk 4én larve —galboorsnuitkever

(zie blz 28)
—grillige wortelvorrnen, geen larve, soms rot —knolvoet (zie blz 12 )

•zeer veel fijne wortels en/of "speldeknopjes"
aan de wortels, pleksgewijs slechte groei —aal-cjes (zie blz 27 )

•vreterij aan de wortels
•gangen in wortel en stengel door witte
maden(tot 9 mm groot), —koolvlieg (zie blz 8 )
vaak een loodgians op het blad

.*wortels worden van buitenaf aangevreten
—pootloze,stompe,grauwe made(30—40 mm) —emelt (zie blz 29)
—dikke, glimxnende, opgerolde rups met
8 paar poten, eet s nachts, rust overdag
(30—40 mm groot) —aardrups (zie blz 29 )

-dunne, bruingele, harde larve met 3 paar
poten (10—30 mm groot) —ritnaald (zie blz 29)



C.De kwaal is herkenbaar aan het blaz:
islap hangende plant en

•vreemde plantvorm bij de jonge plant:
—verdraaing van het groeipunt
—verdikking van het groeipunt, waarin een larve

—sterk gekruld blad

—t'zittendettbladen bij jonge bloemkoolplanten

—verdraaide, gedrongen,dikke bladen en stengels

—hartloze planten, ev. lopen de zijknoppen uit

-verkurking bij bloemkool of koolrabi

•vlekken op het blad:
*gele vlekken tussen groene nerven:

—gele, dorre vlekken vanuit de bladrand,j
nerven schemeren zwart door

—vage, gele vlekken op de oudste bladen

—scherpe, gele vlekjes op jong en oud blad

gle vlekken zonder opvallende nerven:
—gele stipjes, zuigprikken, tenslotte
geheel geel, zelden
—geelbruine vlekken langs de rand, later een
omhoogkrullende, verdorde bladrand

—geelwitte vlekken:
—gebobbeld blad, aan de onderzijde wit-

• bepoederdo luizen
—onder het blad witpaars schirnmelpluis
—boven op het blad witte poeder

*donkere vlekken:
—heel kleine, zwarte stipjes over het gehele
blad
—kleine, hoekige of ronde vlekjes of gaatjes
vooral langs de nerven
—zwarte of bruine vlekken (1—5 mm groot):

—papierachtige, bruine vlelcken met lichte
ringen en zwart midden.
-vlekken van donkere ringen omelkaar heen,
vooral langs de bladrand van chinese kool
—grijze vlekken zonder ringen en puntjes,
soms scheuren

—rote, kieverige, paarszwarte plekken,
gebobbeld blad, luizen.

—watergebrek en/of
wortelaantasting(zie 3)

—koolgalmug (zie blz 11)
—hartboorsnui tkever
(zie blz 28)

—bladluizen (zie blz 10)
of vorst (zie blz 25)
-toekomstige boorders
(zie blz 24 )

-stengelaaltje
(zie blz 27 )

—vogels, koolgalmug(blz 11)
groeistoornis, klemhart
(zie b1z24)

—groeistoornis of
•
boriumgebrek(zie blz 24

-zwartnervigheid
(zie blz 25 )

—magnesiumgebrek
(zie blz 23 )

—rnangaangebrek
(zie blz 23)

—want sen

—kaliumgebrek
(zie blz 23)

—melige koolluis
(zLe blz 10)

—valse meeldauvr(blz 26)
-echte meeldauw
(zie blz 26 )

—bloemkoolmozaiek-
virus (zie blz 26)
—bakterievlekkenziekte
(zie blz 25)

—bladvlekkenziekte
(zie blz 27)

—spikkelziekte
(zie b1z27 )

—hagelschade

—honingdauw door
melige koolluis
(zie blz 10 )



•kleurverandering van het gehele blad en

groeiremming:
_001ans=vOChtgebrek
—paars— of bleekgrOefl blad, later verdorrend

-jong blad blauwgrOefl, oud blad bruine randen

—dof blauwgrOen tot prper:rOefl blad

—bleek blad, groeipunt soms nog groen

—witte nerven of Mj rode kool juist

helder rode nerven
_buitenblad bruin tot zwart

•vreterij aan het blad:
uineergaflg tussen onder en bovenzijde van

het blad, zelden
*kleine venstertjes (tot 7mm) met nog een
laagje bladhuid, worden later gaatjes

*slechts de hoofdnerven zijn :og over:
—kolonie geel met zwarte rupsen, uitwerpselen

—slijmsporen en uitwerpselen
—vraat aan de rand van het perceel, keutels:

—keutels 1 cm groot
—keutels 1—2cm groot

—duiven, meestal hou.tduiven
,.duidelijke .gaten in het blad

—heel kleine gaatjes in het blad,
kleine, springende kevertjes

—slijmsporen en uitwerpselen
—bladen worden aan-één gesponnen door zeer
bewegelijke, groene rupsjeS, zelden

—rupsen, uitwerpselen, geen slijmsporen

zwar'le 4ekken he bci. (± )are oot±e):

__

Ci

__ __

Ince orhe
flefl/efl eIebor hetIe blad

gsc1e
bLadrnd.

bucekke,- pkd- k4ieJt 2iekte JCø1
(oGp (rnana

IT.113)

mc2,ek-
yi(c$

che

sd,ade

j.. bioksms

—zie wortels, lijst B
—stikstofgebrek(blz 23)
—kaliumgebrek(blz 23)
—fosforgebrek(zie blz 23)
—vorst (blz 25)
—bloemkoolmozaiek—
virus (blz 26 )

—natrot (blz 25)

—koolbladmineerder

—koolmotj e
(zie rupsen,blz 4 )

—groot koolwitje
(zie rupsen, blz 4 )

—slakken (blz 21 )

—konijn
—haas
— vogels

—aardvlooien(b].Z 9 )

—slakken(blz 21 )

—koolbladroller( blz 28)
—rupsen (blz 4 )
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D. De kwaal is herkenbaar op de kool of spruitjes:

bloemkool:
•te vroege en te klein kool:

—opzweflingen bij de wortels
—losse, gelige hoofden

•het hoofd is niet wit:
-zwarte plekken
—zwarte vlekken
—bruinpaarse vlekken
—bruin hoofd, gaten en plekken in de stronk
—grijs hoofd

•geen groeipunt

koolrabi:
•verkurking, scheuren, glazige knol

sluitkool (zie ook lijst E voor bewaarziekten):
•vlekken op het buitenste koolbiad;

—zwarte, glanzende stippenpeperstippen"

-papierachtige vlekken
•b&rsten van de kool

•gaten in de kool:
—uitwerpseien, slijmsporen
—uitwerpselen, geen slijm, rupsen

spruiten:
•gaten in de spruiten:

-grote rupsen en uitwerpselen

—slijmsporen en uitwerpselen
—kleine gangetjes:
—met witte maden(tot 9 mm), viii. in de
onderste spruiten ="wormsteekt'

—met kleine, groene rupsjes (tot 10 mm)
•inwendig bruin na doorsnij den:

-met bruine ringen
—met bruin hart "=bokkespruit"

•wittige spruiten
•losse spruiten

Kwalen bij het bewaren van sluitkool:
•natte rot
•zwarte vaat5undels op 6nijvlak van de stronk
•grijs of bruine vlekken op de stronk, op deze
piekken laten de bladeren los
•papierdunne , droge , taaie, zwarte vëkken
bij Deense witte bewaarkool

•donkerbruine vlekken tussen de nerven
•na doorsnijden, bruune randen van verdord biad,
uiterlijk geen symptomen, bij herfst witte kool

—knolvOet (biz 12 )

—boorders, rnolybdeen-
gebrek of andere groei-
storing (b1z24)

—vaise meeldaiv, (blz 26)
—zwart nervigheid(blz 25)
—zonnebrand (blz 25 )
—boriumgebrek (blz 24 )

—"grijs" (biz 24)
—kiemhart, moiy.bdeen-
gebrek (blz 24

—boriumgebrek of groei-
storing (biz 24 )

—bloemkooimozaiek—
virus (blz 26 )

—zonnebrand (b1z25 )
—vocht na droogte
en/of te veel stikstof

—slakken (blz 21 )

—rupsen(biz 4 )

—rupsen van kooluil,
of late koolmot (blz4)

—slakken (biz 21 )

—kóolvlieg (blz 8 )

—rupsen van het
koolmotje (blz 4 )

—groeistoornis
—vorst (blz 25 )
—vorst (lIz 25)
—te veel stikstof

—natrot (biz 25 )
—zwartnervigheid
(blz 25)

—kankers tronken
(blz 12)

—varkensvlekken
(b1z24)

—groeistoring,
kalkgebrek?

—rand (zie biz 24 )
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De grootste strijd in het slakkenleven is de strijd

tegen de uitdroqiflg. Ze verschuilen zich overdag

tussen planten of onder rorrineihopen en eten alleen
waar het vochtig is, by. 'S nachts. bij regen of in
dichte gewasserr. Het zijfl alleseters, bij voorkeur
jonge planten, maar 00k vergane resten van planten
en dieren, hun eigen eleren, paddestoelen. stront,

vruchten enz. (3,5,30).
Ze rulmen afval op en vervullen daarmee een nuttige

funktie in de kringloop van organisch materiaal.
Iaar bij vochtige omstandigheden kunnen ze ook

tè snel overgaan tot het opruimen van planten en
richten ze veel schade aan bij bladgewassen,
kiemend graan, aardbeien enz.
Ze laten een slijmspooI achter, waaraan slakken—

vraat te herkennen is. Aan de voorzijde zit
een slijmkliet om het voortglijden te vergemakkelen

en om het lichaam tegen uitdrogen te behoeden.

Het bovenste paar voe'lhorens draagt de ogen, die

bij rust of schrik worden ingetrokken.

razendsnelle voortp1antin:

Alle slakken zijn zowel manlijk als vrouwlijk.
Elk dier kan de ander bevruchten en elk dier legt
eieren.['I. dubbel snelle voortplantingSwiJZe
De eieren zijn ronde, glazige ballet jes van + 2 m
groot. Ze worden in hoopjeS tussen vochtige aard-
kluiten en vergane plantendelen gelegd. Elke slak
kan tussen maart en de herfst wel 200 tot 500
ejeren leggen a 20 tot3O dagen kunnen de jonge

slakken uitkQmen, die zich binnen 2 maanden 00k
aiweer kunnen voortplanten.(5,3O).
Gedurende het gehele seizoen komen er dus jonge
slakken bij; in de herfst vind je het grootste
aantal slakken(3). Ze overwintererr als verstijfde
slak in een schuilplaats of als ei(30). Een slak
leeft nooit langer dan 12 maanden(41).
Eendicht gewas (zoals spinazie, groenbemesters of
veronkruide percelen) herbergt dikwijls vele
slakken, die onopgemerkt blijven, maar wel veel

eieren achter laten voor het volgende jaar.

e parthde
nkra ket

natuurliike vijanden:

Vijand numer één: de uitdroging.
Verder: kippn, duiven, spreeuwen, lijsters,

egels, padden, kikkers, mollen, saskevers,

loopkeverS, spitsmuizefl en
andere slakken. De slak heeft nogal wat vijanden,

waardoor ondanks de snelle voortplanting de

slakkenbevolking binnen de perken gehoudefl kan

worden (of in dit geval liever buiten de perken).

kkie
ue1d fl:tL rt f bt.iu

I
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weersinvloed:
Ze zijn vooral aktief in voor— en najaar; rnaar oak
in koele, natte zomers. Hoe vochtiger de winter
geweest is, hoe meer slakken de winter overleven;
in droge, natte winters gaan de meeste slakken

dood. (8,30).
Slakkenschade treedt vooral op bij vochtig, koud
weer als de groei van het gewas stagneert en de

slakken zich prima voelen.

grate en kleine slakken:

Er zijn '.ele soorten naaktslakken. Voor de landbouw
is het onderscheid van belang in 2 groepen:

1. Dc grote, gekleurde aardslakken
(Mton-400JtinJ 1 tot 10 cm groot.
Ze hebben een ronde rug; ze rollen zich op bij
aanraking. Dc ademhalingsopening zit voor in
het midden van het rugschild. Ze zijo traag en
ongevoelig vobr lichte vorst; ze opereren
vooral vanuit de slootkanten en in dicht
gewas.

2. Dc kleine, grae veldslakken.
IPvtocvta4- o Li.maz-4oo/ttenJ 1—5 cm groot.

Ze hebben een scherp randje op de rug.
Dc ademhalingsopening zit achter in het midden

van het rugschild. Ze zijn normaliter aktief,

maar bij lichte vorst kruipen ze al in hun

schuilplaats. Ze kunnen over het gehele veld
aanweziy zijn.

preventie:

Slakken komen niet voor op gronden, waar ze geen
vochtige schuilplaats in de buurt kunnen vinden.
Hierop zi_n alle preventieve maatregelcn gericht.

1.Houd de grond viak. drooq, onkruidvrij en met
een fijne kruimelstruktuur tegen de kleine
veldslakken (s-s.).

2.Haai de slootkanten kort en houd hierlangS een
strook van minstens een halve meter onkruidvrij
en met fijne kruimelstruktuur door by. regel-
matig te eggen. Strooi hierover cv. scherp zand
of kalk waarover de slakken niet graag kruipen.
Dit geldt vooral voor de grote s1akken(s-s).

3.Gebruik geen ondergroei of mulch op plaatsen
waar te veel slakken voorkomen. Wel harde, droge
bodembedekking zoals: sparre- of dennenaaldfn..
eikebladen, erwtenstro of vers zaagsel (+,5,
13,22,26,33).
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4.Op percelen waar slakken het vorige gewas
.grotendeels vernield hebben, kunnen slakken en
hun eieren gedood worden door en paar keer
eggen en/of rollen bij drogend weer en ev.

dun beka1ken(÷3.

5.Kalk in de kornposthoop zou vele eieren doden(÷5).

6.ln kleine tuinen of rorid zaaibedden een slokken—
omhelning maken san:
—aluminiumstrips; de slakken-kunnen niet over de
scherpe boenrand kruipen (÷5). -

—10 cm brede randen van scherp zand, kalk, denne-

• naalden (+1,20.22).
Schelpenpaadjes tussen de bedden bleken niet

voldoende (20)..

7.Het gewas bespuiten met quassia—aftreksel.
Zie blz.15)

8.Slakkennat: enkele tientallen slakken in een
emrner ovorgieten met kokend water om ze te doden.

Hierin 3 a 4 dagen laten staan. Aanvullen Lot
10 liter water en over het gewas spuiten (5,22);
±2 weker' werkzaam(5).
Deze methode verkeert nog in een zeer experimen-
teel stadium; positieve en negatieve ervaringen
zijn van harte welkom.

bestrijding:

1.Schuilplaatsen maken bijv van vochtige bosjes
stro, jute zakken, oude planken en hier regel—
matig midden overdag onder kijken en de slakken

onder verwijderen(++).
Omdat slakken nogal plaatstrouw zijn werkt deze
inethode vrij effektief(30).ln kokend water of
zout water zijn de slakken snel te doden.

2.Slakkenvallen maker' van ingegraven bekertjes.
schoteltjes of flessen met onderin een laagje
bier, waar de slakken op af komen.(+5.33,34).-
Zorg dat de regen niet het gehele bekertje
kan vullen. Een mengsel van bier(l/3), water
2/3) en suiker(1%) is goedkoper en net-zo
effektief(+34). Vermoedelijk zxjn er veel meer

gegiste oplossingen die werken.



overige
ziekten en plagen
gebreksziekten
Voor alle gebreksziekten geldt: meer aandacht voor een goede bemesting
(zie blz 2) en .goede grondstruktuur. Op bedrijven waar organischemest gebruikt wordt, treedt zelden een gebreksverschjjnsei op.

Sti}cstofgebrek:
pton1en: Bleekgroen blad; paarse gloed over het gewas. In ernstige
gevallen worden de buitenste bladen roodachtig en verdorren.
Groeiremming, slecht worteistelsel, slechte koolvorming.(1,2,8)
Vorl op "u'njsarme, lichte grond.

Fosfatgebrek:
Syrnptomen: Dof blauwgroen tot purper blad, groeiremming,
slecht worteistelsel, slechte koolvorming. (1,2,8)
Vooral op cure grond of grond, die van nature arm aan fosfaat is.

Kaliumgebrék:
Syrnptomen: Jonge bladen zijn blauwgroen; later langs de randen vai
bet blad gele vlekjes, naar boven krullend en verdorrend.
Groe±remlning, slecht w:rtelstelsel, slechte koolvorming, losse
spruiten, slechte bewaarbaarheid en slechte zuurkoolkwaliteit,
gevoelig voor schimmelziekten en vorst(8).
Kool heeft een grote isali-behoefte; gebrek is niet altijd zichtbaar
tijcens de groei, maar uit zich pas tijdens het bewaren.
Vooral op zand-, zavel— en rivierkleigrond, minder op zeeklei(1,2,8)

Nagnesiwngebrek:
Symptomen: Tussen de nerven vage gele tot roodpaarse vlekken (armering)
bij de oudste bladen het sterkst, gevolgd door afsterven van het
gehe].e blad. Opbrengstverrninder±ng.
Vooral op gronden met lage pH of na hevige regenval of bij te sterke
kalibemesting. (1 ,2,8).

Mangaangebrek
Symptomen: Tussen d nerven gele, scherp afgescheiden vlekjes
(chiorose); zowel bij jong als bij oud blad. Verkleuring bij de
zuurkoolbereiding. (1,2,8)
Vooral op gronden met te hoge pH en veel organische stof.

Kalkgebreic:
Symptomen: Groeiremxning zonder duidelijke symptomen, vorstgevoelig,
meer kans op rand bij. het bewaren van kool.
Kalkgebrek kan ook worden veroorzaakt door boriuzngebrek. Kalkgebrek
leidt tot slechte kaliumopname met genoemde gevolgen.
Vooral op gronden met veel stikstof, te snelle groei en bij te
vroeg planten en te laat oogsten. (1,2,8)
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Boriumgebrek:
Symptomen: Verkurkte plekken op blad en bladsteel, gaten en bruiie

plekken in de bloemkOolStronk, glazige koolrabiknollen.

Deze syrn o:ien kD:ae ook voor ij ander soort groeistoOrfliSSe.

Vooral op rnd met hoge pH .)ij bloemkool en koolrabi. (1,2,8)

Molybdeengebrek of klemhart:
Symptomen: Onregelmatige bladgroei, hai'tloze planten (=klemharten)

en een los bloemkOOlhOOfd. Deze symptomen konen ook voor bij andere

groeistOornissefl bijv. tijdens .e opkweek te veel droogte of koude

of juist te veel warmte in kombinatie met lichtgebre (1,2,8,)

Vooral bij bloernkool en soms bij koolrabi.

fysiologische ziekten
Boorders bij bloemkool:
Symptomen: veel te vroege, kleine, losse, gelige bloemkool.

Deze boorders ontstaan bij groeistoorfliS$en. Gelijkmatige groei,

voldoende water(8) en voldoende stikstof(43) zijn zeer belangrijk.

Potentiele boorders zijn tijdens het uitplanten al herkenbaar asn

•de zittende bladen(7), zie tekening op blz 3.

Rand:
Symptomèn: Van buiten niets zichtbaar, maar na doorsnijden van

de kool is een donkerbruine cirkel te zien op enige afstand van het

hart(door bladen met verdroogde randen) De oorzaak is nog onduidelijk,

soms kalkgebrek(8) of stikstofoverxflaat?

Rand komt voornamelijk voor bij enkele selekties van herfst witte kool,

chineese kool en savooie kool.
Preventie: Weélderige groei vermijden, matig met stikstof, voldoende

borium in de grond, weinig vatbare selekties kiezen, tijdens het

bewaren koelen tot 1 graad celsius opdat de symptomen zich niet uit—

breiden(8).

Grijs:
Symptornen bij bloemkool:grijZe "bloem".

Syinptomen bij Deense witte kool: tijdens het bewaren grijze vlekken

langs de hoofdnerf van het blad. Bij lichte aantasting is het ver-

wijderen van het buitenste blad voldoende.

Oorzaak is vermoedelijk een stofwisselingsStOriflg(7). Weinig vatbare

selekties kiezen(8).

Varkensvlekken of "zwart"of"zomerbokkefl":
Symptomen: alleen bij Deense witte beWaarkool komen over het gehele

blad papier dunne, taaie, verdroogde, zwa'te vlekken voor.

Dit verschijnsel komt vooral. voor bij onregelmatig ,roeiende en

bij te ruim geplante kolen voor.
pvntie:Voorzichtig met stikstof, voorkom groeistagnatie,
nauwe plantafstand en kies weinig gevoelige selekties (7).

Barsten van de sluitkool:
Dit komt veel voor bij plotseling hoge luchtvochtigheid. na clroogte

en vooral in door rupsen aangevreten kolen(7).
preventie:beregenefl tijdenS droogte en rupsenbestrijding en matig met

stikstof C++).



Vorst bij vroege kool:
ptomen: witte, slaphangende bladen en bladste2.en. Bij geringe
aantaSting staan de jonge bladen nog rechtop en zijn nog roe (deze
planten groeien later weer door), vterie pekken op de stengelvoet.
Bladen, die bevroren geweest zijn en nog wel weer doorgroeien, vertoie
dikw:jlS vele vreemde kronkels omdat de afgestorven onderhuid var. het
blad niet meegroeit.
P1anefl met waterige plekken mogen niet worden uitgeplant; deze
zijn zeer rotgevoelig en aan binnen een maand na uitplanten verloren.
Preventie: Planten afharden tijdens de opkweek door vee]. te luchten;
bij vorst de opkweekbakkerx afdekken; zorgen voor voldoende vocht en
kalium (1,2,7,8).

Zonnebrarid:
Symptomen blj sluitkool: papierachtige vlekken op het buitenste blad.
Symptomen bij bloemkool: bruin tot paarse vlekken in het hart.
Preventie: Indien moge1ijk bij felle zon beschaduwen(7) en de
bloerflkOol beter dekken (twee grote bladen over de bloem bui;en en
ins toppen).

bacteriën & virussen
Nat (bacterie Erwinia carotovora):
Tmptomen: In het veld verkleuren de buitenste bladen bruin of zwart
en varslijmen. Tijdens het bewaren breidt het natrot zich vanuit de
stronk verder in de sluitkool uit; bij koolrapen gebeurt dit vanuit
de kop. De bacterie kornt uitsl.zitend binnen door wonden(van insek-
tenvraat of de schoffel by.)
Vooral in sluitkool, koolraap en koolrabi.
Preventie: goede bodemstruktuur; beschadigingen vermijden; besetting
via bet mes bij et kappen van de kool voorkomen door het snijvlak
goed te laten opdrogen. Kool be.aren bij +1 graad Celsius en 90%
luchtVoChtigheid. Bij langbewai'en de kool een keer cm leggen en
jt rotte blad verijderen. Bestrijden is niet meer mogelijk C++).

Zwartnervigheid (bakterie Xanthomonas campestris):
Symptomen: Op de bladen gele, dorre vlekken, uitgaande van de b].ad-
rand, de nerven schemeren zwart door. Bij bloemkoo]. zarte vlekken
in het bloemhoofd. Bij ernstige aantastir..g worden zwarte vaatbundels
zichtbaar op het snijvlak van de stronk.
De bakterie dringt de kool binnen bij drogend weer via water o; het
blad en kunne met het zaad over gaan.
Preventie: vrucht.isselen (niet vaker dan 1:3); warmwaterbehandelirg
voor bet zaad (zie blz 13); oogstresten snel laten verteren.(++)
estrijding onbekend; 00k Ifl de gargbare landouw (2).

Bakterievlekkefl—Ziekte (bakterie Pseudomonas maculjco].a):
nçtor;.en: Op de bladen donkerbruir1e, ronde vlekjes met doorschijnende
rand (± 1 mm groot). Later worden de vlekken hoekig, grijsbruin me
donkere rand, orngeven door een doorschijnende rand (1-3 mit).
Het komt vooral voor in regenrijke zomers. Geeft Weinig ekonomische
schade (1,7,8).
Preventie: warmv:aterbehandeling voor het zaad (zie blz 13) en
vruchtwisseliflg(8).
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BloernkoolmOZaiekVirUs = stjpj
Dit kán bij alle koolsoorten voorkomen en heeft per koolsoort verschil—

lende symptomen: Witverkleuriflg van de nerven ij het begin van de

sluitkoolvormiflg. Bij rode kool juist helderrode nerven. Het blad valt

af tegen de tijd van de oogst, vooral langsde rend van het perceel.

Het buitenste blad van de sluitkool is bedekt met zwarte puntjes

(= peperstippen) of stervormige donker verkleurigen. Op witte bewaar—

kool glanzende zwarte stippen.
Buitenste blad. verwijderen voor het afleveren van de kool. Ernstig

aangetaste kool moet niet meer geleverd worden, want de zieke delen

koken niet gaar en tijdens de zuurkoolbereiding blijven de zwarte

stippen zichtbaar(7).
Het virus wordt niet via de grond of via het zad overgedragen, maer
door bladluizen vanaf overwinterende koolsoorten, metname zaadkool(8).

Preventie: Zaadkool niet vlakbij sluitkool telen en bladluizen

bestrijden op de zaadkool. Bladluizen bestrijden op de sluitkool heeft

geen zin; de infektie heeft dan al plaats gevonden. Opsiag en onnodige
overwinterende kruisbloemen vermijden(++).

schimmelziektefl
Knolvoet zie hlz 12.
Vallers en kanker zie blz 12.
Kiemschimmels zie blz 13.

Meeldauw (schimmel Erysiphe criiciferarum)

Dezeschimmel kan op alle kruisbloemigefl voorkomen, vooral op spruitkool.

Symptomen: Gele vlekken op de(onder_of)boveflZijde van de bladen.

Bij ernstige aantasting kan het gehele blad wit bepoederd lijken.

Op de steel zijn vaak paarse vlekken te zien. De sruitjes vertonen
witte vlekjes, die na de vorst zwart worden.
Vooral in droge, warme zomers in de kuststreken.
De schimmel overwintert op oogstresten en 'ilde kruisbloemigen(1 ,2,7)

Prevent:Le: bij spruiten de minst gevoelige rasen kiezen (45).

Valse meeldauw (schiinmel Peronospora parasitica)
Symptornen: Geelwitte vlekken op de bladeren; aan d.e onderzijde van

de bladeren wit-paars schimnielpluis. Bij vochtig weer sterft het blad

en gaat rotten. In de herfst is dit een norinaal verschijnsel bij het
afsterven van het blad; alleen bij herfstbloemkool kan. dan schade

optreden ="kanker"(zwarte plekken op de bloem).
Deze schimmel komt ook voor bij jonge planten, die te d.icht gezaaid

zijn of onder te vochtige, lichtarme omstandigheden moeten groeien.

De schimmel overwintert op afgestorven kruisbloemigen en het is
onduidelijkof e besmetting via het zaad kan gaan (+1,-9.).

Préventie:Tijdens de opkweek onder glas niet te dicht zaaien, veel

luchten, niet te warm en te vochtig laten word.en C++); warmwater—
behandeling? (+1,-9); Opruimen van oogstresten en overwinterend.

kruisbloemig onkruid. Rasverschillen bij bloemkool.(++)
Gesteentemeel verstuivenbij vochtig, warm weer tijdens de opkweek

(+5,+22, zie blz.14).



Smet bij spruitkool (schiminel Botrytis cinerea):
Symptomen:Het omblad van de spruiten wordt geel of bruin; opgevolzd
door natrot. Grijs, vettig schimmelpluis.(++).
Preventie: Kies geen gevoelige rassen. Zorg dat het gewas sriel kar.
opdrogen door ruime plantafstand, open percelen, oriderste blad plukken.
Matig met stikstof en voldoende kaliwn (15).

Bladvlekkenziekte (schimmel Mycosphaerella bra3sicicola):
Symptomen: Zwarte of bruine papierachtige viekken met lichte ri:gen
en zwart vruchtlichaam in het midden. Tekening op blz 19
Vooral op rode kool, broIkoli en spruiten.
De schimrnel blijft over op oogstresten, winterbloemkool en ilde
kruisbloemigen. Onduidelijk of het via zaad kan overgaan.
Bij :oe luchtvoehtigheid en' hoge temperaturen kan de schimznel
zich funk uitbreiden in de nazomer en zich via regen en wind verder
verspreiden(1 5).
Preventie: zorg voor een sterk gewas dat gemakkelijk kan opdrogen en
ploeg koolresten altijd onder.(++).

Spikkelziekte (schimrnel Alternaria, div. soorten):
Symptomen: Bruin-.warte vlekken van donkre ringen ornelkaar heen,
zonder een zwart vruchtlichaam oals bij b,ladvlekkenziekte.
Zie tekening op blz 19 . Dit komt bij alle koolsoorten voor, maar
vooral bij chineese kool. De sporen komen met de wind mee (en mis-
schien ook via het zaad, ÷9,—i). Vooral bij vochtig weer kunnen de
sporn gemakkelijk ontkieen, metname op de plekken waar het gewas
lang nat blijft. (1,2,7,8,43).
Preventie: Kies geen gevoelige rasseri, zorg dat het gewas snel kan
opdrogen door ruime plantafstand en onkruid wieden (++)
Warmwaterbehandeling misschien zinvol(+9,—i).

aaltjes

Aaltjes:
Aaltjes duiden op een verkeerde vruchtwisseling. Dit probleem komt
weinig voor bij de biologische teelt (31,50).
Het bietencysteaaltje(!eterOdera schachtii) en het koolcystealtje
(H.cruciferae) veroorzaken uitval of groeivertraging doordat de aaltjes
aan de wortelcellen zuigen. Het grootste deel van de aaltjes komt
pas it de eieren, wanneer ze gestimuleerd worden door een specifieke
stof, die de wortels van hun wardplanten uitscheiden. Ze gaan docd
als ze hun waardplant niet meer vinden of als de waardplant resistent
blijkt te zijn (44).
Symptomen: Het wortelstelsel is sterk vertaict, soms baardig met in
de loop van het seizoen cysten (=kleine speldeknopjes, waarin de
eieren) ontstaan aan de wortels(8).
Het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) leeft in de stengel, wardoor
stengel en blad vreemde verdikkingen vertonen bij de jonge planten.
Oudere planten hebben hier weinig last van. Als op een zaaied
planten met deze symptomen worden aangetroffen, zijn de andere planten
meestal ook besmet Geen van alle planten uitplanten naar een onbesmet
stuk grond (8).
Preventie: vruchtwisseling (++), goede bodemstruktuur(6), o:krid—
bestrijding(++), aaltjesvrij plantmateriaal(6).
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Bestrijding: is nog niet mogelijk in de biologiche teelt. Afrikaan—
tjes helpen niet tegen deze aaltjessoorten, Er lijkt perspektief
te zitten in de teelt van gewassen, die aaltjes uit hun eieren lokkei,
maar z1f resistent zijn zoals het ramenasras "Pegletta" tegen oiete:—
cysteaaltje (47, Ekoland 1981—1), maar over de re.ultaten is nog
weinig bekend.
Waardplanten zijn de volgende onkruiden en gevassen(1):
—Bietencysteaaltje: kruisbloemigen (kool en onkruiden); ganzevoet-

familie (bieten, kroten, spinazie, melde) en
rabarber (en zuring?).

kruisbloemfamilie (kool en onkruiden)
Augurk, boon, erwt, kool, knolselderij, prei, ui,
sjalot, rabarber,spinazie, wortel, mais, rogge,
haver.(Tarvie en witlof zijn juist goede voorvruchten)

Onderzoek: Het bedrijfslaboratorium voor grond— en gewasonderzoek in
Oosterbeek (085—334041) onderoekt grondmonsters op aan wezigheid
yan aaltjes.

overige piagen.
Zie vdor de meest voorkomende piagen blz 4 tIm 11.

Boorsnuitkevers (Ceutho-rhynchus—soorten):
Snuitkevers zijn te herkermen aan een lange, dunne snuit met aan het
eind twee geknikte voelsprieten. Boorsnuitkevers boren zich in een plant
om eieren af te zetten, war een larve uitkomt, die schade kan aan—
richten. Bij kool kunnen verschillende soorten boorsnuitkevers voor—
koinen, elk in een ander deel van de koolplant:
De galboorsnuitkever(C.pleurostigma) veroorzaakt gallen aan de wortels,
waar de larve in zit (zie tekening op blz 3), waardoor groeiremming
ontstaat. Deze kever komt het meest voor van deze drie.
De hartboorsnui-tkever (C.rapae)laat het hart van jonge planten

-

opzwellen; in deze verdikking zit de larve. Het hart gaat verloren.
De stengelboorsnuitkever (C.quadridens) veroorzaakt gele en afvallende
bladen omdat de larven door de stengel of bladsteel krüipt.
Deze kevers komen hoogst zelden tot schadelijke aantallen(7).
Preventie: vruchtwisseling, voldoende groei, selektie bij. het uit—
planten, aangetaste planten verbranden, plantgat goed aandrukken(7).

koolbiadroller (Clepsis spectrana):
Een snel en beejj,elijk, groen rupsje dat bladen op'olt en aaneen
spirit, waartussen de rups gaat verpoppen.
Voor bestrijding en preventie zie blz 4 bij rupsen.
Recept voor Bacillus thuringiensis: zoals koolmotje. (zie blz 15)
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Aardrups, Emelt, Ritnaald:
Aardrups: een dikke, glimmende rups (1—3 cm) met 8 paar poter.

eet 'S nachts aan bovengrondse plantendelen en overdaz
aan de wortels of' ligt op;erold te rusten.
Schade vooral in het vroege voorjaar en de nazomer.
Het is de larve van en nachtvlinder (Agrostis segetwT).

Emelt: een pootloze, stompe, grauwe made (3—4 cm).
eet vooral ondergrondse plantendelen en trekt jonge plaitjes
de grond in.
Schadelijk vooral in mei—juni op vochtige zandgrond.
Het is de larve van een langpootmugsoort (Tipula paludosa).

Ritnaald: dunne, bruingele, harde larve (1—3 cm) met 3 paar poctjes
en donkere kop; ookwel koperworm genoemd.
eet uitsluitend onder de grond aan de wortels met voorkeur
voor aardapels en sla.
Schade ' het hele jaar mogelijk, de larven blijven 3-5 jaar
in de grond leven • Het is de larve van een kniptor (ATriots
lineatus).

Voor al deze dieren geldt: Ze vormen eigelijk alleen een probleern
op percelen, die het vorig jàar gras- of kiaverland waren of waar veel
onkruid gestaan heeft. Ze hadder: daar e:oeg wortels te eten zonder
schade aan te richten, rnaar zijn dan plotseling hun gedekte tafel
kwijt (++,56) en zj:1 dii aangewezen op de wortels van de gewassen.
Ze komen vooral voor op na:te grond met vaste struktuur (10,14).
Er zija geen afdoende maatregelen bekend, maar voor kool is het vo1ende
meestal v:el voldoende:

Preventie: Goede bodernstruktuur, goede ontwatering, weinig onkrud (+÷)
-Na het scheuren van grasland regelmatige bodembewerkingen uitvoerr.,
waardoor ze slachtoffer viorden van uitdroging of vogels. Kippen of
varkens zijn er dol op.(++).
—De langootmuge.: 1eg,e ha eieren eind augustus—begin september(30);
zorg in de tijd het grasland droog en kort te hebben en de akkers
onkruidvrij.

—Er zou onderzocht moeten worden of het dompelen van zaad of plant-
.:ateriaal in een quassia—oplossing kan helpen om de 'iortels een
onaantrekkelijke smaak te geven (zie blz 15).

Bestrijding:
—Ritnaalden aantrekken ::et hun lievelingsvoedsel: :1ve rdappel
ondiep ingraven met een stokje erin als handvat;regelma.tig kontroleren
en de ritnaalden aan de kippen geven. Idem met overgebleven sla-
pantjes, die tussen de kool worden geplant. (slechts matig effektief).

—Aardrw:sen en emelten aantrekken met een papje van 1/4 zaagsel,
1/4 tar.vezemelen, de rest melasse of suikerstroop met water.
's avonds op de grond neerleggen op plekken waar schade .;erd aan-
gericht; ze eten ich 's nachts hieraan ongans en kunnen dan niet meer
in de grond teru kruipen en vallen ten prooi aan uitdroging of
vogels (13,22,34, matig effektief).
—Tegen aardrupsen 'S nachts spuiten met Bacillus thuringiensis (blz 15)
(+13).
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suggesties voor
onderzoek

Uit de inventarisatie (31,49,50) blijkt dat de rootste proilee'i
ivm ziekten en plagen bi de biologiscie teelt van 1oolgeIas5eY
,evornid worden door r.ipsen, de koolvlieg, de koolalmug, knolvoet
en plaatselijk houtduiven, hazen en konijnen. Dc Iaatsten worden
hier niet behandeld oridat algemene robirrie'i. zijr

1 .rupsen: (zie blz 4 ev. )

Vooral rupsen van de kooluil (Mamestra brassicae) en in jets
mindere mate van het klein koolwitje (Pieris rapae) geven :zo niet
opgeloste problemen In de gangbsre teelt zijr hiertegen afdoe'de
bestrijdingsmiddelen. Voor de ekologische teelt kan het Bacillus
trngienis—prearaat :espoten worden. Dit werkt echter onvol-
doede bij koel weer Boverenoemde rupsen kunnen tot laat in de
herfst aktief zijn, vooral de kooluil en dan is hette koud
(zie blz. 15).

Eenrnogelijk alternatief bestrjdingsmiddel voor de kooluil vorn't
een ziekteverwekkend virus (13,48), waaraan onderzoek is gedaan
door de vakgroep virologie van de LH in Wageningen. Er zijn echter
nog enkele vragen te beantwoorden (zie-overdruk van Ekoland. 1981-2
op blz 32) voorda dit middel in de praktijk bruikbaär is. Dc yak-
groe viroloie neeft haar prloriteltevl nelaas moeten verleggei.
Hopelijk zullen zij of ande:'en dit onderzoek'ieer oppakken.
Ook voor het klein koolwitje is een specifiek, ziekteverwekkend
granulcse—virus bekend (4e).

In Wzst—Duitsland vrordt de eiparasiet Trichogamma gekveekt door
Hassan (1-ist Biol. Schadlins Beka.mpfung, Darinstadt) Deze para—
siteert o.a. het klein koolwitje; het IPO in Wageningenzoekt naar
eengeschikte stain voor de Nederlndse situatie m.n. voor de kooluil(19).

Eveneens ordt door iet IPO onderzoek gedaar riaar s&-adedre'rpels
voor rupsenschade(16,19). Ook :oor biologiche telers is dit van
belang, hoewel verondersteld mag ;vorthn dat door de aanwezigheid
van meer natuurlijke vijanden op biologische tuinen, de drempels
hoger liggen. In de huidige proefopzet van het IPO wordt hier geen
rekening mee gehouden

Toelatngsonderzoek van ryania en quassia is zeer wenselik
(zie blz3l).

2.de koolvlieg (zie olz 8, Delia orasslcae)
Toelatingsonderzoek voorryania al dompelbad voor clantmaeriaal
en ev :ogrnaals aangieten van het jonge gewas.
Effectiviteitsonderzoek naar een quassia—dompelbad (zie blz 15).
Onderzoek naar orderteelten vervolen (zie blz.14) om de nadelige
neveieffekten zoveel moglijk te ondervangen. Uit d.c veelheid in
iteratuur over ondergroei viordt mornente1 een scriptie.geschreven
door een student op het IPO.
Er staan rassen proeven op stapel bij het IPO.

3.de koolgalmug: (zie blz 11, Contarinia nasturtii)
Dc toenaiuie van de koolgalmug heeft te maken met de vervroeging van
de gangbare spruitkoolteelt, waardoor flu d.c gevoelige periode van
het ge::as samenvalt met devliegtijd.vand.e ga1mu(35).
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In de gangbare teelt wordt net koiitakt!ftn ;€5poten. Deeffc-j-
viteit vn quas;ia zou een or.der:ocht :ue- .vorrL1n.

Onderzok naar de effecten van ondergroei en het ver.:arren -ia:- äe
rnannetjeS door seferomonEn heeft tot :u toe geeri. çspektief
.ope1everd (35)..iieu::e ideen nodig.

4.knolvoet: (zie blz. 12, P1asrnodophora brssicae)
Dit is een po'].eem voor zowel de ganbare als e biologische teelt.
Een langduri kruisbloemigen—verbod op een zv;ar bsmet percei is de
enige remedie en dit is zeer onaantrekkelijk ondat koolsoorten
ekonor.isch van groot belang zijn voor de biologische teler.
Gnderzoek naar niet of minder vatberassen is erg moeiiijk var.ee
de vele knoivoetschimmei—fysio's. Nieuwe ideen nodig.

bestrijdingsmiddeien:
In de populaire literatuur over biologische landbouwinethoder. worden
diverse bestrijdingsmiddelen aangeprezen, waarover nog onvoidoende
bekend is over effectiviteit, selectiviteit, residuen, dosering,
wcrkingsduur enz. De volgende middelen lijken veei beiove:d voor
kooiprobiemen en verdienen nader onderzoek

1.ryania: (zie blz 16)
Uit een iiteratuurstudie op het Ekologisch Landbouw Konsuientschaz
biijkt deze stof te voidoen aan bijna alie toelatingseisen van de
:ederiandse bestrijdingsmiddelen en aan de ekoiogische richt1ijrer.
Aileen informatie over de afbreekbaarheid van ryania in de bodern
ontbreekt nog(40). Dit onderzoek m:et ng gebeuren en heeft groe
prioriteit. Tot flu toe lijkt dit het meest selectieve pisntaarie
bestrijdingsmiddel. Het is van belang tegen koolvlieg, v:ortelviie:,
fruitmot, koolrnotje en luizen (.38).

2.guassia:. (zie blz 15)
Effectiviteitsonderzoek voor o.a. de koolv].ieg en de kooigaiug.is
genst.
Op het ELK is iiteratuur ve:.ameid; er wordt gezocht naar iemand
die als scriptie—onderwer? het toeiatingsonderzoek wil voorbereiden.

3.aisem en viierextract: (zie blz 15. Artemisia absinthium, Sambucus nizrs.)
Er zijn vrij veel aanwijzingen dat deze kruidenextracten matig tot
redeiijk effectief werken tegen rupsen, vilegen, luizen en rnogeiijk
tegen siakkei en vogeis (5,12.13,20,22,27,34,52,53). Voordat verdere
proeven naar effectiviteit gedaan worden, iou eerst aandacht :egeven
moeten v:orden aan selektiviteit en residuen. Alsem bevat giftie
etherische o1in(22) en viler bevat sambunigrine, dat biauv;zuur
afsplitst(53). Van beide stoffen :;crdt gevreesd dat ze ook sluip—
wespen, roofmijten(,54) en regenwormen doaen(22). Het Duitse biolo—
gische bestrijdingsmiddei bevat o.a. aisei.

4.knofiook: (zie blz 15, A].liwn sativuin)
Onderzoek naar effektiviteit, seiektivit€it en werizi:sduur is
gei:enst. Knoflook bevat aliiine dt na beschadiging van celien
wordt cmgezèt in ailicine, dat een sterke bactericide werking heeft(5'.
Onder iaboratoriurnkondities '1eek het viaterig extract een aan;ai,
rnaar niet aile schimmels te doden(,5f?.5) en knoflookpoeder een aantai
kleine insekten te doden(58). Praktijkervaringen met knoflook als
bestrijdingsmiddei zijn wisselend (+13,—20,÷22,+34). -

Kordinator voor onderzoek naar a1tenatieven in de iandbouw is
de heer R.Boeringa: NRLO, Postbus 117, Wageningen, 08370-19066.
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éen griepje
CCN DUDELIJK GRIEP3E VUOR DE KOOLIJIL?

In de laatste Boerenbrief werd bet ziekten-

en plagenonderzoek aangekondigd,dat door een

stagiere van bet ELK gestart zoo worden. In.

middels is zij begorinen en heeft 25 bedrij-

yen bezocht am inzicht te krijgen waar de

grootste problemen zich voordoen.

Eeri hiervan is de kooluil. Joke is flu be—

gonnen met het zoeken naar rnógelijke oplos-

-s ingen. -

De kooluil is een probieem,een plompe dikke rups van
een nachtvlinder, die eerst groen is en later bruin-

irijs tot zwart van kleur.
de tweede generatie rupsen kunnen in september en
oktober flinke schade aanrichten in de sluitkooi.
Ze vreten zich naar binnen, poepen en veroorzaken
rot tidens het bewaren.
Verwar dë vele kooirupsen echter niet met eikaar;
ze richten lang niet allemaai schade van betekenis aan.
Met name bet klein kooiwitje en de kooluil zijn
boosdoeners. In één van de volgende nummers van eko—
land vindt u meer over koolr-upsen en hoe ze te onder-
scheiden zijn. -

Het eniqe middel on rupsen te bestrijden binnen de
ekologiese richtlijneh is tot flu toe: Dipel, een bak-
teriepreparaat van Bacillus thuringiënsis. Dit werkt
echter alien bij hoge temperaturen, zodat bet alien
op warme zomerdagen gebruikt kan worden en niet voor
kooluiirupsen in september en oktober. No hebben we
nischien nog een andere mogel.ijkheid qevonden.

een besmettelijke virus ziekte

In de Verenigde Staten werken bioioçjiese boeren met
een besmetteiijke virusziekte, waar rupsen na enkele
dagen dood aan gaan. De boeren zoeken in hun eigen
gewas naar rupsen die op natuurlijke wijze ziek ge-
worden zijn. Deze zijn herkenbaar aan hun sloomheid
kleur en langzame verslijming. De versiijmde rup—
sen zitten vol met virus en deze rupsen worden
verzameld, door de mixer gehaald en met water ver—

dind over bet qehele gewas gespoten. Hierdoor
yaat de besmetting zeer snel over op de andere rup-
sen. De verslijmde rupsen zijn ook tot bet volgende
seizoen te bewaren in de diepvries.
De bespuiting zoo 1 tot 3 keer moeten gebeuren in
september en oktober. Door zonlicht wordt bet virus
afebroken; bij veel zon in die maanden moet dos
vaker gespoten worden dan bij donker weer oradat de
rupsen dan meer eten en dos meer virus binnen
krijgen. Bovendien vermeerderd bet virus zich snel—
ler bij hogere temperatuur. De ervarinçj en de
Verenigde Staten is dat virussen echter minder hoge
temperaturen nodig hebben dan Dipel om bevredigend
te werken Ook het aantal rupsen per plant is van
invloed op de werking. Hoe meer rupsen bijeen, hoe
sneller de besmettiny door bet virus van de Fops
op de ander.

virusine

Er zijn vele soortèn virussen; elke soort kan zich
slechts in één plantesoort of diersoort ontwikkelen
en deze ziek maken. Bij het verspuiten van gemixte
zieke kooluilen worden alléén kooluilen ziek. Virus—
preparaten zijn dos heel selektief. In Rusland en
Frankrijk worden een aantal virussoortea op cormner—
éiëie wijze vermeerderd en verhandeld als bestrij-
dingsrniddei "virusine". Deze viruspreparaten zijn in
hun werking te vergelijken met bacteriepreparaten
ais Dipel. In Nederland is voor deze microbiologis-
che middelen nog vrij weinig beiangsteliing omdat
de gangbare bestrijdingsmiddelen meestal goedkoop
en "goed" werken. tlaar misschien is dit wèl aan-
trekkelijk voor bedrijvea die selektieve, niet
milieuvreemde bestrijdingswijzefl verkiezen. -

vragen - - -.

Er zijn echter ñog vele vragen te beantwoorden voor-
dat we weten of deze virussen inderdaad 00k hierin
de praktijk te gebruiken zija voor kooluiirupsen.
Bijvoorbeeld: komen hier voidoende natuuriijk be—
smette ropsen voor om de virussen van eigen-bedrijf
te halen of moeten ergens rupsen gekweekt wordea,
die kunstmatig besmet worden? Met welke konsentra—
ties virus moet gespoten worden opdat de rupsen
doodgaan vóórdat ze zich in de sluitkooi boren? Bij
welke weersomstandigheden kan het virus zich nag
voldoende vermeerderen? -

medewerking gevraagd -

in overleg met mensen van het Instituut voor Plante-
ziektekundig Onderzoek en de af'deling Virologie
van de Landbouw Hoogeschooi
gemaakt on deze vragen te gaan beantwoorden.
We zoeken no iemand die b,v. in het kader van zijn
of haar opleiding van + april tot en met novener
(e.v. parttime) bezig wil zijn met. zieke rupsen
kweken, buiteniandse ervariaqen verzam'ien, het
tellen van rupsen bij kooltelers, bet uitvoeren van
bespuitingen, misschien enkele laboratoriumproef,ies
doen en versiag doen van dit alies.
Bovendien zoeken we een stuk of tien kooltelers,
die regelmatig last -hebben van kooluilrupsen, die
hunkool wilien laten bespuiten met virus als het
komende seizoen de rupsen weer in grote getallen
komen opzetten.
Wie doet mee? -

Bel of schrijf even naar het ELK am hoe groot -

opperviak en weike koolsoorten bet gaat. Ook lief-
hebbers voor het uitvoeren van het onderzoek kunnen
bij dit adres terecht.

Joke Bloksma.



bronvermeldingen
In dit verslag verwijzen nurnmers tussen haakjes :iaar de bron var.
de infornatie. D :olgende tekens ;vorden gebruikt orn de betrou.-
baarheid aan te geven van de bestrijdingsmaatregelen:

+ goede ervaring
- slechte ervar.ing

0 uit een goed opgezette proef bleek een positief effekt
Q uit een goed opgezette proef bleek cee: effekt

1. Criger, G. 1972. P1anzenschutz im emtisebau. Verlag Duer
Ulmer, Stuttgart.

2. Gids voor ziekten en onkruidbestrijding. 1981. iin. v::1
Landbouw en visserij.

3. Ritzema Bos, J. 1905—1923. Ziekten en beschadigi::ge: der
der landbouwewassen. Wolters, Groningen.

4. J.M.M.van Bakel, mond.med. PAGV. Alkmaar

5. Schmid, 0./S.Henggeler. 1979. Biologischer Pflanzenschutz
im Garten. Verlag Wirz,Aarau,Zwitseriand.

6. Toelichtende informatie over de biologie van kooliñsekten
bij de kleurenfotoos van het Inst.voor plantenziektekundig
onderzoek te Wageningen.

7. Brosjure over ziekten en plagen bij kool. 1953. Planten-
ziektenkundigeJienst in Wageninger.

8. Teelthandleidingen voor :itte kool (1970), savooie kool
(1970), boerenkool(1970) en spruitkooi(198) van het
Consulentschap in Algemene Dienst en Proefstation vcor
Akkerbouw en Groententeelt in de Voile grond te Alkrnaar.

9. T. Buishand, PAGV, Alkmaar, Mond.med.

10. W.Schilthuis in diktaat groententeelt voor de Biologisch
Dynamische Land- en tuinbouwscooi in Tiel, aangevuld met
mond.med.

11. Sivaram, D. 1990. Hotwater treatment of crucifer seed.
the Malaysian Agricultur:.l Journal 52(3),p.228—239.

12. Alternatieve Landbouwmethoden. 1977. Pudoc,Wageningen.

13. Yepsen, R.B. 1976. Organic Plant Protection, Rodale Press,
Inc.Emnats Pennsylvania, U.S.

14. Pfeiffer, E & E. Riese.1977. Biologisch dynarnisch tuinieren.
Hollandia B.V. Baarn.

15. McKay, R. 1956. Crucifer diseases in Ireland.
At the sign of the three cndles, Dublin.

16. Ouden, H.den; J.Theunissen. 1931. Onderzoek over geleide en
geintergreerde bestriding vai insektn in de vollegronds-
groeritenteelt. Bedrijfsontwikkeling l2(5),p.523—528.

33



.34 S

17, Bakermans,Vi-A.P.; L.Holte; J.Theunissen. 1930.
Orienterend ondrzoek omtrent de mogelijkheden vai 5einter-
greerde betrijding van irsektenplaen i' de koolteelt
door tussenteelt van kiaver. CABO-versiag no.28 1980.

18. O'Donriell,M.S.; T.H.Coaker. 1975. Potentis.l of ntracrop
diversity for the control of brassica pests.
Proc. 8th Britt. Insect. Fung. Conf. 1:101—107.

19. H.de'i Ouden. IP0.Wageninen. mend. med.

20. Informatiestencil Alternatieve Gewasbescherming. 1981.
Buitencentru.m De Kemphaan, Almere, met mond.med.Peter Ketel.

21. W.J.Alofs. Cons.voor de tuinbouw, Tilburg, mond.med.

22. Dedapper, Rik. 1980. Biologisch Telen boek 2. Uitgave Rik
Dedapper, Geel, Belgi. aangevuld met mond.med.

23 Zouwen, M.J van der. 1980. Vergelijking van Bacillus
thringiensis-produkten Dipel en Thiricide-HP op het insekt
Pieris 'brassicae. Scriptie HLS Deventer.

24. P. Ramakers, proefst.voor tuinbouw onder glas, .Naaldwijk.
mond med.

25. P. Alkema, proefboomgaard de Scliuilenburg, mond.med.

26. kathalogus van Chase Compost Seeds Limited, Suffolk
Engeland, 1981.

27. Smith, A.E; D.M.Secoy. 1991. Plants u:ed for Agricultural
Pest Control in iestern Europe oefore 1850 Cnenistry and
Industry, 3 jan 1991

28. Sim,G.A.; E.J. Labrum. 1969. Informatiestencil over Quassins
bij de toelatingsprocedure van Quassia in Engeland. Uitg?

29. Dijk, A. van. 1981. Waarom houden koolwitjes van kool?
19N1J juli 1981.

30 Bahi, C, P Scutte 1971 Prognose wichtiger Pflanzenschadlinge
in 'er Landvirtschaft Verl Paul Parey Berlin und Hamourg

31. Inventarisatie naar knelpunten in d.e ekologische ziekten- en
plagenbestrijding door Joke Bloksma. Versiag moet nog
verschijnen bij het Ekologisch Landbouw Konsulentschap in
Amsterdam.

32. Biologische Bundesanstalt fir Land— und Fortwirtschaft. 1969.
Anleitung fur die Beobachter und Sachbearbeiter irn Pflan en-
schutz-Warndie:'.st. Berlin—Dahiem.

33. 't Seizoentje, div. numiners. Tijdschrift van het VELT, Belgi.

34. Hills, L.D. 1977. Organic Gardening. Penguin Books Ltd.England.

35 1 C iijve1dt, IPO, Wageningen, mond med

36. Informatie van d.e bestrijdingsmiddelenhandelaar Ernst Otto Cohrs,
Rotenburg/Wiimme.

37. Informatie van de Gebr. Rook. IJsseldijk 191 Krimpen a/d IJssel.

38. Heal, R.E. 1949. A new insecticidal material shows promise in
preliminary tests; Ryania. Agr.Cheicals 4(5)p.37,39,89,91.



39. Spoon, W. 1959. Het tr:ische plantaardie insekticide rjaiia.
Landb.kundig Tijdschrift (71)12,.368—373.

40. Wil van Eyden , ELK. mond.med.

41. Graf, J.1968. Animal Life of Europe. Fredericc ,Varne & Co. LTS
London.

42. Bestrijdingsmiddelen in en om het huis. 1932. Reeks "Natuur er
Milieu" nr.17. Iitrecht.

43. E. Rijders. Cons.voor de tuinbouw in oord-0ost flederland,
mond . med.

44. Seinhorst, J.W. 1981. Achtergronden van aaltjesbestrijdr.g(1)
Bedrijfsontwikkeling 12 (5) mei 1981.

45.. Dixon, G.R. 1974. Field studies of Pcwdery Mildew on Brussels
Sprouts. Pl.Path.23,105—109.

46. Stieltjes, D. 1925. Plantenziekten en onkruiden, nuttige en
schadelijke dieren voor de landbouw. Noordhoff, Groningen.

47. bericht in Garten Organisch 1981 no.3 over een aaltjesbestrij—
dend ras ramenas.

48. Franz, J.M. ;A.Krieg. 1972. Bioloische Schd1in:sbek.rnpfung.
Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg.

49. Galle,F.; P.Hermelink. 1974. Een BD-tuinderij; de gang van zake
op het tuinbouwbwdrijf Instituut Bronla2k te Oploo.

versiag verkrijgbaar op Scioolstr.8 Lent(Gld.)

50. bijiage 3 van het rapport Alternatieve Landbo'zinethoden.
1977, Pudoc, ageningen.

51. Stiegler,D. 1976. Wirkung einiger "Pflazenpflegemittel" auf
verschiedene Mykosen. Diplomarbeit Inst. für Phytomedizin der
Univ. Hohenheim. Stuttgart-Hohenheim. West-Duitsland.

52. Damroth, r e.a. Alternativen im Landbau; Statusbericht aus dem
Forschugsbereich des Bundesministoriums für E.L.F.
MQnster-Hiltrup, Landwirtschartsverlag. 1978.

53. R.Boeringa, secr. NRLO, mond.med.

54. Woets, J. 1972. In de groententelt onder glas: biologische
en chemische gewasbescherrning. Groenten en Fruit 28,l7,p.799.

55. Misra, S.3.; S.N.Dixit. 1977. Antifungal spectrun of some plant
extracts, Geobios 4;29—30. India.

56. Faes, H. 1948: Krankheiten und Schdlinge der KulturpIlanzen.

57. Steinegger, E en R. Hnsel. 1968: Lehrbuch der Parrnakognosie.
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Ne; York, 2 druk.

58. Tansey, I.R en J.A.Apleton, 1975, Inhibition of funzalgrowth
by garlic extract, Mycoloica, Vol 67.

59. A:r.Research Service, 1975: Insectisides from plant, a revieuw of
tii literature 1954—1971. United States Department of Agriculture.
Agr. Handboek no 461.

35



36

register:
aaltjes
aardrup s
aardvlo
Agriotes lineatus
Agrostis spp.
alsemextract
Alternaria spp.

Bacillus thuringiensis
bakterievlekkenziekte
bietecysteaaltj e
bitterhout
bladvlekkenziekte
bloemko olmo zaiekvirus
bo orders
bo orsnui tkevers
boriunigebrek
brandne t elgier/extract
Brevicoryne brassicae

Ceuthorhynchus spp.
Contarinia nasturtii

Delia brassicae
Ditylenchus dipsaci

emelt
Erwinia carotovora
Erysiphe crucifei'arum
Evergestis forficalis

fosfaatgebrek

gaxnmauil
gebreksziekten
gesteentemeel
grijs
groentenuil

Heterodora spp.

kaliumge brek
kalkgebrek
kankerstronken
kiemschimmels
knoflookextract
knolvoet
koolbiadroller
koolcysteaaltj e
koolgalmug
koolkraag
koolmotj e
kooluil
kooluilvirus
koolvileg
koolwitje
koperworm
kruidenextract
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late koolmot
Leptosphaeria maculans
lui s

naaktslakken
nat rot

ondergroei

Perenospora parasitica
Phillotera spp.
Phoma lingam
Pieris spp.
Plasrnodiophora brassicae
Plusia gamma
Plutella xylostella
Polia oleracea
Pseudomonas maculicola
pyrethrum

quassia

rand
rasverschillen
ritnaald
rotenon
rupsen
ryania

schimmeiziekten
slakken
smet
spikkelziekte
Spurrie
stengelaaltj e
stikstofgebrek
stip

Tipula paludosa
tuinbouwgaas

vallers
valse meeldauw
varkensvlekken
vlierextract
vorst

warmwaterbehande ling

Xanthomonas carapestris

zeepwater
zonne brand
zwartnervigheid
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magnesiumgebrek
Mamestra brassicae
mangaangebrek
me eldauw
melige koolluis
molybdeengebrek
Mycosphaerella brassicicola


